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RESUMO 
 

 

O presente estudo investiga repercussões existentes, para as escolas públicas, entre 
os conteúdos científicos curriculares ministrados e as orientações doutrinárias de 
denominações religiosas cristãs. Estes impactos ocorrem principalmente em relação 
a duas temáticas: 1) direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero; 2) 
criacionismo versus evolucionismo. A metodologia utilizada consistiu em uma 
pesquisa qualitativa, documental, composta também pela análise de conteúdo e por 
uma revisão de literatura. A pesquisa documental foi realizada por meio do site de 
buscas Google, no período de agosto de 2011 a setembro de 2014. Após o 
levantamento de inúmeros sites e blogs, foram selecionados 28 textos, publicados em 
11 sites e 5 blogs de 9 denominações religiosas cristãs: Assembleia de Deus, Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, Igreja Universal do Reino de Deus, Testemunhas de Jeová, 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Batista Lagoinha, 
Igreja Evangélica Cristã, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Católica Apostólica 
Romana. O resultado da análise destes textos possibilitou uma visão acerca de pontos 
de vista e relações doutrinárias em relação às temáticas pesquisadas. As 
denominações religiosas cristãs que abordaram a temática do Criacionismo e do 
Evolucionismo apresentaram um posicionamento contrário à Teoria da Evolução de 
Charles Darwin, pois alegaram que as teorias científicas acerca da origem do mundo 
e das espécies são conflitantes com o Criacionismo, ou seja, a versão do livro de 
Gênesis, presente na Bíblia. Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos e 
questões de gêneros, os textos analisados apresentaram, em sua maioria, um 
posicionamento contrário à homossexualidade, anticoncepção, realização do aborto e 
de relações sexuais antes do casamento. Concluiu-se que a presença de conteúdos 
religiosos no currículo e no cotidiano escolar das escolas públicas pode gerar conflitos 
com os conteúdos científicos propostos pelo Ministério da Educação, comprometendo 
a qualidade de ensino.  
 
 
Palavras-chave: Ciência e religião. Religião e educação. Estado laico  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This study investigates the relations and the repercussions in the public schools, of the 
scientific contents and the doctrinal orientations from Christian denominations, both 
Catholic and Evangelical groups. These impacts mainly occur in relation to two 
themes: 1) sexual and reproductive rights and gender issues; 2) Creationism versus 
Evolutionism. The methodology used consisted of a qualitative research, documentary, 
consisting of content analysis and literature review. The documentary research had 
been made using the Google engine search, during the period from August 2011 until 
September 2014. After surveying some of the countless religious websites and blogs, 
it was possible to selected 28 texts, which were published in 11 websites and 5 blogs, 
from 9 different Christian groups. Those groups are: Assembleia de Deus, Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, Igreja Universal do Reino de Deus, Testemunhas de Jeová, 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Batista Lagoinha, 
Igreja Evangélica Cristã, Igreja Presbiteriana do Brasil and Igreja Católica Apostólica 
Romana. The results of the analysis of these texts enabled a better understanding of 
some points of view and doctrinal relations in connection to the researched themes. 
The Christian religious denominations that addressed the Creationism and the 
Evolutionism theme, presented a contrary view of the Theory of Evolution by Charles 
Darwin, thus stated that the scientific theories around the origin of the world and the 
species are conflicting with the Creationism. In relation to the sexual and reproductive 
rights and the gender issues, the analyzed texts have shown, mostly, a contrary 
positioning to homosexuality, contraception, having an abortion and the sexual 
intercourse before the matrimony. Such texts when checked out to some of the 
scientific contents proposed by the Ministry of Education, allowed to confirming the 
proposed hypothesis, that it is possible to identify repercussions of religious doctrines 
interfering in public schools work referring scientific contents. 
 
 
Key words: Science and Religion. Religion and Education.Secular State. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente estudo investiga as repercussões existentes entre a presença de 

orientações religiosas e os conteúdos trabalhados na escola pública, e de que maneira 

estas tensões influenciam na garantia de acesso à educação e aos conhecimentos 

científicos, em um Estado laico como o Brasil. 

Esta pesquisa iniciou-se durante minha participação no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UMESP, com o Projeto de Pesquisa 

“Educação, ciência e doutrinas religiosas: relações e repercussões em escolas”, no 

período de Agosto de 2011 a Julho de 2012, na mesma época em que eu finalizava o 

Curso de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol, na Modalidade EAD 

(Educação a distância), também realizado na Universidade Metodista – Polo Mauá. 

As pesquisas foram desenvolvidas sob a orientação da Profa. Dra. Roseli Fischmann, 

estabelecendo-se um diálogo com o Projeto-Mãe “O caráter educativo da laicidade do 

Estado para a esfera pública: a relação doutrinária de grupos religiosos minoritários 

com temas ligados aos direitos das mulheres e seus impactos na educação” 

(Processo CNPq nº. 402588/2010-0 - Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA nº 20/2010 - 

Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo / Edital nº 20/2010 - Categoria I).  

O objetivo desta pesquisa inicial consistia em ampliar estudos já desenvolvidos 

sobre a temática do Estado laico, buscando desenvolver novos focos analíticos 

relacionados ao tema Ensino Religioso em Escolas Públicas (EREP) e sua relação 

com outros conteúdos trabalhados na escola, em particular no que se refere a tensões 

entre propostas doutrinárias religiosas, teorias científicas e direitos fundamentais. O 

estudo foi desenvolvido mediante levantamento de sites e blogs de diversas 

denominações religiosas cristãs na internet, tendo como foco artigos e textos 

publicados que expressassem pontos de vista e relações doutrinárias a respeito dos 

seguintes temas: a relação entre a ciência e a religião; os direitos das mulheres; a 

questão do ensino religioso em escolas públicas. Além disso, foi realizada também 

uma breve e introdutória revisão de literatura, por meio da leitura e análise dos artigos, 

reportagens, entrevistas e resenhas de livros publicadas na Revista ComCiência, nº 

56, em julho de 2004, que abordam a temática “Evolucionismo versus Criacionismo”, 

além de artigos publicados pela Profa. Dra. Roseli Fischmann, orientadora desta 
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pesquisa, sobre a temática do “Estado Laico” e do “Ensino Religioso em Escolas 

Públicas”. 

Por fim, a análise e discussão dos artigos pesquisados nos sites e blogs, teve 

o intuito de refletir sobre o discurso das denominações religiosas estudadas, 

estabelecendo-se um diálogo das ideias apresentadas com a revisão de literatura. Na 

temática acerca da relação entre ciência e religião, constatou-se que a polêmica entre 

o criacionismo e o evolucionismo é abordada com bastante frequência. Além disso, o 

posicionamento que prevalece é favorável ao criacionismo, sendo que, em alguns 

casos, a crítica em relação à teoria da evolução é extremamente radical.  

Nos textos que tratam da questão dos direitos das mulheres, prevaleceu a 

temática sobre o aborto, e apenas a Igreja Universal do Reino de Deus apresentou, 

durante a pesquisa realizada, argumentos favoráveis à legalização do aborto. A Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, por outro lado, posicionou-se totalmente contra, 

independentemente das circunstâncias, inclusive em casos de riscos de vida à 

gestante, fetos com doenças graves ou estupro. 

Sobre a temática que envolve o ensino religioso nas escolas públicas, a Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), a Igreja Presbiteriana do Brasil 

e a Igreja Universal do Reino de Deus criticaram a volta a um Ensino Religioso nas 

escolas públicas, “católico e de outras confissões religiosas”, como previsto no Acordo 

com a Santa Sé.  

Através deste estudo realizado durante a Iniciação Científica, foi possível 

perceber a grande diversidade cultural e religiosa existente em nosso país, e a 

importância de um Estado Laico, com plena liberdade religiosa e de expressão. A 

pesquisa realizada naquela ocasião, embora breve e introdutória, forneceu algumas 

“pistas” e hipóteses acerca de quais seriam as principais temáticas que repercutiam 

com maior polêmica em nossa sociedade atual, nas relações entre a ciência e a 

religião, e de que maneira elas poderiam gerar impactos e repercussões quando 

abordadas no ambiente escolar. Verificou-se, portanto, uma grande quantidade de 

material disponível para a continuidade desta pesquisa, que por esta razão não 

poderia ser considerada conclusiva.  

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Educação 

desta instituição, o projeto de pesquisa apresentado em dezembro de 2012, propunha 

a continuidade a estas pesquisas, dando ênfase às tensões existentes nas relações 

entre a ciência e as doutrinas religiosas nas escolas públicas, sobretudo em relação 
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às seguintes temáticas: os direitos sexuais e reprodutivos, a educação sexual, 

criacionismo versus evolucionismo, e demais questões que envolvam religião e 

ciência, com impactos na educação. 

O foco principal deste trabalho é investigar, por meio de pesquisa qualitativa, 

exploratória, documental, análise de conteúdo e revisão de literatura, as relações e 

contradições existentes entre os conteúdos científicos ministrados nas escolas e as 

orientações doutrinárias apresentadas em textos publicados em sites e blogs de 

diferentes denominações religiosas cristãs. Além disso, pretende dialogar com 

pesquisas realizadas que apontam a presença de conteúdos religiosos doutrinários 

no currículo das escolas públicas, seja por meio da disciplina  “Ensino Religioso” – 

confessional ou interconfessional, ou através de um “currículo oculto”, adentrando as 

demais disciplinas do currículo previsto pelo Ministério da Educação.  

O ensino religioso nas escolas públicas é um assunto que provoca discussões 

entre representantes da comunidade escolar, das religiões e do governo, e esta 

tensão religião-Estado-educação é antiga no cenário brasileiro. Segundo Fischmann 

(2008c), a Igreja Católica Apostólica Romana atualmente reivindica o direito de 

condução da educação pública justamente porque manteve, durante séculos, uma 

estreita relação com o Estado:  

 
[...] o longo processo de quase quatrocentos anos durante o qual vigorou a 
união entre a coroa e a igreja católica, no Brasil; duzentos e dez anos dos 
quais a escola pública esteve debaixo de condução exclusiva dos jesuítas; e 
nos demais quase duzentos anos, das demais organizações católicas, 
regulares e diocesanas (FISCHMANN, 2008c, p. 32). 
 

Durante este período que antecedeu à Proclamação da República, o Brasil 

tinha a Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial, integrante inclusive da 

administração pública, conforme descreve Cunha (2012): 

 
Os padres eram funcionários públicos e recebiam salários. As eleições eram 
realizadas dentro dos templos e começavam com uma cerimônia religiosa. 
Os não católicos tinham direito de voto, mas não podiam ser eleitos. Cultos 
diferentes do oficial, somente em recintos fechados, sem forma externa de 
templo, quase clandestinos ( CUNHA ,2012, p. 97). 

 

No campo educacional, Cunha (2012) esclarece que uma lei de 15 de outubro 

de 1827 determinava que as escolas de primeiras letras ensinassem “os princípios da 

moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à 
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compreensão dos meninos.” (BRASIL, 1827 apud CUNHA, 2012). Em oposição 

àquela situação, liberais, maçons e protestantes constituíam as principais forças 

politicas que reivindicavam a laicidade do Estado durante o período imperial. Estas 

lutas começaram a surtir efeito em 1878, por meio do Decreto 6.884, de 20 de abril, 

que dispensou os alunos acatólicos da disciplina “instrução religiosa” do Colégio 

Pedro II. Mas foi somente após a Proclamação da República e, consequentemente, 

sua primeira Constituição de 1891, que o ensino público brasileiro tornou-se 

oficialmente laico.  

Na atualidade, em especial no que se refere à escola pública, a garantia da 

laicidade representa o tratamento igualitário a todos e todas, docentes, discentes e 

equipe em geral. Segundo Seffner e Santos (2012), as instituições de ensino 

brasileiras recebem um público cada vez mais diverso, composto por: 

 
recortes de gênero (alunos e alunas, moças e rapazes), [...] de organização 
familiar (todos os tipos de agrupamento familiar estão representados na 
escola pública atual, incluindo crianças filhas de casais homossexuais, [...] de 
orientação sexual (a visibilidade de gays, lésbicas, travestis, transexuais na 
escola é não apenas evidente, como eles se organizam, querem seguir 
estudando, não aceitam a discriminação, fazem crescer as ações do projeto 
Brasil Sem Homofobia), de pertencimento religioso (a escola pública 
brasileira acolhe hoje alunos das mais diferentes confissões religiosas, ao 
mesmo tempo em que nela estudam indivíduos que, mesmo sendo da mesma 
religião, manifestam enormes diferenças quanto ao modo de seguir os 
preceitos e pertencer à mesma comunidade religiosa) [...] (SEFFNER e 
SANTOS, 2012, p. 68). 

 

Diante do exposto, uma breve conceitualização de Estado laico, que possibilite 

a compreensão de suas principais características, acompanhada de uma 

contextualização histórica das relações entre educação, religião e Estado, devem ser 

o ponto de partida do presente estudo.  

A Proclamação da República no Brasil, em 1889, deu início à secularização do 

Estado brasileiro, por meio do Decreto nº 119-A, de 7/1/1890. De acordo com Lafer 

(2007) a secularização consiste em uma separação das esferas religiosa e estatal, 

garantindo a defesa constitucional dos direitos humanos. Desta forma, o surgimento 

da Constituição Federal de 1891 transformou o Brasil em um Estado laico, 

estabelecendo a mais completa separação entre a Igreja e o Estado. Isso significa que 

o Estado brasileiro, assim como todas as suas instituições públicas, deve manter a 

neutralidade e a imparcialidade no que se refere aos temas religiosos: 
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[...] grandes temas da separação Igreja/Estado foram tratados na Declaração 
de Direitos da Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana. 
Entre eles, além da plena liberdade das confissões religiosas, a igualdade de 
direitos, independentemente de crença e função religiosa; o casamento civil 
e a administração secular dos cemitérios (por conta do matrimônio e 
sepultamento dos não-católicos); o ensino leigo nos estabelecimentos 
públicos; a proibição da subvenção oficial a cultos e a vedação da relação de 
dependência ou aliança com Igrejas (LAFER, 2007, p. 12). 
 

A separação Igreja/Estado, renovada nas Constituições posteriores, está 

consagrada no inciso I do artigo 19 da Constituição de 1988, proibindo o poder público 

de “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” (BRASIL, 

1988). 

Este dispositivo constitucional segue o mesmo raciocínio da lição evangélica “a 

Cesar o que é de Cesar, a Deus o que é de Deus”, a qual, segundo Lafer (2007), 

garante a autonomia e a independência entre a comunidade política e a Igreja. Não 

por acaso a palavra “laico” significa, ao mesmo tempo, o que é livre de qualquer 

doutrina religiosa, e também, tudo o que se relacione ao mundo da vida civil. Desta 

forma, o espírito laico é uma ideologia que valoriza a visão crítica diante dos fatos e a 

discussão de ideias, em contraposição a verdades reveladas pela fé.  

Para Fischmann (2008c), a laicidade do Estado proporciona um espírito 

dialógico entre os seres humanos, no sentido de buscarem, por meio de constantes 

negociações, as regras e princípios necessários à boa convivência em sociedade. É 

estabelecido um vínculo jurídico dos cidadãos entre si e com o Estado, com leis 

permanentemente sujeitas a revisão, para atender a dinâmica da vida da cidadania, 

de suas relações internas e com o mundo. 

É importante lembrar, no entanto, que a história do Brasil, tanto no período da 

colonização quanto no tempo do Império, esteve sempre marcada pela forte presença 

da Igreja Católica Apostólica Romana. Por esta razão, o desenvolvimento da laicidade 

do Estado, desde os primórdios da República, permanece vinculado às heranças que 

recebemos: 
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Uma relativa a receber, consolidar e aperfeiçoar a herança republicana como 
direito e dever de todos, de ter uma vida democrática, igualitária e respeitosa 
de todo e cada cidadão [...]. Outra [...] a de ter uma tradição filosófica, 
espiritual ou religiosa coma qual pessoalmente se identifique, tenha sido 
transmitida por sua família ou adquirida no decorrer da vida – de todo modo 
guardando-a por livre escolha (FISCHMANN, 2008c, p.7). 

 

Portanto, segundo Fischmann (2008c), o princípio da laicidade do Estado 

brasileiro, proclamado pela lei, recebe também fortes influências de suas raízes 

culturais e sociais, sobretudo de grupos religiosos que “se percebem como portadores 

de uma herança que valorizam e a qual gostariam que estivesse garantida para 

sempre” (p. 13).  

As práticas culturais de uma sociedade, adotada durante séculos, são capazes 

de moldar as estruturas mentais de cada indivíduo, dificultando sua aceitação em 

relação às transformações sociais da atualidade e às novas atitudes a elas vinculadas. 

Para melhor esclarecer esta questão, é possível utilizar o exemplo do historiador 

francês Jacques Le Goff (1977 apud FISCHMANN, 2006), sobre a transição que 

ocorreu no passado, do uso das badaladas do sino da igreja, para o uso do relógio do 

burgo, no controle do tempo de cada negociação comercial realizada entre os 

mercadores da Idade Média. Processo semelhante a este ocorreu durante o 

surgimento do Estado laico, exigindo da sociedade atual a compreensão de que “o 

espaço religioso tem referencial próprio que o fiel carrega consigo, por escolha 

subjetiva, enquanto o espaço público é o espaço de todos, como direito e dever, sem 

exclusão” (FISCHMANN, 2006). 

Neste sentido, Arendt (2001) acrescenta que as tradições de um povo, 

recebidas como heranças no decorrer da história, muitas vezes ficam cristalizadas, 

devido à incapacidade de renovação e readaptação a novas realidades, perdendo o 

seu sentido na atualidade. A herança do povo brasileiro, carregada de valores 

doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana – hegemônica, no passado - 

precisa renovar-se e adaptar-se ao atual princípio da laicidade, para que continue 

cumprindo com seu papel em uma sociedade contemporânea marcada pela 

pluralidade religiosa. 

O campo religioso brasileiro tem sofrido rápidas e profundas transformações 

nas últimas décadas. Segundo Cunha (2013) existe uma tendência, que pode ocorrer 

em qualquer lugar do mundo, de que as religiões majoritárias acabem perdendo o seu 

espaço devido ao processo de modernização cultural e diferenciação do campo 
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religioso. Isso tem ocorrido não só com o catolicismo no Brasil e em toda a América 

Latina, com a perda de fiéis para as Igrejas Evangélicas pentecostais, mas também 

com o hinduísmo na Índia, que perdem fiéis para o islamismo. 

 A tabela a seguir, elaborada por CUNHA (2013) com base nos dados do IBGE, 

demonstra o rápido declínio de adeptos do catolicismo nas últimas décadas, enquanto 

aumentou significativamente o número de evangélicos e os indivíduos que não 

possuem religião. 

 

Tabela 1 - Respostas à pergunta “Qual é a sua religião?” (%) 
Respostas 1960 1980 2000 2010 
Católica Romana 93,1 89,2 73,6 64,6 
Evangélica 4,0 6,6 15,4 22,2 
Outra 2,4 2,6 3,7 5,2 
Sem religião 0,5 1,6 7,3 8,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte dos dados brutos: IBGE, censos demográficos de 1960, 1980, 2000 e 2010. 
 

Fischmann (2008c) acrescenta que, embora os católicos ainda sejam o grupo 

majoritário no Brasil, eles não podem impor-se hegemonicamente perante o Estado, 

que é laico, invocando a regra da maioria, pois isto seria um exercício de tirania e um 

ataque à democracia.  

 
[...] não se pode [...] atribuir uma religião a uma nação, no contexto de um 
país que tenha composição populacional com características religiosas 
plurais, como o Brasil. Embora no passado a religião tivesse um papel na 
definição de uma nação [...] dizer, portanto, que “o Brasil é a maior nação 
católica do mundo” é um erro, que traz consigo a exclusão de largas parcelas 
da população do Brasil que são igualmente brasileiras, têm essa mesma 
identidade nacional, mas não se identificam com o catolicismo (FISCHMANN, 
2008c, p. 32). 
 

Lafer (2007) lembra também que não é permitido, em um Estado laico, 

aconfessional, sancionar normas ético-religiosas, devido a relações de dependência 

ou aliança com qualquer religião, pois “as normas religiosas das diversas confissões 

são conselhos dirigidos aos seus fiéis, e não comandos para toda a sociedade” (p. 

12). E o autor cita alguns exemplos: 
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[...] no campo da família (divórcio); nos critérios do início da vida em matéria 
de descriminalização do aborto e da pesquisa científica em células-tronco de 
embriões; em matéria dos métodos de controle de natalidade; na 
obrigatoriedade do ensino religioso; na disciplina, numa concordata de 
matérias espirituais ou mistas, vale dizer, daquelas em que tanto o Estado 
quanto a Igreja têm princípios e normas próprios [...] (LAFER, 2007, p. 12).  
 

Um Estado laico, esclarece Lafer (2007), é diferente de um Estado teocrático, 

no qual ocorre a união entre os poderes religioso e político, como nos Estados 

Islâmicos. Além disso, diferencia-se de um Estado confessional, que se caracteriza 

pela existência de vínculos jurídicos entre o poder político e uma religião. Como 

exemplo, podemos citar o caso do Brasil Império, que mantinha estreita ligação com 

a Igreja Católica Apostólica Romana, e por este motivo cabia ao imperador, antes de 

ser proclamado, nomear os bispos, prover os benefícios eclesiásticos e realizar um 

juramento de que manteria a religião católica, embora a presença de outras religiões 

em território brasileiro também fosse permitida. 

Cunha (2013) acrescenta também que o Estado laico é imparcial diante das 

disputas do campo religioso, e por esta razão se priva de qualquer interferência, seja 

para apoiar ou prejudicar alguma confissão religiosa. Portanto, o autor esclarece 

também que o Estado laico é diferente do Estado ateu, que se opõe a toda e qualquer 

religião: 

 
O caso típico de Estado ateu foi a Albânia do período de Enver Hodja 
(1946/1985). Em 1967, o governo desse país de população majoritariamente 
muçulmana fechou todos os templos, as manifestações religiosas foram 
proibidas e as escolas passaram a ensinar que as religiões (todas elas e 
sempre) eram alienadas e alienantes. Hodja morreu em 1985, e seu sucessor 
Ramiz Alia restabeleceu a liberdade religiosa, ao lado de outros direitos antes 
reprimidos (CUNHA, 2013, p. 10). 
 

O Estado laico, ao contrário, é fundamento das instituições democráticas, 

atuando, segundo Fischmann (2008c), na defesa das liberdades individuais e 

públicas, na dignidade e respeito a todos os seres humanos, garantindo “a proteção 

da liberdade de crer ou não crer; de expressar ou não essa crença ou não crença, [...] 

de conduzir-se conforme sua consciência em todas as fases e setores da vida” (p. 4). 

Para que haja uma melhor compreensão acerca desta temática, Coq (apud 

FISCHMANN, 2008c) sintetiza o Estado laico em quatro componentes. O primeiro 

componente considera o Estado laico uma esfera autenticamente humana, na qual 

são tratadas as questões relativas aos direitos e deveres dos cidadãos, todos iguais 
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perante a lei, independentemente de suas convicções e crenças. O segundo 

componente do Estado laico consiste na separação entre a esfera política e a 

religiosa, com o intuito de garantir e incentivar o respeito a todas as religiões, desde 

que não interfiram na ordem jurídica do Estado e no funcionamento de instituições 

públicas. 

O reconhecimento público do direito à liberdade de consciência, de opinião e 

de crença, incluindo o direito à liberdade de culto, é o terceiro componente do Estado 

laico. E, por fim, ainda de acordo com Coq (apud FISCHMANN, 2008c), o quarto e 

último componente do Estado laico é a sua capacidade de transformação histórica e 

de aperfeiçoamento, garantindo que é possível avançar na própria laicidade do Estado 

e, consequentemente, na democracia. Para uma melhor compreensão acerca deste 

aspecto da laicidade, Cunha (2013) esclarece que ela é um “processo”, ou seja, não 

está pronta e acabada em nenhum lugar do mundo:  

 
[...] qualquer definição de Estado laico será sempre tentativa, aproximativa, 
porque ele é uma construção histórica, como, aliás, o conceito correlato de 
democracia, que não está pronta em lugar algum do mundo. [...] existem 
recuos e avanços no percurso de construção da laicidade do Estado. 
(CUNHA, 2013, p. 11). 
 

De acordo com Fischmann (2008c) muitas mudanças ocorridas nos últimos 

anos, em todo o mundo, aumentaram significativamente a necessidade da separação 

entre a esfera pública (dirigida pelo ordenamento legal neutro e imparcial) e a esfera 

privada (que deve ser fortalecida em sua pluralidade, por meio da liberdade de crença, 

culto e de consciência). Dentre estas transformações, é possível citar:  

 
[...] novas relações econômicas entre países; movimentos migratórios 
intensos em nível nacional e internacional; novas configurações do Estado; a 
eclosão em campo social de comportamentos anteriormente existentes, 
porém até então ocultados, como os que se referem à educação sexual; 
novos papéis sociais para homens e mulheres; secularização da sociedade; 
e, sobretudo, a consciência crescente de que todos e cada um têm o direito 
a ter direitos (FISCHMANN, 2008c, p. 12) 
 

Estas mudanças ocasionaram realidades complexas e questões difíceis de 

serem enfrentadas pela sociedade atual, que ainda carrega paradigmas e tradições 

de uma herança cultural e religiosa que precisa atualizar-se para que consiga conviver 

com outras heranças, diferentes culturas e crenças. Por esta razão, é fundamental o 

fortalecimento da laicidade do Estado, por meio da total separação entre a religião e 
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a esfera pública, “constituída por seres humanos livres e iguais, que se governam sem 

envolver o recurso ao divino [...], se rege pela lógica da cidadania, da liberdade e da 

justiça, não da santidade e da salvação” (FISCHMANN, 2008c, p. 16).  

Cunha (2013) destaca também que, este acirramento da luta pela laicidade, 

com a participação de diversos setores da sociedade, têm influenciado inclusive nas 

ações dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de nosso país, sobretudo no 

que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos: campanhas pela prevenção contra 

as doenças sexualmente transmissíveis; pela adoção da educação sexual nas 

escolas; pela descriminalização do aborto, inclusive dos fetos anencefálicos; pela 

união homoafetiva, a luta contra a homofobia e todas as formas de discriminação por 

orientação sexual. No entanto, no campo educacional ocorreram retrocessos, que 

levaram à manutenção do ensino religioso nas escolas públicas e comprometeram o 

avanço da laicidade da educação brasileira.  

Aliás, segundo Fonseca (2004), embora a República brasileira tenha sua 

origem determinada pela laicidade do Estado, a Igreja Católica sempre se mostrou 

bastante eficiente, no decorrer dos anos, para que seus objetivos fossem 

concretizados, principalmente no que se refere ao ensino religioso. Desde a 

promulgação do Decreto n.19.941, de 30 de abril de 1931, o Ensino Religioso foi 

novamente incluído no currículo das escolas públicas. A Constituição de 1934 

decretou a reaproximação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro após a 

decretação da separação Igreja-Estado em 1891. A sociedade brasileira se deparava, 

a partir de então, com um Estado autoritário e a ascensão de uma igreja que 

recuperava o seu poder após quatro décadas de uma república laica. Na década de 

50, a temática do ensino religioso foi retomada nas disputas em torno dos projetos 

para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na qual a Igreja Católica saiu 

novamente vitoriosa, através da predominância de suas opiniões na legislação 

aprovada.  

Na Constituição Federal, promulgada em 1988, o artigo 210, parágrafo 1º, 

determina o ensino religioso "facultativo para o aluno, nos horários normais das 

escolas públicas de Ensino Fundamental". De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), instituída em 1996, 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, desde que assegure o 
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respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, sendo proibidas quaisquer formas 

de proselitismo.  

Em relação à Concordata Brasil-Vaticano, Cunha (2012) relata que intensos 

debates ocorreram em 2009, sobre a chegada ao Congresso Nacional deste projeto 

de acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano, relativo ao estatuto jurídico da Igreja 

Católica no Brasil. O acordo foi promulgado pelo presidente da República, por meio 

do Decreto nº 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. O artigo 11, que gerou maior 

polêmica, trata diretamente do ensino religioso nas escolas públicas. Fischmann 

(2011) argumenta que “promover um ensino religioso que seja ligado a denominação 

religiosa específica no âmbito da escola pública [...] é promover distinção entre 

brasileiros”. E acrescenta: 

 
Com relação ao Artigo 11 do texto da concordata, que trata do ensino religioso 
em escolas públicas, suscitou grande indignação nos setores os mais 
diversos, tanto por obrigar o ensino religioso católico em todas as escolas 
públicas, apresentando-se como imposição às instituições públicas de 
ensino, o que é inaceitável, quanto por conter uma menção a “outras 
religiões”, levando à polêmica relativa à legitimidade da Igreja Católica para 
se manifestar em nome de outras religiões (FISCHMANN, 2012c). 
 

Diante desta realidade, é possível constatar que o ensino religioso em escolas 

públicas esteve sempre presente em grande parte da história da educação brasileira, 

e a sua permanência apresenta-se, atualmente, como um grande desafio na luta pela 

laicidade do Estado, para que os direitos humanos sejam garantidos e a democracia 

de nosso país assegurada. No entanto, é necessário perceber que, assim como a 

própria legislação educacional brasileira, por meio da LDBEN, considera que o ensino 

religioso “é parte integrante da formação básica do cidadão” (BRASIL, 1996), da 

mesma forma uma considerável parcela de nossa sociedade pode ter esta mesma 

visão. De acordo com Cunha (2009), “com o acirramento da crise econômica e dos 

conflitos sociais, desde os anos 1990, a religião virou uma panaceia, defendida, 

surpreendentemente, por religiosos e ateus”: 
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Um remédio para todos os males, que se pretende ministrar em doses amplas 
aos alunos das escolas públicas, como um mecanismo de controle individual 
e social supostamente capaz de acalmar os indisciplinados, de conter o uso 
de drogas, de evitar a gravidez precoce e as doenças sexualmente 
transmissíveis, apresentando-se, também, como a única base válida para a 
Ética e a cidadania, como se fosse uma espécie de educação moral e cívica 
do bem (CUNHA, 2009, p. 412). 
 

Carneiro (2008) acrescenta ainda que, se defendermos que o ensino religioso 

é fundamental para assegurar a formação dos cidadãos, estaremos questionando a 

plena cidadania de ateus e agnósticos por não aderirem a nenhuma orientação 

religiosa ou simplesmente recusarem o ensino religioso, ou seja, de acordo com esta 

visão, eles “estariam assumindo uma espécie de sub-cidadania ou uma cidadania 

inferior àquela destinada aos que professam alguma religião” (CARNEIRO, 2008, p. 

134). 

É importante esclarecer, também, que embora a legislação brasileira respeite 

o direito de escolha dos pais que optem por matricular seus filhos em escolas 

confessionais, a abertura e o funcionamento destas instituições de ensino com 

identidade religiosa (batista, presbiteriana, católica, judaica, islâmica, dentre outras) 

passam inicialmente por um processo de autorização e submetem-se a uma 

supervisão. Estas escolas não podem ignorar o fato de que desempenham, acima de 

tudo, uma função social, e devem seguir as normas vigentes pelo Ministério da 

Educação. “Ou seja, precisa ficar muito claro qual é o núcleo de estudo da parte 

científica, qual é o núcleo da parte religiosa - e isso para o bem da escola, dos alunos, 

da ciência e da religião” (FISCHMANN, 2008b). 

 
Vivemos uma pluralidade no Brasil. Ruim seria imaginar todo mundo obrigado 
à religião ou todo mundo obrigado à não-religião. Só que isso significa uma 
coisa: que valores serão passados. Não há propaganda enganosa nesse 
sentido. E os colégios não passarão valores só por meio das aulas, até 
porque, na escola confessional, a parte verbal não é a principal forma de 
transmitir os princípios religiosos. Existem as normas, a convivência, os 
uniformes, a escolha dos professores, os símbolos pelas paredes. Como 
aquilo é um espaço privado, seria incoerente lutar contra esses símbolos ou 
contra uma reza antes da aula, por exemplo. Se os pais não querem aquilo, 
devem procurar outra instituição (FISCHMANN, 2008b). 
 

Por outro lado, a presença de conteúdos religiosos no currículo e no cotidiano 

das escolas públicas brasileiras causa impactos inevitáveis no processo de ensino-

aprendizagem dos conteúdos científicos trabalhados com os alunos em sala de aula, 

nas diversas disciplinas e temas transversais que compõem o currículo proposto pelo 
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Ministério da Educação. Estes impactos ocorrem principalmente em relação às duas 

temáticas a seguir: 1) direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero; 2) 

criacionismo versus evolucionismo.  

Para uma melhor compreensão e aprofundamento desta temática, o primeiro 

capítulo aborda justamente esta relação entre ciência e religião em um Estado laico, 

destacando o papel da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos na garantia de direitos a todos e todas, como cidadãos e 

independentemente de religião. Este capítulo trata também da importância da 

laicidade e da tolerância na relação entre ciência e religião, e, por fim, apresenta as 

principais tensões existentes nas relações entre a ciência e a religião, na sociedade 

atual: criacionismo versus evolucionismo, direitos sexuais e reprodutivos e questões 

de gênero. 

O segundo capítulo deste estudo apresenta o resultado de uma pesquisa 

documental realizada em sites1 e blogs de diferentes denominações religiosas cristãs. 

No terceiro capítulo, os textos selecionados foram separados por categorias, por meio 

da metodologia de análise de conteúdo. Por fim, o último capítulo aborda a educação 

brasileira e a presença do ensino religioso nas escolas públicas, seja por meio de 

disciplina específica e regulamentada, ou de forma “oculta”, interferindo no ensino dos 

conteúdos científicos propostos pelo Ministério da Educação, principalmente no que 

se refere a temas polêmicos, de conflito entre a religião e a ciência, presentes na 

disciplina de ciências e no tema transversal “Orientação sexual”.  

 

  

                                                           
1 Embora a palavra “sítio” também esteja correta, optamos pela palavra “site”, por ser a mais utilizada 
atualmente. 
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1 RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO 
 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1948, e a Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, compõem os documentos jurídicos de referência para a defesa dos 

direitos dos cidadãos brasileiros. Para o presente estudo, serão destacados tanto os 

direitos à ciência, educação e cultura, quanto os direitos à liberdade de crença, 

consciência e culto. 

Em um Estado laico como o Brasil, ciência e religião pertencem a esferas 

distintas. A ciência trabalha para o desenvolvimento e bem estar de todos os seres 

humanos, sem distinção, portanto, é próprio da esfera pública. Assim, cabe destacar 

o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que elege “a dignidade da pessoa 

humana” como fundamento da República. Em relação aos direitos à educação, cultura 

e ciência, Fischmann (2008c) destaca que: 

  
[...] vale lembrar o item do artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a saber: “Todo ser humano tem o direito de participar livremente 
da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo 
científico e de seus benefícios.” Mais ainda, a Constituição Federal 
estabelece em seu artigo 23, inciso VI, como sendo competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, “proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência” (FISCHMANN, 2008c, p. 
35). 

 

Fischmann (2008a) esclarece também que o universo científico possui uma 

dinâmica direcionada para a objetividade, visão crítica e uma atitude de permanente 

questionamento diante do mundo e da vida, e sua construção é garantida por meio de 

“sucessivas aproximações da verdade, sendo prática indissociável [...] tanto o respeito 

mútuo entre cientistas, quanto a tolerância entre correntes distintas do fazer científico” 

(FISCHMANN, 2008c, p. 37).  

A religião, ao contrário, baseia-se em questões de fé, imutáveis e, portanto, 

deve ser uma escolha individual, de foro íntimo, para que as diversas religiões 

existentes em nosso país possam ser respeitadas; cada grupo religioso deve atuar 

em espaço privado, pois a prática de proselitismo contribui para o desrespeito à 

pluralidade religiosa. Ainda de acordo com Fischmann (2008c), as religiões utilizam 

argumentos baseados em questões metafísicas e intangíveis, relacionados a 
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revelações e crenças inquestionáveis, e estabelecem regras e normas para a vida dos 

fiéis que não podem ser violadas. 

 
[...] a adesão à dada religião frequentemente já traz esse componente de 
prévio conhecimento do conjunto do sistema a que estão a aderir, podendo-
se dizer que essa adesão livre atribui legitimidade ao que emana daquele 
grupo — sendo, portanto, ato integrante do direito à liberdade de religião [...]  
(FISCHMANN, 2008a, p.47). 

 

A Constituição Federal apresenta no artigo 5º uma relação de direitos e deveres 

individuais e coletivos, que se referem à liberdade de crença, consciência e culto: 

 
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 a suas liturgias; 
 
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei (BRASIL, 1988). 
 

Segundo Cury (2004), é possível afirmar, assim, que o Brasil oferece condições 

legais para a liberdade de crença e culto de todas as religiões: 

 
Esse conjunto de princípios, fundamentos e objetivos constitucionais, por si 
sós, dariam amplas condições para que, com toda a liberdade e respeitadas 
todas as opções, as igrejas, os cultos, os sistemas filosófico-transcendentais 
possam, legitimamente, recrutar fiéis, manter crentes, manifestar convicções, 
ensinar seus princípios, fundamentos e objetivos e estimular práticas em seus 
próprios ambientes e locais (CURY, 2004, p. 184). 

 

Mas a liberdade de crença deve ser entendida, segundo Fischmann (2008a), 

ao mesmo tempo, como um direito e um dever, pois da mesma maneira que cada 

indivíduo deseja ser respeitado em sua própria crença, é fundamental que este 

compreenda também que a consciência e a crença dos outros devem igualmente ser 

respeitadas sem questionamentos. Desta forma, a autora acrescenta que o Estado, 

por ser laico, precisa garantir que cada cidadão e cidadã, ao praticar uma determinada 

religião, o faça por livre e espontânea vontade, sem pressão psicológica ou 

chantagem, e que tenha total liberdade de mudar de crença ou de exercer os direitos 

propostos no âmbito da laicidade estatal, se assim desejar. 



24 

 

O que ocorre na atualidade, no entanto, é que muitos indivíduos são obrigados 

a optar entre seguir uma determinada religião ou usufruir de seus direitos de 

cidadania, tais como o direito à ciência e seus benefícios. Para muitos, o diálogo entre 

a ciência e a religião é simplesmente impossível. Segundo José Luiz Goldfarb (2004), 

professor de História da Ciência na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a 

ocorrência de séculos de conflitos e diversas formas de inquisições religiosas, que se 

opunham à livre especulação e observação da natureza da ciência, fizeram com que 

ciência e religião deixassem de se confrontar, pois não havia mais a possibilidade do 

diálogo. Apesar disso, estudos desenvolvidos recentemente na área da História da 

Ciência demonstram que a origem da modernidade foi marcada por um intenso 

diálogo entre ciência e religião. De acordo com Marta Kanashiro (2004), professora 

da Universidade Estadual de Campinas, embora o senso comum diga que ciência e 

religião não se misturam, quando se trata de compreender os discursos religiosos e 

científicos, surgem inúmeras articulações entre eles. Religião e ciência passam, 

então, a serem vistos como interpretações do mundo inseridas em um contexto 

histórico, social, político, econômico e cultural.  

Segundo Cruz (2004), os defensores da teoria da evolução, por exemplo, 

acreditam que seus ideais são nobres, pois representam a verdade, tanto no domínio 

da ciência quanto no do bem comum, e acham que existem razões de sobra para 

eliminar a religião do domínio público em geral e das escolas públicas em particular. 

Porém, esta postura, na opinião do autor, apresenta um radicalismo extremo, pois na 

maioria dos países onde há separação Igreja-Estado, na medida em que as 

sociedades sejam majoritariamente religiosas (como no caso do Brasil), “essa 

separação tem fronteiras fluidas. Isso não é de se admirar, tal é a importância que 

hoje se reconhece da religião na cultura. Manter uma posição inflexível leva a um 

acréscimo de tensão dentro da sociedade, que se torna difícil de tolerar” (CRUZ, 

2004). 

De acordo com Guerriero (apud Tait, 2004), “apesar do mundo estar cada vez 

mais ‘cientifizado’, as pessoas ainda fazem uso de explicações religiosas, porque a 

dimensão religiosa faz parte do ser humano". A ausência de uma compreensão sobre 

a natureza distinta dessas duas interpretações de mundo, leva alguns cientistas a 

quererem eliminar a religião, assim como algumas religiões querem eliminar a ciência. 

Além disso, existem pessoas que buscam explicações científicas para a religião, ou 
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ainda aquelas que acreditam na ciência "até certo ponto", utilizando a religião para 

completar a explicação. 

De acordo com Goldfarb (2004), por exemplo, é possível pensar novas formas 

de diálogo entre o pensamento religioso e o pensamento científico na atualidade, 

especificamente na questão da idade do universo. Ele explica que, nos últimos anos, 

as revistas de divulgação científica apresentam resultados indicando que a cifra 

inicialmente anunciada, 15 bilhões de anos, talvez seja demasiada alta, e que o 

universo, desde o big-bang até nossos dias, não teria mais que 12 bilhões de anos. E 

se confrontamos essas cifras com os conhecimentos extraídos da Bíblia somos 

inicialmente levados a perceber um tremendo desencontro. Pelo relato bíblico, 

poderíamos afirmar que o universo não possui nem 6000 anos de existência. A ciência 

e a religião estariam, nesta questão específica, em completo desacordo.  

 
Mas [...] os ensinamentos bíblicos também são bastante complexos. A partir 
de interpretações das ideias de Aryeh Kaplan, sábio pensador tradicional 
judaico, podemos solucionar os problemas acima apontados concluindo que 
os conhecimentos científicos podem ser usados para validar afirmações de 
pensadores que viveram há mais de 700 anos, estudando a Bíblia. Kaplan 
buscou na literatura rabínica clássica afirmações relevantes sobre a idade do 
universo. [...] O Sefer ha-Temunah menciona os Ciclos Sabáticos (shemitot). 
Esta noção está baseada no ensinamento segundo o qual "o mundo existirá 
por 6000 anos, e no ano 7000, ele será destruído". Mas este ciclo de 7000 
anos é apenas um ciclo sabático. Entretanto, como existem sete ciclos 
sabáticos no jubileu, o mundo está destinado a existir por 49000 anos. [...] 
Kaplan expõe muitas citações da literatura rabínica concluindo que o universo 
tinha 42000 quando Adão foi criado. Kaplan introduz, nesse ponto de sua 
argumentação, a interpretação sobre a idade do universo elaborada pelo 
Rabino Isaac de Akko (1250-1350), [...] que se refere basicamente à diferença 
entre anos terrestres e anos celestes, e nos permitem concluir que o universo 
teria 42000x365250 anos. Fazendo a multiplicação obtemos [...] 15 bilhões 
de anos, uma cifra bastante semelhante àquela oferecida pela ciência e a 
teoria do big-bang  (GOLDFARB, 2004). 
 

No entanto, segundo Tait (2004), ciência e religião não devem ser colocadas 

num mesmo plano, e isto não significa que uma seja mais verdadeira do que a outra, 

mas sim porque pertencem a contextos diferentes. Por isso, seria um retrocesso 

colocar o criacionismo e a Teoria da Evolução em um mesmo plano, já que pertencem 

a “âmbitos de cognição diferentes”. O processo de secularização de nossa sociedade 

atual fez com que a religião deixasse de ser o eixo central da visão de mundo. Hoje a 

religião é considerada apenas uma das esferas sociais, igualando-se às outras 

esferas como a moral, a família, o Estado e a educação.   
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Cunha (2011) argumenta que a vida pessoal do pesquisador, fora do laboratório 

ou da instituição de ensino, pode ter a presença de convicções e práticas religiosas. 

No entanto, todo cientista, no momento da realização de suas pesquisas, precisa ser 

agnóstico.  

 
Acho que essa é uma distinção importante, por isso as instituições de ensino 
universitárias são, na produção de ciência, cultura e tecnologia, agnósticas, 
mesmo que tratem do fenômeno religioso. O antropólogo, a menos que seja 
um falsário, tem que tratar o fenômeno religioso como fenômeno material, ou 
seja, ele tem que ser materialista em sua pesquisa, embora ele mesmo possa 
ser, na vida pessoal, até mesmo adepto das crenças que está estudando 
(CUNHA, 2011, p. 268). 
 

Fischmann (2008b) acrescenta que, embora a secularização esteja 

definitivamente presente na sociedade atual, as religiões não serão banidas. A ciência 

não leva ao ateísmo e as religiões continuarão tendo o seu papel na vida das pessoas. 

 

1.1 O PAPEL DA TOLERÂNCIA E DA LAICIDADE DO ESTADO NAS RELAÇÕES 

ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO. 
 

O aprimoramento da democracia em nosso país é responsável, segundo 

Romano (2007), pelo reconhecimento da igualdade entre os seres humanos, capazes 

de governar-se por meio do ordenamento legal. E a compreensão da laicidade estatal 

possibilita o debate acerca dos direitos humanos, da tolerância e da democracia, 

contribuindo para a construção de paz para todos. Esta conscientização da população 

é necessária para evitar a intolerância religiosa, responsável por atitudes pautadas 

pelo ódio e por fundamentalismos, que se opõem ao Estado laico pela mera falta de 

disposição e de reflexão, acrescenta Fischmann (2008c). 

É possível citar casos de intolerância e oposição ao Estado laico existentes no 

campo político, quando indivíduos ou grupos religiosos resolvem pressionar 

governantes, por meio de chantagens eleitorais, a adotarem medidas que satisfaçam 

aos interesses de uma determinada religião, em detrimento das reais necessidades 

da sociedade como um todo. Desta forma, pessoas eleitas a cargos públicos, 

independente de sua religião, precisam pautar-se no ordenamento legal, fortalecendo 

a laicidade do Estado. 

Thomas Kuhn (apud FISCHMANN, 2008b), em seu livro “A Estrutura das 

Revoluções Científicas”, esclarece, no entanto, que nem sempre a tolerância está 
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presente na comunidade científica, pois o surgimento de novas ideias e novas 

propostas, responsáveis pela quebra de paradigmas e pelo avanço científico, muitas 

vezes recebem grande resistência por parte da classe científica mais tradicional e 

conservadora, gerando um conflito entre egos, interesses financeiros e falta de ética.   

Diante do exposto, Lafer (2007) destaca a importância do princípio da 

tolerância, tema que surgiu na Europa após a separação da unidade do cristianismo 

e com o processo de democratização dos países, e tornou-se a base da liberdade de 

crença e da liberdade de opinião e de pensamento. 

Fischmann (2008a) define a prática da tolerância como a livre escolha que toda 

pessoa tem de suas convicções e a aceitação quanto ao fato de que o outro tenha a 

mesma liberdade. No que se refere ao respeito dos direitos humanos, a prática da 

tolerância não deve ser confundida com a tolerância em relação à injustiça social, 

muito menos com a mera renúncia a convicções próprias ou fazer concessões a 

respeito: 

 
Significa aceitar o fato de que os seres humanos, que se caracterizam 
naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de sua situação, de seu 
modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o 
direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa também que ninguém 
deve impor suas opiniões a outrem (FISCHMANN, 2008a, p.48). 

 

A investigação científica, como produção coletiva, é de cunho público, pois 

oferece possibilidades de benefícios a todos os seres humanos, sendo este um direito 

consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por esta razão é 

fundamental o caráter laico do Estado e o papel das universidades públicas na 

liberdade de pensamento, de consciência e de crença, capaz de incentivar e promover 

o trabalho dos cientistas de forma autônoma. “Um conhecimento que se constrói 

naquele embate de razões, na perspectiva do ‘multiverso’ de Bobbio” [...] 

(FISCHMANN, 2008a, p.48). 

Lafer e Fonseca (apud FISCHMANN, 2008a) acreditam que a tolerância seja a 

esperança de um diálogo entre as nações, para que os benefícios alcançados pela 

ciência sejam distribuídos para toda a humanidade. Assim, segundo Fischmann 

(2008a), a ciência “pode ser elemento de construção de novas formas de 

entendimento entre grupos e povos, pelo compartilhamento de conquistas, assumindo 

paradigma cooperativo e não competitivo” (p. 49). 
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A recente proposta do Brasil de quebra de patente dos medicamentos para o 
tratamento do HIV insere-se nesse tipo de possibilidade aqui indicada, de 
respeitar as singularidades de cada grupo nacional e étnico-racial, ao mesmo 
tempo que se pode construir um vínculo entre todos, pelo compartilhamento 
dos benefícios das conquistas científicas; ao mesmo tempo, dado o caráter 
laico do Estado, a cada grupo religioso é possibilitada a presença na 
sociedade, e, a cada indivíduo, plena liberdade de escolha. [...] é como se o 
caráter laico do Estado, que já se demonstrou como fundamental para a 
existência da democracia, se transferisse para a esfera pública internacional 
igualmente como exigência — e, neste caso, da construção da paz 
(FISCHMANN, 2008a, p.49). 
 

Segundo Livianu (2009), a preocupação com a necessidade da criação de leis 

laicas existe desde o século XVI, na época da Reforma Protestante. Naquela época, 

Martinho Lutero alertou sobre os problemas relacionados à adoção do direito 

canônico, ou seja, um conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos líderes 

da Igreja, para o governo da organização cristã e seus membros, mas com o objetivo 

de ser um instrumento regulador da sociedade, ou seja, conceitos como crime e 

pecado se confundiam, pois “penas criminais eram, na verdade, castigos a serem 

impostos àqueles que violavam interesses da igreja ou do Estado, principalmente. E 

a pena principal era a de morte” (LIVIANU, 2009). 

 

1.2 AS TENSÕES EXISTENTES NAS RELAÇÕES ENTRE A CIÊNCIA E A 

RELIGIÃO, NA SOCIEDADE ATUAL 

 

Nas últimas décadas, os temas que causaram maior impacto nas relações entre 

a ciência e a religião referem-se, de um lado, à polêmica entre diferentes teorias que 

buscam esclarecer o surgimento da Terra e de todos os seres que nela habitam, ou 

seja, o evolucionismo (baseado em pesquisas científicas) e o criacionismo (baseado 

na Bíblia) e, de outro lado, aos direitos sexuais e reprodutivos, questões de gênero e 

saúde – que se relacionam a diversas temáticas envolvendo a descriminalização do 

aborto, métodos contraceptivos, homossexualidade, educação sexual, planejamento 

familiar, dentre outros. 
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1.2.1 Criacionismo Versus Evolucionismo 

 
As teorias atuais acerca da origem do homem foram concebidas por meio de 

duas propostas contraditórias: o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo, de 

acordo com o Professor de Estratégias de Comunicação Científica Isaac Epstein 

(2004), foi adotado pela teologia judaico-cristã, e descrito com precisão pelo bispo 

anglicano de Armagh, James Ussher, no final do século XVII, que concluiu, através 

da leitura da Bíblia, que o mundo tinha sido criado precisamente no ano 4004 a.C., 

inclusive com todas as espécies existentes na atualidade.  

Por outro lado, o evolucionismo, segundo este mesmo autor, expressa o ponto 

de vista da ciência sobre esta temática, e considera que o universo surgiu há cerca 

de mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, e a vida em nosso planeta, com suas 

formas mais primitivas de organismos unicelulares, há cerca de 3,5 bilhões de anos.  

 

1.2.1.1 Evolucionismo 

 

O Darwinismo, que consiste no quadro da evolução biológica da transformação 

das espécies por geração de variedade e seleção por aptidão à sobrevivência, 

inaugurada pelo naturalista Charles Darwin, apresenta, de acordo com Epstein (2004), 

alguns pontos obscuros ou ainda não totalmente absorvidos pela teoria da evolução, 

mas ainda assim possui boa aceitação pelos cientistas. O autor acrescenta, no 

entanto, que em relação à origem das espécies e do homem em particular, todos os 

processos de avaliação da idade dos fósseis apontam números totalmente 

incompatíveis com as afirmações existentes na Bíblia. 

A teoria da evolução pela seleção natural já foi palco de intensos debates, e 

ainda hoje há quem a conteste. Mas para o filósofo Daniel C. Dennett (apud 

HENRIQUES, 2004), o caminho é inevitável: "no devido tempo, a revolução 

darwiniana acabará ocupando um lugar [...] tranquilo nas mentes - e corações - de 

todas as pessoas cultas do globo" (DENNETT, 1998 apud HENRIQUES, 2004). 

Segundo Dennett (apud HENRIQUES, 2004), desde 1859, quando Charles 

Darwin publicou sua revolucionária obra “A origem das espécies”, permanece um 

certo incômodo em relação ao evolucionismo. De acordo com o autor, ”foram os 

preconceitos filosóficos, mais que a falta de comprovação científica, que impediram 
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os cientistas de perceberem que a hipótese levantada pelo naturalista inglês poderia 

estar certa” (DENNETT, 1998 apud HENRIQUES, 2004). 

Ainda de acordo com Dennett (apud HENRIQUES, 2004), Darwin tinha plena 

consciência de que a inclusão do homem na teoria evolucionista causaria um grande 

alvoroço para a sociedade da época. Por esta razão, ele quase não menciona o ser 

humano em sua obra, mas era óbvio o rumo que a teoria estava tomando, e por isso 

Darwin trabalhou muito para produzir a sua própria e cuidadosamente elaborada 

versão antes que críticos e céticos enterrassem o assunto em meio a deturpações e 

avisos de alerta.  

 

1.2.1.2 Criacionismo 

 

Segundo Maurício Vieira Martins (2004), sociólogo e doutor em filosofia, o 

criacionismo é uma concepção que recusa a teoria de Darwin acerca da evolução das 

espécies e propõe em seu lugar uma interpretação praticamente literal da Bíblia, 

tomando como base o livro do Gênesis, que afirma que foi Deus quem criou 

inicialmente o mundo e logo depois também o homem, "à sua imagem e semelhança". 

Para Alexandre Brasil Fonseca (2004), professor do Departamento de Ciências 

Sociais da Universidade Estadual de Londrina, enquanto o darwinismo é uma teoria 

amplamente exposta ao debate, já o criacionismo baseia-se na Bíblia, que é um 

documento histórico milenar de suma importância, mas que possui uma linguagem 

essencialmente metafórica, o que impossibilita a tentativa de ali se buscar uma 

fundamentação científica para as origens mais remotas da espécie humana.  

Ruy Carlos de Camargo Vieira (2004), presidente da Sociedade Criacionista 

Brasileira, concorda que o criacionismo não tem, e nem alega ter, embasamento no 

método científico, pois não tem como ser submetido à prova de hipótese. “Ele se 

baseia [...] em conceitos básicos que são aceitos como verdadeiros pela fé em uma 

revelação, dada através dos relatos de várias naturezas que se encontram expressos 

direta ou indiretamente na Bíblia” (VIEIRA, 2004). 

O criacionismo surgiu a partir do fundamentalismo, cujo objetivo básico, 

segundo Antônio Flávio Pierucci (2004), especialista em sociologia da religião, era 

defender o princípio da plena inspiração divina da Bíblia. “Esta é a doutrina da 

‘inerrância bíblica’ [...], da infalibilidade da letra das Escrituras, da autoridade 
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inquestionável daquilo que está escrito na Bíblia, e do modo como está escrito [...]” 

(PIERUCCI, 2004). 

De acordo com Pierucci (2004), o fundamentalismo é cristão, ocidental e 

protestante; filho do protestantismo conservador do sul dos Estados Unidos, e cujo 

adversário interno eram os partidários da então chamada "teologia liberal", 

“entusiastas dos métodos de crítica histórica e crítica literária para exegese e 

interpretação da Sagrada Escritura”. (PIERUCCI, 2004) 

Pierucci (2004) acrescenta que os fundamentalistas consideravam a oposição 

à teoria da evolução biológica como o tópico principal de seus ideais, e em 

contraposição aos "evolucionistas" passaram a se chamar de "criacionistas". Desta 

forma, segundo Martins (2004), desde o início do século XX, o criacionismo foi 

ganhando espaço dentro da sociedade americana, sobretudo ao sul dos Estados 

Unidos, e alcançou os setores mais diferenciados da sociedade, produzindo seus 

próprios intelectuais, tais como Michael Behe, Henry Morris e Duane Gish.  

Segundo Martins (2004), através de uma busca incessante por pontos 

polêmicos e contraditórios na teoria de Darwin, os intelectuais criacionistas 

construíram, através dos anos, uma imagem negativa do evolucionismo, como sendo 

“uma filosofia materialista, ateia, que levaria os homens para um caminho distante dos 

ensinamentos religiosos” (MARTINS, 2004). 

 
[...] segundo eles, ela seria responsável por uma série de problemas vividos  
em sociedade. Menciona-se a desagregação da família e dos costumes, o 
aumento no número de divórcios, a deterioração dos valores morais, a 
competitividade que seria estimulada pela teoria darwinista, o individualismo 
exacerbado [...] (MARTINS, 2004). 

 

Atualmente, segundo Epstein (2004), o criacionismo compreende uma grande 

variedade de crenças, que vão desde a interpretação literal da Bíblia até um 

criacionismo progressivo, criacionismo contínuo, evolucionismo teista, etc. O anti-

evolucionismno é mais ativo entre grupos do sul dos Estados Unidos. Henry Morris, 

antigo professor universitário, e um grupo de criacionistas organizaram em 1963 a 

'Sociedade para a Investigação da Criação'. Em 1972 fundou o Creation Research, 

uma instituição privada não lucrativa cujo objetivo original é publicar literatura 

criacionista e fazer campanha nas escolas públicas a favor das interpretações bíblicas 

da origem do homem. (EPSTEIN, 2004) 

http://www.comciencia.br/200407/reportagens/10.shtml#nota4#nota4
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No Brasil, de acordo com Eduardo Rodrigues da Cruz (2004), professor de 

Ciências da Religião e História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, associações e centros de divulgação do criacionismo têm se multiplicado 

rapidamente. A Sociedade Criacionista Brasileira (SCB), criada em 1972 e situada em 

Brasília, está ligada à organização mundial Answers in Genesis, e também a uma 

faculdade adventista em São Paulo, e não esconde suas conexões com o literalismo 

bíblico. Seu presidente é Ruy Vieira, também adventista, e que curiosamente foi por 

duas gestões diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), a fundação mais representativa da ortodoxia científica no Brasil. 

Cruz (2004) menciona também a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação 

(ABPC), fundada em 1979, na cidade de Belo Horizonte - MG, e mais próxima aos 

evangélicos tradicionais; está ligada ao Institut for Creation Research, da Califórnia, 

onde o criacionismo contemporâneo ressurgiu.  

É importante ressaltar que, de acordo com Cruz (2004), por mais ativos que os 

criacionistas sejam no Brasil, por enquanto sua militância está restrita a certos círculos 

protestantes. Mas se no momento não há ainda um grande impacto público, esta 

situação pode mudar no futuro. O criacionismo ensinado em algumas escolas 

dominicais (ou contextos similares) é ainda mais marcado pela doutrinação. O autor 

conclui que não é possível prever o que aconteceria se essa atitude privada passasse 

a imperar no domínio público.  

 

1.2.2 Direitos Sexuais e Reprodutivos e Questões de Gênero 

 

Atualmente, com a crescente secularização da sociedade e o surgimento de 

novos papéis sociais para homens e mulheres, ocorreram diversas reivindicações de 

movimentos sociais feministas e contra a homofobia, em prol de direitos sexuais e 

reprodutivos, até então negados pela influência de doutrinas religiosas na legislação 

brasileira. Temas polêmicos como a descriminalização do aborto, métodos 

contraceptivos, educação sexual, planejamento familiar e as implicações para 

relações homoafetivas têm mobilizado a opinião pública e diferentes setores do 

Estado, e demonstram a relevância da laicidade no campo social e dos direitos 

humanos. 

Os direitos sexuais e reprodutivos e as questões de gênero e saúde são 

polêmicas constantes na sociedade e na política brasileira. Segundo Zylbersztajn 

http://www.scb.org.br/
http://www.impacto.org/abpc/
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(2012) a última eleição presidencial, ocorrida em 2010, sofreu grande impacto das 

orientações religiosas, após a publicação, em dezembro de 2009, do terceiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) que, após amplo debate entre o 

governo e a sociedade civil, foi formalizado por decreto presidencial e gerou a reação 

da Igreja, por apoiar a descriminalização do aborto e a igualdade de direitos de 

homossexuais. Este fato gerou consequências no plano das políticas públicas e 

colocou o tema da laicidade mais intensamente na pauta de discussão. 

 

1.2.2.1 A descriminalização do aborto 

 

De acordo com a legislação atual, o aborto é permitido nos casos de risco à 

vida para a mulher, de gravidez resultante de estupro e, mais recentemente, de fetos 

anencefálicos, sempre por decisão da mulher grávida. No entanto, a influência política 

de grupos religiosos é determinante na atualidade para a postergação da 

descriminalização do aborto. Além disso, a tentativa de suprimir a permissão legal de 

aborto decorrente de estupro, em vigência, levou um grupo de deputados evangélicos 

a propor o projeto de lei 478/2007, denominado Estatuto do Nascituro, que pretende 

que o Estado ofereça o subsídio de um salário mínimo durante 18 anos para evitar 

que mulheres vítimas de estupro que engravidarem, abortem. Apelidado de “bolsa-

estupro”, o projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família 

e na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele deve ainda 

passar pela terceira e última, a Comissão de Constituição e Justiça e depois seguir à 

votação no plenário. 

Segundo Coelho (2014), o Estatuto do Nascituro tem o objetivo de garantir os 

direitos dos embriões – os chamados nascituros – pois baseia-se na crença de que a 

vida começa antes do ovo ser implantado no útero, ou seja, desde a concepção. Por 

esta razão, o projeto de lei prevê que o nascituro tenha os mesmos direitos que as 

pessoas nascidas vivas, e pretende, portanto, revogar toda a legislação vigente que 

permita a realização do aborto, seja em decorrência de estupro, risco de vida à 

gestante ou nos casos de fetos anencefálicos, e é assim fundamentado pelo deputado 

Henrique Afonso, um dos autores do texto:  
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O aborto, para nós evangélicos, é um ato contra a vida em todos os casos, 
não importa se a mulher corre risco ou se foi estuprada [...]. Essa questão do 
Estado laico é muito debatida, tem gente que me diz que eu não devo legislar 
como cristão, mas é nisso que eu acredito e faço o que Deus manda, não 
consigo imaginar separar as duas coisas (AFONSO, apud IWASSO, 2007). 
 

Coelho (2014) evidencia um dos riscos que a aprovação deste projeto de lei 

pode acarretar aos direitos das mulheres, pois se não houver mais a possibilidade de 

se realizar a interrupção da gravidez, muitas mulheres e meninas que sofrerem a 

violência sexual desistirão de denunciar o agressor, pois esta iniciativa em si já 

consiste atualmente em um ritual de humilhações. Por isso, as estatísticas de estupro 

diminuirão, embora na realidade este seja um crime que aumenta a cada dia no Brasil. 

Embora a Igreja Católica também se coloque contra a realização do aborto, 

uma pesquisa realizada em 2008 demonstra que esta não é a opinião de grande parte 

das mulheres católicas. Segundo Carneiro (2008) uma pesquisa realizada pelo IBOPE 

a pedido da organização “Católicas pelo Direito de Decidir” e do “Instituto ANIS – 

Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero”, aponta que 72% das mulheres 

católicas apoiam o direito de escolha de grávidas de fetos sem cérebros 

(anencéfalos). Além disso, uma outra pesquisa realizada por professores da 

Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

sobre o perfil das mulheres que abortaram revelam, ao contrário do que se imaginava, 

que elas não são adolescentes, mas sim mulheres católicas e com relacionamentos 

amorosos fixos. 

Carneiro (2008) defende que a decisão de interrupção da gravidez é de foro 

íntimo da mulher ou do casal, e que o Estado laico deve apenas garantir os meios 

seguros para sua realização, para aqueles que têm liberdade de consciência para 

assim o decidir. Fischmann (2010) acrescenta que o Estado precisa defender o que 

for de interesse público para atender a todos os cidadãos, sem discriminação. Desta 

forma, não cabe ao Estado definir o que é pecado, mas sim lidar apenas com o que é 

crime. São as denominações religiosas quem devem convencer seus membros a 

atenderem às determinações morais que pregam. 

Desta forma, Carneiro (2008) esclarece que, as pessoas que estiverem 

impedidas de praticar o aborto por convicções religiosas têm o direito de ter quantos 

filhos a providência divina lhes prover sem interferência na decisão dos outros, sendo 

este o sentido da laicidade do Estado democrático de direito, bem como o respeito à 

liberdade de consciência e de crença. 
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Segundo Fischmann (2008c) o Estado precisa reconhecer que a criminalização 

do aborto tem provocado a morte de um grande número de mulheres, em sua grande 

maioria pobres e negras, que poderiam ser evitadas. 

 
A criminalização do aborto tem exposto, também, o tratamento diferenciado 
dado a cidadãs, conforme sua origem socioeconômica: mulheres sem 
recursos financeiros, quando conseguem ajuda médica para as 
consequências da clandestinidade, acabam expostas em sua intimidade e 
incriminadas; já o direito à privacidade parece ficar garantido, a quem detenha 
prerrogativas e posses que permitem o aborto seguro, longe da incriminação 
(FISCHMANN, 2008c, p. 38). 

 

1.2.2.2 Anticoncepção e Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

De acordo com Carneiro (2008), posições doutrinárias de cunho religioso 

interferem e conspiram também contra a liberdade no exercício da sexualidade e da 

prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. A Igreja Católica condena o uso de 

preservativos e anticoncepcionais, “a despeito de se fazer ao custo de morbidades e 

mortes evitáveis, especialmente de mulheres, ou de estarem em discrepância com a 

mudança de padrões culturais e comportamentais que alcançam os próprios membros 

dessa religião” (CARNEIRO, 2008, p. 136), pois defende que a castidade e a fidelidade 

é a melhor forma de prevenção. 

A autora cita um caso de violação dos direitos das mulheres ocorrido em 

Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, onde a Câmara de Vereadores aprovou a lei 

nº 7.025/2008, que proíbe as mulheres de utilizarem a “pílula do dia seguinte”, 

interrompendo a sua distribuição pelos serviços públicos conveniados de saúde do 

município e violando, portanto, a disposição constitucional e também a lei 9.263/96 

(Lei do Planejamento Familiar) que dispõem sobre o direito de acesso a métodos 

contraceptivos e ao planejamento. 

No entanto, Cunha (2011) argumenta que a secularização da cultura de nossa 

sociedade tem contribuído para que a censura de grupos religiosos influenciem cada 

vez menos na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, pois as pessoas se sentem 

mais livres para fazer suas escolhas, com o apoio das políticas públicas 

proporcionadas pelo Estado. 
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Eu sou de uma geração em que o uso de contraceptivos começou como uma 
coisa ameaçadora para as instituições sociais. Esses obstáculos foram em 
grande parte removidos e o acesso hoje está muito mais facilitado em relação 
a esse uso. Há campanhas, inclusive do Estado, que incentivam o uso de 
contraceptivos, não exatamente para evitar a concepção, mas para impedir a 
contaminação por agentes sexualmente transmissíveis, o que sempre foi 
obstaculizado pela ação de grupos religiosos. Essas campanhas mostram 
que o Estado tem sido vitorioso nesse processo, aliás, a sociedade brasileira 
é que tem sido vitoriosa. O Estado tem se mostrado presente, principalmente 
por meio do Ministério da Saúde (CUNHA, 2011, p. 266). 
 

1.2.2.3 Relações homoafetivas. 

 

Atores políticos vinculados às denominações religiosas interferem também 

para dificultar a legalização da união estável para casais formados de pessoas do 

mesmo sexo. Carneiro (2008) ressalta que, embora os relacionamentos 

homossexuais estejam sendo reconhecidos pela justiça brasileira, inclusive nos casos 

de adoção de filhos, heranças e outros direitos e deveres previstos em um casamento 

civil, estes casos ainda são condenados pela Igreja Católica e outras denominações 

religiosas, além de serem frequentemente objeto de intolerância e violência. Dentre 

os movimentos sociais realizados nos últimos anos na luta pelo fim da homofobia, é 

importante destacar o ano de 2008, quando a Associação da Parada do Orgulho GLBT 

decidiu que o tema de sua XII Parada, em São Paulo, fosse “Homofobia mata – por 

um Estado laico de fato”.  
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2 DOUTRINAS RELIGIOSAS CRISTÃS EM SITES E BLOGS E LAICIDADE 
 

 

A grande pluralidade religiosa existente em nosso país contribui para um 

constante debate de ideias entre a ciência e a religião, e isso ocorre porque as 

diferentes denominações religiosas cristãs existentes apresentam também diferentes 

posições doutrinárias acerca de questões polêmicas que envolvem a ciência e a 

religião. Através do método de análise documental, foi realizado um levantamento 

detalhado de sites e blogs de diversas denominações religiosas cristãs na internet, 

tendo como foco textos publicados que expressassem pontos de vista e relações 

doutrinárias em relação a temáticas polêmicas que causam impacto na laicidade do 

Estado, no direito à ciência e na educação brasileira: 1) direitos sexuais e reprodutivos 

e questões de gênero; 2) criacionismo versus evolucionismo.  

De acordo com Mitsuko Antunes (apud PIMENTEL, 2001), a pesquisa e análise 

de documentos é um processo de “garimpagem”. Pimentel (2001, p. 180) explica 

como funciona este processo de garimpagem: 

 
[...] se as categorias de análise dependem dos documentos, eles precisam 
ser encontrados, “extraídos” das prateleiras, receber um tratamento que, 
orientado pelo problema proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem das 
peças, como num quebra-cabeça. 

 

Segundo Oliveira (2007) a pesquisa documental diferencia-se da pesquisa 

bibliográfica pelo fato de que, enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes de 

pesquisa, como livros e artigos, já pertencem ao domínio científico, por outro lado, a 

pesquisa documental tem como principal característica a busca por informações em 

documentos que não “receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, 

reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras 

matérias de divulgação” (p. 69). 

A coleta de documentos é a primeira fase da pesquisa documental, e este 

processo de escolha criteriosa dos documentos, a serem analisados posteriormente, 

constitui-se, ao mesmo tempo, de uma pré-análise, na qual se verifica a veracidade e 

credibilidade destes documentos adquiridos e a adequação destes aos objetivos da 

pesquisa. 
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2.1 PESQUISA DOCUMENTAL REALIZADA. 

 

A pesquisa documental foi realizada por meio do site de buscas Google, no 

período de agosto de 2011 a setembro de 2014. Após o levantamento de inúmeros 

sites e blogs, foram selecionados 11 sites e 5 blogs de 9 denominações religiosas 

cristãs, que apresentavam, em seus artigos, conteúdos relacionados aos temas 

anteriormente citados.  

O próximo passo consistiu na leitura e seleção dos artigos que seriam o corpus 

de pesquisa, ou seja, o “conjunto de documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos" (BARDIN, 1977). Ao todo, foram 

selecionados para o presente estudo 28 artigos. São apresentados, no quadro a 

seguir, a relação de sites e blogs de cada denominação religiosa cristã pesquisada, e 

posteriormente o resumo das principais ideias de cada artigo selecionado. 

 

Tabela 2  – Sites e blogs das denominações religiosas cristãs pesquisadas 
DENOMINAÇÃO  NOME DO SITE/BLOG ENDEREÇO DO SITE/BLOG 
Assembleia de Deus 
 

Blog do Ciro http://cirozibordi.blogspot.com 
Portal CPADNews http://www.cpadnews.com.br 
Site da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo 

http://www.advitoriaemcristo.org 

Igreja Adventista do 
Sétimo Dia 

Blog Educação 
Adventista. 

http://www.educacaoadventista.org.br 

Blog Sétimo Dia Blog Sétimo Dia 
Igreja Universal do 
Reino de Deus 

Blog do Bispo Edir 
Macedo 

http://www.bispomacedo.com.br 

Portal Universal.org http://www.universal.org/ 
Testemunhas de Jeová JW.ORG http://www.jw.org 
Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB) 

Portal Luteranos http://www.luteranos.com.br 

Igreja Batista Lagoinha Site Lagoinha.com www.lagoinha.com 
Igreja Evangélica Cristã Site Oficial da Igreja 

Evangélica Cristã de 
São José dos Campos 

www.icesjc.com.br 

Igreja Presbiteriana do 
Brasil 
 

Portal Oficial da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. 

http://www.ipb.org.br/portal/ 

Blog Palavra da Verdade http://hernandesdiaslopes.com.br 
Igreja Católica 
Apostólica Romana 

Site da Diocese de 
Santo André 

http://www.diocesesantoandre.org.br 

Site da Arquidiocese de 
São Paulo. 

http://www.arquidiocesedesaopaulo.org.br 

Site da Diocese de Novo 
Hamburgo 

www.mitranh.org.br 

Fonte: Autoria própria (2015). 

http://cirozibordi.blogspot.com/
http://www.cpadnews.com.br/
http://www.advitoriaemcristo.org/
http://www.educacaoadventista.org.br/
http://www.bispomacedo.com.br/
http://www.universal.org/
http://www.jw.org/
http://www.luteranos.com.br/
http://www.lagoinha.com/
http://www.icesjc.com.br/
http://www.ipb.org.br/portal/
http://hernandesdiaslopes.com.br/
http://www.diocesesantoandre.org.br/
http://www.mitranh.org.br/
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2.1.1 Assembleia de Deus 

 

A Igreja Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários 

suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do Estado 

do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. De acordo com 

dados do Censo 2010 sobre religião (IBGE, 2010), atualmente esta é a maior igreja 

evangélica e o segundo maior grupo religioso do país, composta por 12,3 milhões de 

membros e perdendo em número apenas para a Igreja Católica. É importante 

destacar, no entanto, que a Assembleia de Deus possui diferentes ministérios e 

convenções independentes espalhadas por diversos estados brasileiros, das quais a 

maior e mais antiga é a CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil), fundada em 1930. Dentre os principais ministérios destacam-se: Belém, 

Madureira, Perus, Ipiranga, Santos, Bom Retiro, Vitória em Cristo, dentre centenas de 

outros.  

Na internet, por meio de uma pesquisa no site de buscas google.com, é 

possível encontrar uma grande quantidade de sites e blogs da igreja Assembleia de 

Deus. Para o presente estudo, foram selecionados dois sites e um blog: o Blog do 

Ciro, o Portal CPADNews e o site da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. 

 
2.1.1.1 Blog do Ciro 

 
O Blog do Ciro é de autoria do Pastor Ciro Sanches Zibordi (Disponível em: 

http://cirozibordi.blogspot.com/), da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, no 

Rio de Janeiro-RJ. 

O primeiro artigo selecionado, “É possível ser cristão e evolucionista?”2 

(primeiro acesso em: 15 mar. 2012; último acesso em: 05 nov. 2014), foi publicado em 

10 de fevereiro de 2012, e aborda a relação e os conflitos entre o Cristianismo e o 

Evolucionismo. Segundo Zibordi (2012) “há um grupo de cristãos, na atualidade, que 

diz crer em Deus, mas não aceita a narrativa de Gênesis”. Para eles, é possível 

conciliar fé em Deus e teoria da evolução, pois priorizam o raciocínio e consideram o 

darwinismo como fonte de autoridade, e não a Bíblia Sagrada.  

 

                                                           
2 Cf. Anexo I 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Vingren
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Berg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://cirozibordi.blogspot.com/
http://cirozibordi.blogspot.com/2012/02/e-possivel-ser-cristao-e-evolucionista.html
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E confiam tanto em seu conhecimento, a ponto de considerarem refutável a 
descrição bíblica do Dilúvio. Eles dizem, por exemplo, que a arca, nas 
dimensões apresentadas na Bíblia, só poderia ser construída nos dias de 
hoje, pois seria necessária a ajuda da engenharia moderna e de centenas de 
pessoas (ZIBORDI, 2012). 
 

Zibordi (2012) questiona esta posição dos cristãos evolucionistas, pois acredita 

que a inerrante e inspirada Palavra do Senhor, as Escrituras, é superior à ciência e à 

teoria da evolução. 

  
Quanto ao Dilúvio, o Todo-poderoso, como controlador da natureza, 
certamente guiou os animais à arca. O poder de Deus é ilimitado; não se 
restringe a leis pretensamente científicas. Se fôssemos analisar a narrativa 
de Gênesis pela razão apenas, e não pela fé, não só o Dilúvio seria 
impossível. Teríamos de negar todos os milagres ali registrados. Segundo o 
relato bíblico, o Senhor ensinou a Noé como poderia preservar as espécies 
dentro do barco (Gn 6.16-20). E a sabedoria de Deus é infinitamente superior 
às técnicas zoológicas da atualidade [...] (ZIBORDI, 2012).  

 

O segundo artigo, “Examinai tudo; retende o bem”3 (primeiro acesso em: 23 

nov. 2011; último acesso em: 05 nov. 2014), publicado em 4 de fevereiro de 2010, 

também aborda o evolucionismo. 

 
A teoria da evolução é a de que todas as formas de vida se derivam de 
modificações graduais de formas anteriores mais simples [...] Leva em 
consideração a existência [...] de forças operando transformações sucessivas 
de uma forma de vida inferior a um grau mais alto de complexidade da matéria 
e da vida [...] Os evolucionistas [...] não tentam explicar como vieram a existir, 
como as moléculas chegaram aos seus poderes inerentes, ou de que forma 
surgiram as leis que os governam de forma que eles possam produzir, sem 
fracasso, todas as coisas como as conhecemos hoje (ZIBORDI, 2010a). 
 

Zibordi (2010a) argumenta que os defensores da teoria da evolução 

“simplesmente negam a existência de Deus, da Bíblia e suas diversas evidências”.  

 
Continuamente roubam de milhares e milhares de crianças a fé em Deus e 
na Bíblia. Eles produzem diversos desenhos de diferentes tipos de seres 
humanos surgindo de uma molécula por meio de um macaco até alcançar o 
estágio do homem contemporâneo. [...] Assim, os líderes da teoria da 
evolução estão certos de que nenhum evolucionista verdadeiro pode ser 
cristão ou crente na Bíblia. Não existe lugar para Deus na evolução [...] 
(ZIBORDI, 2010a) 
 

                                                           
3 Cf. Anexo I. 
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Ainda de acordo com o autor, os evolucionistas alegam ser possível que um 

cristão possa aceitar a teoria da evolução partindo do pressuposto de que a Bíblia não 

deve ser interpretada literalmente. Mas, de acordo com Zibordi (2010a), isto é 

impossível, seria “render-se aos inimigos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da 

Bíblia, e de todos os ensinamentos cristãos”. E conclui que a teoria é, portanto, “anti-

Deus, anti-Cristo, anti-Espírito Santo, anti-Bíblia, anticristã e anti-inteligência”. 

O terceiro e último artigo selecionado, “Edir Macedo: o único líder evangélico 

(evangélico?) que apoia abertamente o aborto”4 (primeiro acesso em: 23 nov. 2011; 

último acesso em: 05 nov. 2014), publicado pelo autor deste blog em 6 de outubro de 

2010, é uma crítica ao posicionamento de Edir Macedo, que ele afirma ser o único 

líder evangélico influente que defende o aborto de modo veemente. Segundo Zibordi 

(2010b), “é possível que haja outros líderes “evangélicos” influentes que, intimamente, 

sejam favoráveis ao aborto. Mas eu não conheço nenhum que faça campanha aberta 

ao aborto”. 

Zibordi (2010b) posiciona-se radicalmente contra o aborto: 

 
Por que o aborto é contrário à Palavra de Deus? Porque só o Senhor tem o 
direito de tirar a vida, pois é Ele quem a forma ainda no ventre materno [...] 
Deus conhece o ser humano quando ainda é apenas um plasma, uma 
substância informe [...] Um ovo informe de quatro semanas (Jesus) foi 
chamado de “Senhor”, e um feto de 24 semanas (João Batista) ficou cheio do 
Espírito Santo (Lc 1.39-44) [...]. O chamado aborto honroso — provocado nos 
casos de gravidez resultante de estupro — e o aplicado em caso de crianças 
que poderão nascer defeituosas ou até sem cérebro não são exceções, pois 
não cabe ao ser humano tirar a vida do próximo [...] (ZIBORDI, 2010b) 

 

Na opinião do autor, a única exceção aceita para o aborto é “numa intervenção 

médica, para salvar a vida da mãe”, pois, nesse caso, “não há outra alternativa, a não 

ser salvar a mãe, em detrimento da vida da criança.” 

 
2.1.1.2 Portal CPAD 

 

O Portal CPADNews é o portal de notícias da Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus, editora oficial da denominação (disponível em: 

http://www.cpadnews.com.br/). Foram selecionados três artigos publicados pelo 

Presbítero Walmir Nascimento, colunista do portal, presbítero da Assembleia de Deus 

                                                           
4 Cf. Anexo I 

http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/concordo-com-igreja-presbiteriana-do.html
http://cirozibordi.blogspot.com/2010/09/concordo-com-igreja-presbiteriana-do.html
http://www.cpadnews.com.br/
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em Cuiabá (MT), graduado em Direito e pós-graduado em Direito e Antropologia da 

religião.  

O artigo “O que dá acreditar no darwinismo”5 (primeiro acesso em: 24 nov. 

2011; último acesso em: 08 nov. 2014), publicado no dia 02 de dezembro de 2010, 

critica o darwinismo, afirmando ser ele um “atentado contra a dignidade da pessoa 

humana” (NASCIMENTO, 2010a).  

 
[...] o darwinismo não é apenas uma teoria científica, mas também a base de 
uma visão de mundo – e isso tem implicações na forma como define a 
natureza humana e moral. E isso ocorre por uma razão muito evidente. Ao 
retirar Deus do cenário, o darwinismo retira também os princípios que 
deveriam nortear a vida do homem, sobrando tão somente o acaso, impulsos 
biológicos e materialismo [...] A grande verdade é que o darwinismo é um 
atentado contra a dignidade da pessoa humana (NASCIMENTO, 2010a). 

 

No segundo artigo selecionado, “A suposta neutralidade científica dos ateus”6 

(primeiro acesso em: 24 nov. 2011; último acesso em: 08 nov. 2014), publicado em 10 

de julho de 2010, Nascimento (2010b) afirma que os céticos, ateus e agnósticos são 

preconceituosos em relação às ideias advindas de cientistas religiosos, pois alegam 

que as palavras escritas e defendidas por pessoas que têm suas crenças não são 

confiáveis.  

Nascimento (2010b) exemplifica esta realidade contando um episódio que 

ocorreu com ele, durante uma conversa que teve com um agnóstico.  

 
Em nosso diálogo, fiz a citação de um cientista cristão, Dr. Antonino Zichichi, 
autor de estudos e pesquisas sobre as estruturas e forças fundamentais da 
natureza, [...] escreveu o livro Porque Acredito Naquele que fez o Mundo 
(Editora Objetiva), no qual ele desmente a contraposição entre fé e ciência, 
argumentando que não existe nenhuma descoberta científica que possa ser 
usada para questionar a existência de Deus. [...] e que a Teoria da Evolução 
de Charles Darwin não possui nenhuma base científica (NASCIMENTO, 
2010b). 

 

Ainda de acordo com Nascimento (2010b), este agnóstico respondeu: “Ele é 

um homem de grandes atributos, mas um tanto suspeito, pois é por incrível que pareça 

religioso. Um cientista que teve a coragem de dizer que ciência e religião são 

conciliáveis, no mínimo não é confiável”. Para o autor, este tipo de postura parte do 

pressuposto de que os cientistas antiteístas são neutros e os crentes, tendenciosos. 

                                                           
5 Cf. Anexo II. 
6 Cf. Anexo II. 
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Nascimento (2010b) conclui que, para que este tipo de preconceito deixe de 

existir, é necessário que haja uma mudança de comportamento de ambos os lados: 
 

[...] não se pode desconsiderar aquilo que um religioso escreveu sobre 
ciência, simplesmente pelo fato dele ser religioso. Assim como não se pode 
desconsiderar aquilo que um ateu escreveu sobre determinado assunto, 
simplesmente pelo fato dele ser um ateu; pois, ele pode estar falando a 
verdade (NASCIMENTO, 2010b). 

 

O terceiro artigo escolhido, “Religião, aborto e política”7 (primeiro acesso em: 

24 nov. 2011; último acesso em: 08 nov. 2014), foi publicado no dia 09 de outubro de 

2010, durante a época de eleições presidenciais, e poucos dias após o primeiro turno. 

O texto aborda o posicionamento da candidata do PT Dilma Roussef sobre o aborto, 

que teria contribuído para que ela não vencesse as eleições já nesta primeira etapa, 

em decorrência da influência da religião na política. 

Nascimento (2010c) critica o argumento de que a tentativa de 

descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública, simplesmente porque 

as mulheres que se submetem às cirurgias em hospitais clandestinos correm risco de 

vida. Segundo o autor, a vida (do feto) deve ser defendida em primeiro plano. Além 

disso, ele também rebate as declarações feitas pela antropóloga Debora Diniz, em 

entrevista à Revista Época (06/10/2010) de que “não é o tema do aborto e a saúde 

das mulheres o que está sendo discutido, mas se as plataformas religiosas devem 

regular ou não a sexualidade e a reprodução das mulheres”; Nascimento (2010c), 

alega que esta afirmação é uma tentativa clara de recusar a manifestação pública dos 

chamados “religiosos”, e argumenta que Estado laico não é Estado antiteísta. 

 

2.1.1.3 Site da Assembleia de Deus Vitória em Cristo 

 
O site da Igreja evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo (disponível 

em: http://www.advitoriaemcristo.org) publicou em 17 de junho de 2013 o artigo 

“Criação e Evolução: quem está com a razão?” (primeiro acesso em: 22 mar. 2014; 

último acesso em: 15 nov. 2014), de autoria do Pr. Silas Malafaia. Neste artigo, 

Malafaia (2013a) explica as diferenças entre o criacionismo e o evolucionismo: 

 

                                                           
7 Cf. Anexo II 
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Os criacionistas, com base na revelação bíblica, defendem que o universo, 
tudo que nele há e o ser humano foram criados por Deus; que houve uma 
ação direta do Criador num tempo determinado para que tudo viesse a existir. 
Para eles, Deus criou o homem, os animais, a fauna e a flora, tudo conforme 
a sua espécie (Gênesis 1.11,12). Já os evolucionistas — com base na teoria 
do Big Bang, acreditam que o universo surgiu a partir de uma explosão 
atômica. Eles dizem que a vida orgânica surgiu a partir da matéria inorgânica 
e que houve mutações e transmutações genéticas que deram origem às 
espécies e formas de vida mais complexas (MALAFAIA, 2013a). 
 

A partir desta explicação inicial, Malafaia (2013a) contesta a validade científica 

da teoria evolucionista, argumentando que uma matéria inanimada não pode gerar 

seres vivos, nem o inorgânico produzir o orgânico, já que estas são as bases da teoria 

da biogênese. 

 
Se a matéria inorgânica será sempre inorgânica e se o inanimado não poderá 
jamais produzir o animado, a teoria evolucionista é improvável à luz da 
ciência. Já o criacionismo é viável cientificamente, visto que Deus, um Ser 
vivo, criou o homem e todos os seres vivos (Gênesis 1.26) (MALAFAIA, 
2013a). 

 

Além da teoria da biogênese, Malafaia acrescenta também três outras leis 

científicas que comprovam a teoria criacionista: a 1ª e a 2ª Lei da Termodinâmica, e 

a Lei de Causa e Efeito: 

 
De acordo com a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia não pode ser 
criada nem destruída; a quantidade total de energia no universo é sempre a 
mesma, podendo apresentar-se em formas diferentes. A revelação bíblica 
não contraria em nada essa lei. Em Gênesis, é dito que Deus criou todas as 
coisas completas e acabadas. Como Criador, Ele estipulou a quantidade 
exata de energia no universo (Gênesis 1.31; 2.2). Em Eclesiastes (12.6,7), é 
dito que quando o homem morre, seu corpo (matéria) se decompõe, voltando 
ao pó, e que seu espírito (energia), volta a Deus que o deu. A teoria 
evolucionista, porém, contradiz essa lei, pois os evolucionistas afirmam que 
a energia está em expansão, em evolução — o que também não pode ser 
comprovado pela ciência. Além disso, de acordo com a Segunda Lei da 
Termodinâmica, o universo caminha de níveis organizados para níveis cada 
vez mais desorganizados. Enquanto os evolucionistas dizem que o universo 
caminha de níveis desorganizados para níveis cada vez mais organizados, 
indo de encontro à Segunda Lei da Termodinâmica, os criacionistas 
concordam com essa lei, pois na Bíblia é dito que a criação de Deus era 
completa e perfeita mas, quando o pecado entrou no mundo, desorganizou 
todo o sistema. Toda a terra foi afetada por causa da desobediência do 
homem (Gênesis 3.17,18). Por último, segundo a Lei de Causa e Efeito, 
nenhum efeito é quantitativamente maior e/ou qualitativamente superior à sua 
causa. Os cientistas aceitam esse princípio. Contudo, a teoria da evolução 
sustenta que a matéria inanimada é a causa primária do universo e de vidas 
mais complexas do que ela. Cientificamente isso é impossível! O efeito não 
pode ser superior à causa; logo, novamente os evolucionistas batem de frente 
com o critério científico. Já os criacionistas se coadunam com essa lei, pois, 
na Bíblia, Deus [...] criou o universo e [...] é a causa primária, e o homem, o 
efeito (MALAFAIA, 2013a). 
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Por fim, Malafaia (2013a) defende que, se por um lado a revelação bíblica não 

é aceita pelos evolucionistas, que alegam que ela não é científica, que os fatos 

narrados em Gênesis não foram escritos por alguém que tivesse realmente 

testemunhado a criação do mundo e dos seres, e que, portanto, não podem ser 

testados pela ciência, por outro lado, nem a teoria do Big Bang e nem a da evolução 

das espécies, de Darwin, também não podem ser comprovados pela ciência, já que 

não foram testemunhado por ninguém, ou seja, tudo o que existe é especulação. 

No segundo artigo selecionado neste site, “É possível a um homossexual 

abandonar essa prática?”8 (primeiro acesso em: 22 mar. 2014; último acesso em: 15 

nov. 2014), publicado em 03 de maio de 2013, Malafaia (2013b) questiona o fato de 

que o homossexualismo seja considerado, por muitos, um fator biológico e genético, 

ou seja, que o indivíduo já nasce homossexual. O autor alega que não há 

comprovação científica para esta afirmação:  

 
Não existe um gene que determine que uma pessoa seja homossexual. Os 
cromossomas XX determinam que ela seja do sexo feminino, e os 
cromossomas XY, que será do sexo masculino. Portanto, essa tese de que o 
homossexualismo é genético é uma falácia; uma mentira. Deus criou o ser 
humano como macho ou como fêmea. Ele estabeleceu que eles tivessem 
atração sexual um pelo outro e que, da relação sexual entre eles, nasceriam 
filhos (Gênesis 1.27,28). Aliás, é por causa desse princípio que a espécie 
humana tem subsistido. Se não houvesse casamento entre homem e mulher, 
não seria possível a perpetuação da espécie (MALAFAIA, 2013b). 
 

Malafaia (2013b) defende a ideia de que o homossexualismo é comportamental 

e não genético, portanto, é praticado por pessoas que, embora tenham nascido 

homens ou mulheres, tornam-se homossexuais por preferência aprendida ou imposta, 

através das influências do meio social em que vivem, e podem optar também por 

abandonar esta prática e voltar a ser heterossexual. Ainda de acordo com o autor, o 

homossexualismo é pecado, mesmo sendo um comportamento aprovado em muitas 

sociedades, e que “cabe aos evangélicos convocar os pecadores ao arrependimento”. 

 

  

                                                           
8 Cf. Anexo III. 
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A rejeição à prática do homossexualismo é clara na Palavra de Deus. Em 
Levítico 18.22 (ARA), constatamos uma exortação direta a não dar lugar a 
essa prática. Em Levítico 20.13, vemos que a pena na Lei mosaica para quem 
praticasse o homossexualismo era a morte. No Novo Testamento, apesar de 
não haver mais a pena de morte, observamos que a morte espiritual persiste 
para o homossexual, entregue por Deus ao que Paulo chamou, em Romanos 
1.28, de sentimento perverso (ARC) ou disposição mental reprovável (ARA). 
Neste mesmo texto, o homossexualismo é denominado paixão infame; 
torpeza; erro. Leia 1 Timóteo 1.8-11 (NVI). Em 1 Coríntios 6.10,11, está claro 
que nem os efeminados nem os sodomitas (ou seja, os homossexuais 
passivos e os ativos) herdarão o reino dos céus. A menos que eles se 
arrependam dessa prática abominável aos olhos de Deus e convertam-se a 
Cristo, serão condenados a passar a eternidade no inferno, um lugar de 
pranto, dor e ranger de dentes (Mateus 13.40-42; 24.51) (MALAFAIA, 2013b). 

 

2.1.2 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 

De acordo com informações publicadas no site da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia de Moema (disponível em:<iasdmoema.org>), a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

que atualmente possui quase 18 milhões de membros em todo o mundo, surgiu nos 

Estados Unidos em 1863. Ela possui este nome porque suas principais crenças, 

baseadas na Bíblia Sagrada, são: o advento, ou seja, a volta de Jesus Cristo, e a 

guarda do dia de sábado como dia santo. No Brasil o adventismo chegou em 1884 

através de publicações que chegaram pelo porto de Itajaí com destino a cidade 

de Brusque, no interior de Santa Catarina. Em maio de 1893 chegou o primeiro 

missionário designado pela Associação Geral da IASD, o colportor Alberto B. Stauffer.  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), no Brasil existem 

atualmente 1.561.071 membros, com predominância de mulheres, sob a coordenação 

de sete Uniões que administram as Associações e Missões. As instituições da IASD 

do Brasil e de sete países latino-americanos formam a Divisão Sul Americana, com 

sede em Brasília, DF. 

Para a realização desta pesquisa foram selecionados na internet o Site 

Educação Adventista e o Blog Sétimo Dia. 

 

2.1.2.1 Blog Educação Adventista. 

 

O blog Educação Adventista (disponível em: <http://www.educacao adventis 

ta.org.br>) pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para o presente estudo, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaja%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brusque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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artigo escolhido neste blog chama-se “Por que ensinamos o criacionismo”9 (primeiro 

acesso em: 29 nov. 2011; último acesso em: 18 nov. 2014), de autoria de Felipe 

Lemos, Assessor de Comunicação na Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, e Michelson Borges – Jornalista da Casa Publicadora Brasileira, uma das 

61 editoras pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

O texto, que não possui data de publicação, trata do ensino criacionista na 

Rede Educacional Adventista, que segundo Lemos e Borges (s/d) não impõe crenças 

religiosas nem omite a versão evolucionista, estando, portanto, em harmonia com as 

prescrições do Ministério da Educação e Cultura. 

 
O argumento criacionista é coerente com o que se observa nos fósseis 
encontrados na coluna geológica e diz que a criação deu origem a tipos 
básicos (“espécies”) de seres vivos e que eles “evoluíram” de forma mais ou 
menos limitada (diversificação de baixo nível ou “microevolução”). Os 
criacionistas não creem, no entanto, que todos os seres vivos descendem de 
um mesmo ancestral unicelular comum, pois é algo que, por experimentação 
e observação, não é possível ser demonstrado (LEMOS e BORGES, s/d). 
 

De acordo com Lemos e Borges (s/d) o criacionismo apresenta três evidências 

básicas da existência de um Criador:  

 
(1) o ajuste fino do Universo (teleologia), (2) a existência de estruturas 
irredutivelmente complexas nos seres vivos, que tinham de funcionar 
perfeitamente desde que foram criadas, ou não chegariam aos nossos dias, 
e (3) a informação complexa especificada existente no material genético, que 
só a inteligência obviamente pode originar (LEMOS e BORGES, s/d). 

 

Os autores argumentam que, “embora alguns aspectos do evolucionismo sejam 

fundamentados e úteis para a compreensão de muitos fenômenos naturais, há 

lacunas nesse modo de pensar”: 

 
[...] o evolucionismo não consegue explicar a origem da vida por processos 
naturais a partir de matéria não viva [...] não consegue explicar a origem da 
informação genética de sistemas irredutivelmente complexos e nem o 
aumento de complexidade que teria acontecido nos organismos durante o 
processo evolutivo, ou seja, não consegue explicar a origem de novos órgãos, 
sistemas de órgãos e novos planos corporais que surgem sem formas 
ancestrais bem definidas (LEMOS e BORGES, s/d). 

 

                                                           
9 Cf. Anexo IV. 
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Segundo Lemos e Borges (s/d), existem na atualidade diversos cientistas 

criacionistas que fazem boa ciência e apresentam argumentação lógica e importante 

para ser transmitida. Eles destacam o cientista brasileiro Dr. Marcos Eberlin, químico 

e professor da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências e o terceiro 

cientista brasileiro mais citado em publicações científicas de renome. 

 
O ensino criacionista, dentro da Educação Adventista, vai ao encontro do que 
prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei estabelece 
que os alunos devem criticar objetivamente as teorias científicas como 
elaborações humanas de representação aproximada da realidade, e que 
essas teorias estão sujeitas a revisões e até a descarte. [...] as escolas 
adventistas entendem que o ensino do contraditório e o contraste de ideias 
promovem o pensamento crítico. Por isso, são expostos comparativamente 
nas aulas de ciências os modelos criacionista e evolucionista [...]. O 
criacionismo, embora tenha um componente religioso, pode ter suas 
premissas discutidas no contexto científico e ser considerado em sala de aula 
(LEMOS e BORGES, s/d). 
 

Por fim, Lemos e Borges (s/d) lembra que o “questionamento dos criacionistas 

é voltado para alguns pontos do darwinismo e não há nenhum incentivo nem 

direcionamento a se odiar Darwin – ou qualquer outro ser humano” 

 

2.1.2.2 Blog Sétimo Dia 

 

O Blog Sétimo Dia (disponível em: http://setimodia.wordpress.com/) é um blog 

Adventista com assuntos contemporâneos. O artigo “A Posição da Igreja Adventista 

Quanto ao Aborto”10 (primeiro acesso em: 13 fev. 2014; último acesso em: 18 nov. 

2014), publicado no dia 02 de Março de 2008, consiste em um documento oficial desta 

denominação. Estas orientações foram aprovadas e votadas pela Comissão Executiva 

da Associação Geral em 12 de outubro de 1992, durante o Concílio Anual realizado 

em Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, e podem ser resumidas através das 

ideias a seguir: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Cf. Anexo V 

http://setimodia.wordpress.com/
http://setimodia.wordpress.com/
http://setimodia.wordpress.com/2008/03/02/a-posicao-da-igreja-adventista-quanto-ao-aborto/
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Os adventistas desejam lidar com a questão do aborto de forma que revelem 
fé em Deus como Criador e Mantenedor de toda a vida e de maneira que 
reflitam a responsabilidade e a liberdade cristãs. O ideal de Deus para os 
seres humanos atesta a santidade da vida humana, criada à imagem de 
Deus, e exige o respeito pela vida pré-natal [...] O aborto por motivo de 
controle natalício, escolha do sexo ou conveniência não é aprovado pela 
igreja. Contudo, as mulheres, às vezes, podem deparar-se com 
circunstâncias excepcionais que apresentam graves dilemas morais ou 
médicos, como: ameaça significativa à vida da mulher gestante, sérios riscos 
à sua saúde, defeitos congênitos graves cuidadosamente diagnosticados no 
feto e gravidez resultante de estupro ou incesto. A decisão final quanto a 
interromper ou não a gravidez deve ser feita pela mulher grávida após e 
devido aconselhamento. Ela deve ser auxiliada em sua decisão por meio de 
informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo [...] 
(BLOG SÉTIMO DIA, 2008). 

 

2.1.3 Igreja Universal do Reino de Deus 
 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), a Igreja Universal 

do Reino de Deus possui, atualmente, 1.873.243 membros no Brasil. Fundada pelo 

bispo Edir Macedo em 1977, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, a Igreja Universal do 

Reino de Deus mantém páginas nas redes sociais, uma TV online, programas de rádio 

e televisão, atingindo assim um público diversificado, segundo informações do Portal 

Universal.org.  

 
2.1.3.1 Blog do Bispo Edir Macedo 

 
O Blog do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus 

(Disponível em: http://www.bispomacedo.com.br), publicou um artigo intitulado 

“Aborto”11 (primeiro acesso em: 21 jan. 2013; último acesso em: 25 nov. 2014), de 

autoria Jaqueline Corrêa, no dia 15 de outubro de 2009, no qual a autora aborda a 

dramática situação de mulheres que optam por praticar o aborto em nosso país.  

 
[...] Muitas mulheres, sem a mínima condição de criar um filho, optam por 
abortá-los. Algumas, talvez a maioria, sem condições financeiras, recorrem 
para a prática do aborto clandestino. Destas, nem todas retornam da mesa 
de cirurgia, falecendo ali mesmo. E isso, em todas as classes sociais 
(CORRÊA, 2009). 
 

Corrêa (2009) argumenta que, embora não concorde que a prática do aborto 

seja a melhor forma de resolver um problema, nem que seja a solução ideal para a 

                                                           
11 Cf. Anexo VI. 

http://www.bispomacedo.com.br/
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falta de planejamento familiar, ela acredita que, se houvesse a legalização do aborto, 

“muitas mulheres continuariam vivendo por deixarem de recorrer a clínicas 

clandestinas que, sem a mínima condição de higiene e atendimento humanizado, 

levam essas mulheres a graves infecções, resultando em suas mortes” (CORRÊA, 

2009). 

Outro artigo publicado no Blog do Bispo Edir Macedo, “Vida ou Morte”12 

(primeiro acesso em: 13 set. 2012; último acesso em: 25 nov. 2014), de autoria do 

Bispo Honorilton Gonçalves e publicado no dia 28 de novembro de 2010, também 

aborda a questão do aborto. O texto apresenta uma relação de informações acerca 

de polêmica da legalização do aborto no Brasil e em outros países. 

 
[...] O tema aborto dominou o debate nas últimas eleições e ainda está bem 
fresco na memória de todos. O Papa chegou ao ponto de enviar uma 
mensagem especialmente ao Brasil solicitando que não votassem em 
candidatos que apoiassem a interrupção legal da gravidez. É interessante 
observarmos que em apenas 26% dos países do mundo o aborto ainda é 
crime. Cabe salientarmos que estes países estão na América Latina, África e 
Ásia, que normalmente são dominados por ditaduras religiosas, econômicas 
e políticas. Para que tenhamos uma ideia, todos os países da Europa, 
inclusive a Itália (sede da igreja romana), deixaram de condenar as mulheres 
por causa do aborto. Portugal foi um dos últimos (GONÇALVES, 2010). 

 

Segundo Gonçalves (2010) “aproximadamente 20 milhões de abortos em 

condições inseguras são feitos anualmente no mundo, nos quais cerca de 70 mil 

mulheres morrem nesses procedimentos ilegais”.  

 
Não estamos, em hipótese alguma, promovendo o aborto, uma vez que 
podemos imaginar quão difícil é para uma mulher tomar esta decisão. Porém, 
imagine quantas provocam o aborto em casa sem assistência alguma, por 
meio de métodos perigosos com medicamentos vendidos ilegalmente e que 
acabam trazendo uma série de problemas. Enquanto outras procuram 
verdadeiros ‘açougues’ sem nenhuma garantia (GONÇALVES, 2010). 
 

Ainda de acordo com Gonçalves (2010), Deus certamente vê a situação do 

aborto compadecido com aquelas que “são apedrejadas pelos hipócritas e fariseus”, 

pois, segundo o autor “os religiosos de hoje têm a mesma visão bitolada daqueles que 

quase mataram a mulher adúltera”. 

  

                                                           
12 Cf. Anexo VI. 



51 

 

2.1.3.2 Portal Universal.org. 

 

O portal Universal.org, o site oficial da Igreja Universal do Reino de Deus 

(disponível em: http://www.universal.org/), publicou em 01 de janeiro de 2014 o artigo 

“De onde veio a sua vida? De um Criador ou do mero acaso?”13 (primeiro acesso em: 

25 mar. 2014; último acesso em: 30 nov. 2014). O texto, que não teve sua autoria 

divulgada, aborda a polêmica entre criacionismo e evolucionismo, defendendo o 

conceito bíblico criacionista descrito em Gênesis e argumentando que não há indícios 

suficientes nas pesquisas científicas que comprovem a tese evolucionista. 

 
Os evolucionistas acreditam que uma colossal explosão primordial de energia 
(o conhecido big bang) criou toda a matéria existente. Eles só não conseguem 
explicar de onde veio essa energia. Como tudo que existe veio do nada, 
segundo tal teoria? Se havia a presença dessa energia, então o termo “nada” 
não pode ser usado. Já no entender dos criacionistas, tudo se deu conforme 
Gênesis. Deus criou céus, terra, seres vivos, todo o universo, de forma que 
nós nunca entenderemos com nosso intelecto humano. Como crer que a 
Terra está à distância apropriada do Sol para permitir que haja vida, que a 
mistura de gases na atmosfera possibilita o mesmo, que essas e outras 
formas coerentes com nossa existência sejam frutos do acaso? A Bíblia fala 
de fatos. Os cientistas (nesse caso) jogam com hipóteses. Ninguém prova o 
tal big bang. Ninguém encontrou o elo perdido, embora pesquisas e 
escavações nesse sentido não sejam raras (PORTAL UNIVERSAL.ORG, 
2014). 

 
2.1.4 Testemunhas de Jeová 

 
Segundo Castro (2007), as Testemunhas de Jeová surgiram nos Estados 

Unidos em 1872. Na época, o americano Charles Taze Russell (1852 – 1916), fundou 

a “Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia” e criou publicações que deram 

origem à Revista “A Sentinela”. Em seguida, Russel fundou a “Sociedade de Tratados 

da Torre de Vigia de Sião”, que tornou-se o principal instrumento legal  deste grupo 

religioso e, posteriormente, ficou conhecido como "Testemunhas de Jeova”. No Brasil, 

as Testemunhas de Jeová iniciaram os primeiros batismos e assembleias em 1922. 

Hoje esta denominação religiosa está presente em mais de 200 países, com 91 

sedes e cerca de 113 mil congregações espalhadas pelo mundo, de acordo com 

informações do Anuário 2014, documento publicado em seu site oficial JW.ORG. E de 

                                                           
13 Cf. Anexo VII. 
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acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), as Testemunhas de Jeová 

possuem, atualmente, 1.393.208 membros no Brasil. 

 

2.1.4.1 JW.ORG, o Site Oficial das Testemunhas de Jeová  

 

O Site Oficial das Testemunhas de Jeová, denominado JW.ORG (disponível 

em: http://www.jw.org.html), publicou o artigo “Aborto. Por que é tão polêmico?” 
14(primeiro acesso em: 14 mar. 2012; último acesso em: 30 nov. 2014), da Revista 

Despertai! – edição de junho de 2009. 

De acordo com a reportagem, “desde a concepção, o bebê não é apenas um 

tecido materno, e sim uma pessoa à parte [...]. Essa nova vida humana — separada 

da mãe pelo abrigo protetor — é uma pessoa com um DNA exclusivo”. 

 
Alguns argumentam que se o corpo de uma mulher aborta espontaneamente 
óvulos fertilizados por causa de anormalidades, por que então um médico não 
poderia interromper uma gravidez? Bem, existe uma grande diferença entre 
morte espontânea e assassinato. Em um país sul-americano, 71 crianças em 
cada mil morrem em seu primeiro ano de vida. Mas seria aceitável matar uma 
criança com menos de 1 ano só porque tantas morrem de modo prematuro? 
É claro que não! (REVISTA DESPERTAI!, 2009) 

 

Ainda de acordo com a Revista Despertai! (2009) não é por acaso que a Bíblia 

se refere ao embrião no útero como uma vida humana.  

 
O salmista Davi escreveu a respeito de Deus: “Teus olhos viram até mesmo 
meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu 
livro” (Salmo 139:16). Davi não disse simplesmente “um embrião”, mas “MEU 
embrião”, revelando assim de modo preciso que sua vida iniciou quando foi 
concebido, bem antes de seu nascimento. Sob inspiração de Deus, Davi 
também revelou que, na concepção, o desenvolvimento das partes de seu 
corpo já estava definido de acordo com um projeto, ou detalhadas instruções 
‘escritas’, que o tornou a pessoa que ele era. Note também que a Palavra de 
Deus não declara que a mulher concebe um pedaço de tecido. Por exemplo, 
no caso de Jó, a Bíblia diz: “Foi concebido um homem!” (Jó 3:3). Isso também 
indica que, de acordo com a Bíblia, a pessoa passa a existir desde a 
concepção. Na verdade, é nesse momento que a vida humana começa 
(REVISTA DESPERTAI!, 2009). 

 

O segundo artigo escolhido neste site, “Será que a evolução é compatível com 

a Bíblia?”15 (primeiro acesso em: 14 mar. 2012; último acesso em: 30 nov. 2014), foi 

                                                           
14 Cf. Anexo VIII. 
15 Cf. Anexo VIII. 

javascript:showCitedScripture('ps','139','16');
javascript:showCitedScripture('job','3','3');
http://www.watchtower.org/t/200906/article_03.htm
http://www.watchtower.org/t/200906/article_03.htm
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publicada originalmente na Revista Sentinela no dia 01 de Janeiro de 2008. A 

reportagem lança algumas perguntas aos leitores: É possível que Deus tenha criado 

o homem por meio da evolução de animais? Será que ele direcionou o 

desenvolvimento da bactéria para que ela passasse pelos estágios de peixe, réptil, 

mamífero, até que uma raça de macacos por fim se transformasse em humanos? 

 
Alguns cientistas e líderes religiosos afirmam acreditar tanto na teoria da 
evolução como na Bíblia. Eles dizem que o livro bíblico de Gênesis é 
simbólico [...]. Os evolucionistas geralmente alegam que uma população de 
animais se desenvolveu de forma gradual e se transformou numa população 
de humanos, negando o fato de que no passado existia apenas um homem. 
Mas a Bíblia diz algo muito diferente. Fala que nos originamos de um homem, 
Adão, e o apresenta como uma pessoa real [...]. O conceito de que Deus 
direcionou a evolução para criar o homem é também incompatível com o que 
a Bíblia diz sobre a personalidade de Deus. Se ele tivesse direcionado o 
processo da evolução, isso significaria que ele também direcionou a 
humanidade para o atual estado de doença e aflição [...]. Assim, o sofrimento 
atual da humanidade não é o resultado de uma evolução direcionada por 
Deus. É o resultado de um homem ter perdido a perfeição para si e para sua 
descendência por ter se rebelado contra Deus [...]. A evolução, embora 
geralmente apresentada numa linguagem científica, é na verdade uma 
doutrina religiosa [...]. Suas crenças estimulam de modo sutil as tendências 
egoístas e independentes da humanidade. Muitos que acreditam na evolução 
dizem que também acreditam em Deus. No entanto, sentem-se livres para 
pensar em Deus como alguém que não criou as coisas, que não interfere em 
assuntos humanos e que não julgará as pessoas. É uma crença que diz o 
que as pessoas querem ouvir (REVISTA SENTINELA, 2008). 
 

O terceiro artigo, “Sexo antes do casamento é errado?”16 (primeiro acesso em: 

06 out. 2014; último acesso em: 30 nov. 2014), publicado originalmente na Revista 

Despertai! – edição de setembro/2013, explica qual é a posição desta religião, 

segundo a Bíblia, sobre a prática de relações sexuais antes do casamento. O texto 

busca esclarecer que, embora algumas culturas tolerem a intimidade e a relação 

sexual entre adolescentes e adultos solteiros, não é esta a orientação da Bíblia, na 

qual tanto a “fornicação” (palavra que se refere à atividade sexual fora do casamento) 

quanto a “impureza” sexual e “conduta desenfreada” (qualquer forma de intimidade 

sexual, mesmo que não cheguem a ser uma relação sexual) são consideradas 

pecados. 

  

                                                           
16 Cf. Anexo VIII. 
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Deus espera que seus adoradores rejeitem a fornicação. (1 Tessalonicenses 
4:3) Fornicação é considerada um pecado grave, assim como adultério, 
espiritismo, bebedeira, idolatria, assassinato e roubo. — 1 Coríntios 6:9, 
10; Revelação (Apocalipse) 21:8.[...] Segundo a Bíblia, a intimidade sexual 
está restrita ao homem e à mulher casados um com o outro. Ela também 
condena o “cobiçoso apetite sexual”. (1 Tessalonicenses 4:5) O que isso 
significa? Considere o seguinte exemplo: um casal de namorados talvez 
decida não ter relações sexuais antes do casamento. Mas, se permitem 
outras intimidades sexuais. Por fazer isso, estão cobiçando, ou desejando, 
algo que não lhes pertence. Isso seria “cobiçoso apetite sexual”. Essa 
ganância sexual é condenada pela Bíblia. — Efésios 5:3-5.(REVISTA 
DESPERTAI!, 2013) 
 

Este artigo também como, segundo a Bíblia, as pessoas devem agir para evitar 

a “fornicação” e a “imoralidade sexual”: 

 
A Bíblia aconselha as pessoas a ‘fugir da fornicação’. (1 Coríntios 6:18) Isso 
significa que uma pessoa deve ficar o mais longe possível de qualquer coisa 
que possa levá-la a cometer imoralidade sexual. (Provérbios 22:3) Por 
exemplo, para permanecer moralmente limpo, é essencial não ter amizade 
com pessoas que rejeitam os princípios de Deus sobre o sexo. A Bíblia avisa: 
“Quem anda com pessoas sábias tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele 
que tem tratos com os estúpidos.” — Provérbios 13:20. Alimentar a mente 
com pensamentos imorais também pode levar à imoralidade sexual. 
(Romanos 8:5, 6) Assim, é sábio evitar músicas, vídeos, material impresso e 
qualquer outra coisa que promove conduta e relações sexuais que ofendem 
a Deus. — Salmo 101:3. (REVISTA DESPERTAI!, 2013) 

 

2.1.5 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) 

 

De acordo com informações divulgadas no Portal Luteranos, o site oficial da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), os luteranos prezam a 

tradição cristã que se origina na Reforma Religiosa do século XVI, protagonizada por 

Martim Lutero. O luteranismo expandiu-se para as Américas e a Oceania com o 

advento do processo emigratório europeu. No Brasil, os primeiros evangélico-

luteranos chegaram por volta de 1554, e dentre eles destacam-se: Heliodor Hesse, 

escrivão que residiu em São Vicente-SP, filho do humanista alemão Helius Eobano 

Hesse, amigo de Martim Lutero, e Hans Staden, que cantou hinos de Lutero e erigiu 

a primeira capela evangélica enquanto estava prisioneiro dos índios em Ubatuba/SP. 

Oficialmente, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) 

surgiu em 1949 sob nome de Federação Sinodal. Em 1954 foi denominada de 

Federação Sinodal/Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, recebendo seu 

nome atual em 1962. 

 

http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-Cor%C3%ADntios/6/#v46006009-v46006010
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-Cor%C3%ADntios/6/#v46006009-v46006010
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/Revela%C3%A7%C3%A3o/21/#v66021008
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/Ef%C3%A9sios/5/#v49005003-v49005005
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2.1.5.1 Portal Luteranos 

 

O Portal Luteranos (disponível em: http://www.luteranos.com.br/portal/site/) é o 

site oficial da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). O artigo 

selecionado para o presente estudo, “Aborto”17 (primeiro acesso em: 15 jul. 2012; 

último acesso em: 05 dez. 2014), foi publicado em 15 de setembro de 1997 pelo Dr. 

Walter Altmann - Pastor Presidente da denominação, na época. 

Segundo Altmann (1997) a IECLB, procurando entender a vontade de Deus a 

partir do Evangelho de Jesus Cristo, apresenta as seguintes considerações acerca da 

temática sobre o aborto: 

 
Como igreja cristã recebemos do nosso Criador a tarefa de defender a vida 
humana desde a sua formação no ventre materno. lnterrompê-la, fere o 
mandamento que proíbe matar [...]. O aborto não pode ser simplesmente 
liberado, nem pode ser adotado como método de controle populacional. A 
inconformidade com o aborto, porém, não pode limitar-se à penalização do 
ato consumado. Ela nos leva a empenhar-nos por uma série de medidas 
preventivas: promover uma educação sexual adequada e conscientizar para 
a necessidade do planejamento familiar; reavaliar a prática sexual masculina 
e insistir em que os homens assumam a responsabilidade pela vida que 
geram; promover leis severas que visam punir o estupro e coíbem a violência 
sexual; facilitar o acesso a métodos anticoncepcionais e a informação sobre 
estes, para evitar que gestantes se vejam em situações em que a única saída 
parece ser o aborto; pressionar o Estado para que seja cumprido o direito de 
crianças e adolescentes para assegurar vida digna a toda vida que está aí e 
que está para nascer. Estamos conscientes, porém, que há situações em que 
o aborto é o mal menor. Por isso devem permanecer as assim chamadas 
indicações, ou seja, a especificação de casos em que o aborto se justifica [...]  
não se pode colocar a vida ainda não nascida acima do direito à vida da 
gestante, visto que dela dependem em boa medida as condições para o 
desenvolvimento normal e sadio da criança. Precisa-se levar a sério a 
angústia e aflição de mulheres que carregam em seu ventre uma vida gerada 
por violência ou coação, que não têm condições psíquicas e econômicas de 
acolher a criança em gestação ou que sabem que ela nascerá com graves 
defeitos. A partir do nosso compromisso que considera tanto a vida das 
gestantes, da criança concebida e dos familiares e está consciente de que 
somos culpados, como sociedade, pelo sofrimento que a questão do aborto 
envolve, pleiteamos uma legislação justa que regulamente os casos de 
interrupção de gravidez. Nestes casos incluímos o risco de vida da gestante 
e a gravidez que resulta de estupro (ALTMANN, 1997). 
 

2.1.6 Igreja Presbiteriana do Brasil 

 

Segundo o Portal IPB.org, a Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada em 1859 

pelo missionário Ashbel Green Simonton (1833-1867), da Igreja Presbiterina dos 

                                                           
17 Cf. Anexo IX. 

http://www.luteranos.com.br/portal/site/
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Estados Unidos, juntamente com o Rev. José Manoel da Conceição (1822-1873), o 

primeiro pastor evangélico brasileiro. O presbiterianismo refere-se às igrejas cristãs 

protestantes que aderem à tradição teológica reformada, de origem calvinista, e cuja 

forma de organização eclesiástica se caracteriza pelo governo de uma assembleia de 

presbíteros, ou anciãos. Atualmente, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 

(IBGE, 2010), a Igreja Presbiteriana do Brasil possui 921.209 membros. 

Para o presente estudo, foram selecionados artigos publicados no Portal 

IPB.ORG e no blog Palavra da Verdade.  

 
2.1.6.1 Portal Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

 

O Portal Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil (disponível em: 

http://www.ipb.org.br/portal/) publicou o artigo “O aborto de acordo com a legislação 

vigente e à luz da Palavra de Deus”18 (primeiro acesso em: 17 set. 2011; último acesso 

em: 12 nov. 2014), de autoria do Reverendo Augustus Nicodemus Lopes, sem data 

de publicação. 

Segundo Lopes (s/d) o assunto é particularmente agudo para os cristãos 

comprometidos com a Palavra de Deus.  

 
É verdade que não há um preceito legal na Bíblia proibindo diretamente o 
aborto, como "Não abortarás". Mas a razão é clara. Era tão inconcebível que 
uma mulher israelita desejasse um aborto que não havia necessidade de 
proibi-lo explicitamente na lei de Moisés. Crianças eram consideradas como 
um presente ou herança de Deus [...]. Não ter filhos era considerado uma 
maldição, já que o nome de família do marido não poderia ser perpetuado 
[...]. O aborto era algo tão contrário à mentalidade israelita que bastava um 
mandamento genérico, "Não matarás" [...]. Mas os tempos mudaram. A 
sociedade ocidental moderna vê filhos como empecilho à concretização do 
sonho de realização pessoal do casal, da mulher em especial, de ter uma boa 
posição financeira, de aproveitar a vida, de ter lazer, e de trabalhar. A Igreja, 
entretanto, deve guiar-se pela Palavra de Deus, e não pela ética da sociedade 
onde está inserida (LOPES, s/d) 
 

Lopes (s/d) explica que existem dois pontos cruciais em torno dos quais giram 

as questões éticas e morais relacionadas com o aborto provocado.  

  

                                                           
18 Cf. Anexo X. 

http://www.ipb.org.br/portal/
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O primeiro é quanto à humanidade do feto. Esse ponto tem a ver com a 
resposta à pergunta: quando é que, no processo de concepção, gestação e 
nascimento, o embrião se torna um ser humano, uma pessoa, adquirindo 
assim o direito à vida? Muitos que são a favor do aborto argumentam que o 
embrião (e depois o feto), só se torna um ser humano depois de determinado 
período de gestação, antes do qual abortar não seria assassinato. [...] 
Entretanto, muitos biólogos, geneticistas e médicos concordam que a vida 
biológica inicia-se desde a concepção. As Escrituras confirmam este conceito 
ensinando que Deus considera sagrada vida de crianças não nascidas. [...] a 
Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se 
originam simultaneamente na concepção. [...] Assim, a evidência biológica e 
bíblica é que crianças não nascidas são seres humanos, são pessoas, e que 
matá-las é assassinato (LOPES, s/d) 
 

Ainda de acordo com Lopes (s/d) “[...]  existem situações complexas e difíceis, 

como no caso da gravidez de risco e do estupro”.  

 
Meu ponto é que as soluções sempre devem ser a favor da vida. C. Everett 
Koop, ex-cirurgião geral dos Estados Unidos, escreveu: "Nos meus 36 anos 
de cirurgia pediátrica, nunca vi um caso em que o aborto fosse a única saída 
para que a mãe sobrevivesse". Sua prática nestes casos raros era provocar 
o nascimento prematuro da criança e dar todas as condições para sua 
sobrevivência. Ao mesmo tempo, é preciso que a Igreja se compadeça e 
auxilie os cristãos que se veem diante deste terrível dilema. Condenação não 
irá substituir orientação, apoio e acompanhamento. A dor, a revolta e o 
sofrimento de quem foi estuprada não se resolverá matando o ser humano 
concebido em seu ventre. Por outro lado, a Igreja não pode simplesmente 
abandonar à sua sorte as estupradas grávidas que resolvem ter a criança. É 
preciso apoio, acompanhamento e orientação (LOPES, s/d). 

 

2.1.6.2 Blog Palavra da Verdade 

 

O blog Palavra da Verdade é de autoria do Reverendo Hernandes Dias Lopes 

(disponível em: http://hernandesdiaslopes.com.br), da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória-IPB, no estado do Espírito Santo. O artigo selecionado neste blog, “A 

incomparável majestade de Deus”19 (primeiro acesso em: 15 mai. 2012; último acesso 

em: 22 dez. 2014), publicado no dia 05 de março de 2012, fala sobre Criacionismo e 

Evolucionismo: 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Cf. Anexo XI 

http://www.verdadeevida.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=857:a-incomparavel-majestade-de-deus&catid=19:doutrina&Itemid=38
http://www.verdadeevida.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=857:a-incomparavel-majestade-de-deus&catid=19:doutrina&Itemid=38
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Deus é majestoso pela obra da criação. Desde que Charles Darwin publicou 
seu livro “Origem das Espécies” em Londres em 1859, a teoria da evolução 
tem se tornado muito popular. Muitos confundem a teoria da evolução com 
as verdades científicas. Há aqueles que pensam que o universo veio à 
existência por geração espontânea. Outros entendem que o universo é 
resultado de uma colossal explosão. Outros, ainda, defendem que o universo 
é resultado de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Faltam a essas 
teorias a evidência das provas. Sabemos que o universo é composto de 
matéria e energia; isso a ciência prova. Sabemos que o universo é governado 
por leis; isso a ciência prova. Sabemos que massa e energia não geram leis; 
isso a ciência prova. Logo, alguém fora do universo criou essas leis que 
governam o universo. O criacionismo tem a evidência das provas. O relato da 
criação, conforme registrado em Gênesis 1 e 2 está em estreita sintonia com 
os ditames da ciência. O mesmo autor da criação é o autor das Escrituras. 
Embora haja sobejas evidências do criacionismo, comprovadas pela ciência, 
cremos pela fé, que Deus criou o universo. Antes do início só Deus existia. A 
matéria não é eterna. Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. 
Ele do nada tudo criou, tudo sustenta e tudo governa (LOPES, 2012). 
 

2.1.7 Igreja Batista Lagoinha 

 

A Igreja Batista Lagoinha é uma igreja evangélica batista pentecostal fundada 

em 1957, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje possui atualmente cerca 

de 61.524 membros, de acordo com o Jornal “Atos Hoje”, uma publicação desta igreja 

disponível em seu site oficial Lagoinha.com. A igreja se tornou destaque nacional e 

internacional com o grupo musical evangélico Diante do Trono, inicialmente formado 

pelos cantores  Ana Paula Valadão e André Valadão, filhos do Pastor Presidente da 

igreja, Márcio Roberto Vieira Valadão. 

 

2.1.7.1 Site Lagoinha.com 

 

O site oficial da Igreja Batista Lagoinha (disponível em: www.lagoinha.com), 

localizada em Belo Horizonte – MG, publicou o artigo “Líderes do Ministério de 

Namorados alerta sobre consequências do sexo antes do casamento”20 (primeiro 

acesso em: 07 out. 2014; último acesso em: 28 dez. 2014) de autoria da jornalista 

Cristiane Soares, em 21 de fevereiro de 2014. 

No artigo, Soares (2014) divulga resultados de uma pesquisa realizada pelo 

grupo Christian Mingle, um site de relacionamento norte-americano direcionado para 

cristãos, na qual foi possível constatar que mais da metade dos solteiros cristãos 

americanos fazem sexo antes do casamento.  

                                                           
20 Cf. Anexo XII. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diante_do_Trono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Paula_Valad%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Valad%C3%A3o
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O texto apresenta também o ponto de vista de um casal de pastores da 

Mocidade da Igreja Batista da Lagoinha, Priscila e Richarde Guerra, que alegam que 

os resultados apontados nesta pesquisa demonstram o quanto as pessoas não estão 

seguindo os princípios da Palavra de Deus.  

 
As Escrituras Sagradas nos ensina que primeiro o homem deixará o pai e a 
mãe, sairá de casa, tornará uma pessoa responsável por si, adulta. Depois, 
ele unirá à sua mulher, formarão uma nova casa (casamento = família). E por 
fim, o homem se tornará uma só carne com ela. No entanto, muitos têm feito 
exatamente o contrário: uma só carne primeiro (GUERRA, P e GUERRA, R, 
apud SOARES, 2014). 
 

Soares (2014) acrescenta ainda uma série de consequências ruins, citadas 

pelo casal de pastores Priscila e Richarde Guerra, para aqueles que desobedecerem 

este princípio estabelecido por Deus:  

 
1) Inseguranças e ciúmes: Quando não obedecemos a Deus isso gera em 
nós insegurança, pensamentos surgem naturalmente como fruto da 
precipitação sexual: ‘Ele já teve relações sexuais comigo, pode fazer isso com 
outra pessoa, não precisa mais casar, já tem a melhor parte, não vai me 
valorizar como antes, pois foi fácil’. A fim de atenuar esse sentimento 
buscamos cercar a pessoa e impedir que coloque tais ideias em prática, nos 
tornamos possessivos, controladores e ciumentos. 
2) Ligações de alma traumatizantes: O ato sexual é uma aliança de sangue. 
Isso tem implicações no mundo espiritual, quem o pratica se liga 
emocionalmente de uma forma muito profunda a outra pessoa. Quando o 
rompimento dessa relação acontece, ocorre uma ruptura dessa ligação, 
dessa aliança de forma que as emoções e sentimentos passam a ficar 
fragmentados, pois parte de cada um que participou da relação passam a 
pertencer à outra pessoa. 
3) Sentimento de culpa: A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo nos 
convence do pecado. Esse convencimento se de imediato ou processual 
depende muito de como cada um de nós recebe a informação. Mas a 
sensação de que se fez algo errado é inevitável [...]. 
4) Autodepreciação: É natural que a pessoa que passa por todos os 
sentimentos que acabamos de citar e não encara uma cura e restauração, 
passará a não se valorizar e com isso se submete a situações cada vez piores 
na área sexual [...]. 
5) Banalização do amor: Em nossos dias é muito comum ouvir em filmes e 
novelas uma pessoa chamando a outra para fazer sexo dizendo: ‘Vamos 
fazer amor?’. Existe uma confusão muito grande entre amor e sexo, que até 
já se tornou temas de músicas e livros. Quando a pessoa acha que os dois 
significam o mesmo acaba colocando o amor no segundo escalão das 
emoções. 
6) Gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis: A Bíblia 
fala que os filhos são herança, são bênçãos, mas fora do casamento e com 
pessoas muito novas geram uma drástica e traumática mudança de rotina, 
que na maior parte, pela pouca idade, ainda não estão preparados para 
encarar. Outro problema é o risco de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis como AIDS, sífilis, herpes, que são mais comuns em pessoas 
que têm relações sexuais descriteriosas e com vários parceiros [...] 
(GUERRA, P e GUERRA, R, apud SOARES, 2014). 
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2.1.8 Igreja Cristã Evangélica do Brasil 

 
De acordo com o site oficial da Igreja Cristã Evangélica do Brasil - ICEB 

(Disponível em: <http://igrejacristaevangelica.com.br>), ela originou-se por meio da 

iniciativa de alguns evangélicos de Toronto, no Canadá, que em 1895 se organizaram 

com o objetivo de evangelizar a América do Sul. A primeira igreja da ICEB foi fundada 

em São Paulo em 1901, posteriormente resultando na expansão para os estados de 

Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás.  
 
2.1.8.1 Site Oficial da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. 
 

O Site Oficial da Igreja Cristã Evangélica (disponível em: www.icesjc.com.br), 

uma das localizada no município de São José dos Campos – SP, publicou, em sua 

seção Estudos Bíblicos, o artigo “Sexo antes do casamento”21 (primeiro acesso em: 

06 out. 2014; último acesso em: 07 jan. 2015), do Pr. Dionatan Cardoso. 

Cardoso (s/d) esclarece em seu texto que o sexo antes do casamento consiste 

em um pecado, conhecido tradicionalmente como “fornicação”, e enfatiza que o 

objetivo deste artigo é conscientizar os jovens e adolescentes da importância da 

ausência de sexo antes do casamento. 
 
Deus criou o homem (macho), e posteriormente a mulher com a finalidade de 
uni-los, tornando-os “uma só carne.” Gênesis 2.24 “enfatiza a completa 
identificação das duas personalidades no casamento. A passagem nos diz 
que Deus instituiu o casamento e que este deve ser monogâmico, 
heterossexual, a união completa entre “duas” pessoas (homem e 
mulher).”  [...] a relação sexual é um selo de compromisso e lealdade instituído 
por Deus na vida de duas pessoas dispostas a se unirem no laço ou aliança 
matrimonial. “Parece que Deus quis que a profunda intimidade proporcionada 
pela relação sexual tivesse a função de atuar como um fator de concórdia, 
entendimento, conciliação.” No Antigo Testamento encontramos alguns 
indícios de que Deus sempre condenou o ato sexual antes de um 
compromisso de aliança firmado entre as partes (casamento). Veja Êxodo 
22.16,17: “Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e 
se deitar com ele, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela 
definitivamente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro conforme o dote das 
virgens.” Nota-se que na Lei se uma moça fosse “maculada”, machada pelo 
ato sexual antes do casamento, estando ela noiva, o homem era considerado 
culpado e era obrigado a pagar um dote ao pai da moça. Também se fosse 
da vontade do pai, teria que se casar com ela. (cf. Dt 22.28,29). No Novo 
Testamento, encontramos na epístola de Paulo uma orientação clara sobre o 
assunto: 1Co 7.1,2; 9 - “[...] é bom que o homem não toque em mulher; mas, 
por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma, o 
seu próprio marido. [...] Caso, porém, não se dominem, que se casem; porque 
é melhor casar do que viver abrasado.” (CARDOSO, S/D). 

                                                           
21 Cf. Anexo XIII. 
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2.1.9 Igreja Católica Apostólica Romana 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana é uma das mais antigas instituições do 

mundo: é herdeira do Império Romano e da Idade Média. É uma igreja cristã, 

governada sob a autoridade suprema do Papa, Bispo de Roma e sucessor do apóstolo 

Pedro. Atualmente, desde o dia 13 de março de 2013, encontra-se sob a liderança do 

Papa Francisco. 

De acordo com o Anuário Católico de 2011, os católicos no mundo são 1 bilhão 

e 214 milhões, ou seja, mais de um sexto da população mundial e mais da metade de 

todos os cristãos. Eles estão distribuídos por continente da seguinte forma: 16% na 

África; 48,8% na América; 10,9% na Ásia; 23,5% na Europa e 0,8% na Oceania. 

No Brasil a população católica diminuiu nas últimas décadas, embora tenha 

permanecido majoritária. Entre os estados, o menor percentual de católicos foi 

encontrado no Rio de Janeiro, 45,8% em 2010, e o maior percentual era no Piauí, 

85,1%. De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), a Igreja Católica 

Apostólica Romana possui 123.280.172 membros. 

 

2.1.9.1 Site da Diocese de Santo André 

 
O site oficial da Diocese de Santo André (disponível em: 

http://www.diocesesantoandre.org.br), da Igreja Católica Apostólica Romana, publicou 

o artigo “O cristão e as eleições”22 (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso 

em: 04 nov. 2014), de autoria de Roberto Vertamatti, Coordenador da Comissão em 

Defesa da Vida, em 20 de maio de 2014. O texto publicado é uma alerta aos cristãos 

quanto aos cuidados que devem tomar durante as eleições para presidente, 

governadores, senadores e deputados federais e estaduais, a serem realizadas em 

2014, enfatizando que a consciência cristã e os valores religiosos devem estar acima 

de qualquer proposta: 

  

                                                           
22 Cf. Anexo XIV. 
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Devemos sim, em primeiro lugar, eliminar todos os candidatos de partidos 
que, claramente em seus estatutos defendem o aborto, ainda que digam que 
estão preocupados com a mulher, o que é uma mentira, bem como aqueles 
que defendem uma união homossexual, a eutanásia, a ideologia de gênero 
e, assim por diante (VERTAMATTI, 2014a). 

 

No segundo artigo selecionado, “Filosofia Socialista – o objetivo é 

desconstruir”23 (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso em: 04 nov. 2014), 

publicado em 30 de abril de 2014, Vertamatti (2014b) aborda o crescimento da filosofia 

socialista no Brasil, argumentando que estes ideais atuam na desconstrução da família: 

  

[...] alguns movimentos feministas, interesseiros e obtusos, sempre 
regiamente patrocinados, inclusive pelo governo brasileiro, pregam o direito 
da mulher para a escolha, me refiro aqui ao aborto de uma vida. Ora, que 
direito é este que exclui e elimina uma vida, a mais indefesa? A ideologia de 
gênero é outro fator desagregador da família. Aqui também alguns grupos, 
financiados pelo governo brasileiro e entidades internacionais, lutam pelos 
direitos dos homossexuais. Sem dúvida o objetivo é destruir a família e não 
garantir direitos, mesmo sendo contra a própria natureza humana. Os 
homossexuais, como disse o papa Francisco, merecem a nossa acolhida 
cristã, mas devem permanecer com suas vidas na castidade. (VERTAMATTI, 
2014b). 
 

O terceiro e último artigo selecionado deste site, “Hoje em dia estamos nos 

tornando pagãos”24 (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso em: 04 nov. 

2014), foi publicado em 22 de outubro de 2013. Neste texto, Vertamatti (2013) contesta 

a extinção das festas tradicionais escolares: 

 
[...] a festa das mães e dos pais, estão sendo eliminados das comemorações 
que sempre aconteceram nas escolas. Os argumentos estapafúrdios e 
novamente mentirosos e hipócritas, utilizados como se fossem algo de bom: 
devemos respeitar aqueles que não tem mãe e ou pai, porque os pais, em 
alguns casos são um par de homens e ou um par de mulheres [...] 
(VERTAMATTI, 2013). 
 

2.1.9.2 site da Arquidiocese de São Paulo.  

 
O site da Arquidiocese de São Paulo (disponível em: 

http://www.arquidiocesedesaopaulo.org.br), da Igreja Católica Apostólica Romana, 

divulgou em 30 de julho de 2013 uma entrevista concedida pelo Papa Francisco aos 

jornalistas que o acompanharam no avião entre o Rio e Roma25 (primeiro acesso em: 

                                                           
23 Cf. Anexo XIV. 
24 Cf. Anexo XIV. 
25 Cf. Anexo XV. 
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22 mai. 2014; último acesso em: 04 jan. 2015). Durante a entrevista, o papa alertou 

para o fato de que a Igreja não pode julgar os gays por sua opção sexual e nem 

marginalizá-los. “Se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou 

eu pra julgá-lo [...]. O catecismo da Igreja explica isso muito bem. Diz que eles não 

devem ser marginalizados por causa disso, mas devem ser integrados na 

sociedade”.26 

O segundo artigo selecionado neste site, “Razões a favor do aborto”27 (primeiro 

acesso em: 22 abr. 2014; último acesso em: 04 jan. 2015), é de autoria do Cardeal 

Dom Odilo Scherer e foi publicado em 14 de abril de 2013. O texto trata da recente 

decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), favorável ao aborto até a 12.ª 

semana de gravidez, dependendo apenas da vontade autônoma da mulher. Scherer 

(2013) apresenta suas ideias contrárias ao aborto, prática condenada pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, rebatendo diversos argumentos utilizados normalmente 

pelas pessoas favoráveis ao aborto: 

1º Argumento: O aborto é aprovável até a 12.ª semana de gestação porque o 

tubo neural do feto ainda não se formou, portanto, a sua condição equivale à de um 

morto cerebral: 

 
Mas se assim fosse, como justificar os estudos e práticas de psicologia e de 
psiquiatria que se ocupam da vida humana desde uma fase bem anterior a 
12 semanas de gestação? A condição de um morto cerebral nunca pode ser 
equiparada à de um feto, que está em plena dinâmica vital. Na vida humana, 
não se pode estabelecer uma fase que já não seja humana desde o seu 
primeiro início, na fecundação. Aquilo que aparece na 13.ª semana já existia 
também desde a primeira semana de gestação: um ser humano vivo. Embora 
ainda não esteja completo, ele já existe em sua identidade humana, que não 
se inicia somente na 13.ª semana de gestação (SCHERER, 2013). 

 

2º Argumento: Legalizar o aborto valorizaria a autonomia da mulher e o respeito 

pela sua decisão livre? 

  

                                                           
26 É importante destacar que nem todos os líderes da Igreja Católica apresentam os mesmos posicionamentos 
sobre questões polêmicas, como a homossexualidade, que o Papa Francisco, eleito em 2013.  Observe também 
que alguns textos selecionados foram publicados antes da renúncia do Papa Bento XVI. 
27 Cf. Anexo XV. 
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A decisão não envolve exclusivamente a mulher, mas também a vida de mais 
um ser humano; e a liberdade de um não pode prejudicar o direito do outro. 
O feto ou bebê, enquanto é gerado, não é parte do corpo da mulher, mas já 
é um outro ser humano, que tem o direito de viver e de ser amado. O aborto 
implica a supressão da vida de um ser humano e esse ato não pode ser 
considerado um direito de ninguém, nem valorizaria a dignidade da mulher. 
Sabe-se quantas consequências e quantos sofrimentos, inclusive psíquicos, 
esse ato causa à mulher. O sofrimento de uma gravidez indesejada ou difícil 
pode ser aliviado e não pode ser equiparado ao dano causado por um aborto, 
sobretudo porque se trata de uma vida suprimida (SCHERER, 2013). 

 

3º Argumento: Afirma-se que o Estado brasileiro é laico e não deveria levar em 

conta argumentos de tipo religioso: 

 
Esse é um sofisma frequente e mal esconde uma discriminação religiosa 
contra o direito à livre manifestação dos cidadãos. Além disso, os direitos 
humanos independem de religião e valem para todos, tanto como benefício 
quanto como imperativo ético. No caso do aborto, não se trata de questão 
religiosa, mas do mais elementar direito humano à vida (SCHERER, 2013). 
 

4º Argumento: O bem da sociedade justificaria a eliminação dos indesejados, 

dos defeituosos e doentes, das "vidas inviáveis" antes mesmo de nascerem? “Foi com 

semelhantes raciocínios [...] que regimes totalitários, cruéis e desumanos eliminaram 

milhões de seres humanos considerados inferiores ou não dignos de viver” 

(SCHERER, 2013). 

5º Argumento: A violência sexual, que viola a "dignidade sexual" da mulher, ou 

certas situações de injustiça social, que dão origem à pobreza, legitimariam, talvez, o 

aborto? 

 
O problema é que, dessa forma, se decretaria de maneira simplista a pena 
de morte contra um ser humano inocente e indefeso, em vez de atingir os 
verdadeiros culpados por injustiças e violências. Fala-se que há males que 
vêm para bem. Assim, mesmo admitindo que o aborto seja um mal, 
considera-se que dele resultaria um bem, pois se evitariam os sofrimentos de 
"vidas inúteis", o fardo social de seres humanos improdutivos, o aumento da 
pobreza e a temida explosão demográfica. É preciso lembrar, contudo, que 
os fins não justificam os meios. Os males sociais e os da saúde precisam ser 
enfrentados, mas jamais mediante a negação do direito à vida das pessoas 
(SCHERER, 2013). 
 

6º Argumento: O descontrole na prática do aborto em clínicas especializadas, 

ou por mãos inexperientes, é um sinal de atraso e de pouco respeito à vida humana 

ou à lei que a protege. 
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A solução seria, então, a legalização do aborto? Não o seria, antes, mediante 
uma atenção maior à saúde das gestantes e à educação para 
comportamentos sexuais dignos e responsáveis, sem o recurso à fórmula 
simplista e inaceitável da supressão de vidas indefesas e inocentes? 
(SCHERER, 2013). 
 

Ainda sobre esta temática, Scherer (2012) publicou, no site, o artigo 

“Anencéfalos: lições de um julgamento”28 (primeiro acesso em: 22 abr. 2014; último 

acesso em: 04 jan. 2015), em 17 de abril de 2012, no qual ele critica a aprovação, 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento sobre a legalidade do aborto dos 

fetos ou bebês com anencefalia. 

 
Parecia que estava em causa o julgamento da Igreja e de sua presença e 
ação pública na sociedade brasileira. O emprego, a meu ver, abusivo do 
conceito de “Estado laico”, até mesmo por juízes do STF, assustou-me. A 
laicidade do Estado, então, desqualifica, a priori, qualquer argumento que 
proceda de pessoas religiosas, ou representantes de organizações 
religiosas? Isso já parece discriminação religiosa e ainda terá muitas 
consequências; a laicidade do Estado precisa ser clareada melhor. [...] 
Impressionantes, os sofismas – afirmações falsas com aparência de 
verdadeiras – que tiveram livre trânsito nos “palavrosos” argumentos 
apresentados. Eis alguns: o anencéfalo é um “natimorto”; o anencéfalo é uma 
não-vida, algo indefinível; o feto ainda não é vida humana; o anencéfalo é 
uma “vida inviável”... Também tenho a impressão que venceu, não o direito 
objetivo, mas algo que poderíamos chamar de “direito emotivo”. É muito 
questionável o princípio, agora estabelecido, de que pode ser suprimido e 
eliminado o ser humano que causar desconforto, dor, profundo sofrimento ao 
próximo, mesmo de forma involuntária. Qual é a culpa do pobre anencéfalo 
pela dor causada à mãe? Dor compreensível, que merece todos os cuidados 
e atenções, menos a eliminação daquele que causa essa dor (SCHERER, 
2012). 
 

Ainda de acordo com Scherer (2012) a decisão do STF no julgamento, 

favorável à legalização do aborto de fetos anencefálicos, ensina que “nem tudo o que 

é legal, também é moral”.   

 
No caso, para a moral cristã, continua valendo a Lei Maior, que é a de Deus, 
e que ensina: “não matarás”. O aborto de anencéfalos não será um ato 
moralmente bom, só porque é “legal”. Também fica muito claro que nenhuma 
mulher está obrigada a fazer esse, ou qualquer outro tipo de aborto 
(SCHERER, 2012). 
 

O site publicou também, em 16 de maio de 2013, uma “Nota da CNBB sobre 

uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo”29 (primeiro acesso em: 15 abr. 2014; 

último acesso em: 04 jan. 2015), na qual os bispos do Conselho Episcopal Pastoral 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, buscam alertar seus fiéis sobre 

                                                           
28 Cf. Anexo XV. 
29 Cf. Anexo XV. 
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a importância do princípio da instituição familiar, e  argumentam que uniões de 

pessoas do mesmo sexo  não podem ser  “equiparadas ao casamento ou à família, 

que se fundamentam no consentimento matrimonial, na complementaridade e na 

reciprocidade entre um homem e uma mulher, abertos à procriação e à educação dos 

filhos.” (CNBB, 2013). 

 
A Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode 
levar, de modo nenhum, à aprovação do comportamento homossexual ou ao 
reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as 
leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da 
família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões 
homossexuais ou equipará-las ao matrimônio, significaria, não só aprovar um 
comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para 
a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem 
parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de 
defender tais valores, para o bem dos homens e de toda a sociedade (CNBB, 
2013). 

 

2.1.9.3 Site da Diocese de Novo Hamburgo 

 
O Site da Diocese de Novo Hamburgo, localizada no estado do Rio Grande do 

Sul (disponível em: http://www.mitranh.org.br/), publicou em 30 de maio de 2008 o 

artigo “A cultura da morte: Os métodos anticonceptivos abortivos não devem ser 

manipulados”30 (primeiro acesso em: 17 out. 2014; último acesso em: 07 jan. 2015), 

de autoria do Frei Boaventura Kloppenburg, doutor em teologia e bispo emérito de 

Novo Hamburgo. 

No texto, Kloppenburg (2008) apresenta alguns argumentos da Igreja Católica 

Apostólica Romana que comprovam a sua posição contrária à utilização de métodos 

contraceptivos: 

 
Fala-se muito de um grave problema populacional, no qual se envolve 
também a Igreja. Afirma-se que a miséria social é causada pelo crescimento 
da população pobre, apoiado e fomentado pela Igreja. [...] Propaga-se até a 
expressão “explosão demográfica” para postular e impor o controle dos 
nascimentos nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. [...] as 
políticas demográficas devem ser éticas. Não podem converter-se em 
imposições que violentam a liberdade dos esposos ou que manipulam o uso 
de métodos anticoncepcionais abortivos. [...] Assistimos a um verdadeiro 
terrorismo demográfico que exagera o perigo que pode representar o 
crescimento da população à qualidade de vida. Devemos denunciar a 
distribuição massiva de anticoncepcionais. Imensos setores de mulheres são 
vítimas de programas de esterilizações. Também os homens sucumbem a 
estas ameaças. Cada dia cresce o massacre do aborto provocado. É a cultura 
da morte. Deus certamente não abençoa (KLOPPENBURG, 2008) 

                                                           
30 Cf. Anexo XVI. 
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3. TEMAS EMERGENTES EM SITES RELIGIOSOS RELACIONADOS A 
LAICIDADE E REPERCUSSÃO SOBRE A EDUCAÇÃO 
 

 
Para a realização desta etapa da pesquisa, foi utilizada a metodologia de 

Análise de Conteúdo, que segundo Moraes (1999) contribui para a reinterpretação 

das mensagens e uma melhor compreensão de seus significados, indo além de uma 

leitura comum. O processo de análise de conteúdo é constituído de cinco etapas: 1) 

preparação das informações; 2) unitarização ou transformação do conteúdo em 

unidades; 3) categorização ou classificação das unidades em categorias; 4) descrição; 

5) interpretação. 

Para a preparação das informações, as ideias centrais dos textos apresentados 

no segundo capítulo foram distribuídas em categorias, de acordo com cada uma das 

unidades de conteúdo, ou seja, temáticas que as caracterizem. Durante uma 

minuciosa releitura de cada um destes textos, foram identificadas inicialmente as 

seguintes unidades de conteúdo: 1) criacionismo e evolucionismo; 2) aborto; 3) 

homossexualidade; 4) relações sexuais antes do casamento; 5) Contracepção. Estas 

unidades foram classificadas em 2 categorias de análise de conteúdo: 1) Criacionismo 

e Evolucionismo; 2) Direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero.  

A tabela 3 descreve esta distribuição das categorias e unidades de análise 

entre as denominações religiosas cristãs pesquisadas. Nela é possível verificar em 

quais denominações foram encontrados textos nos sites e blogs que abordassem 

cada uma das temáticas no decorrer da pesquisa documental.  

Após a definição das categorias e identificação do material constituinte de cada 

uma delas, o próximo passo consistiu na descrição e interpretação deste material 

pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabela 3 – As categorias e unidades de análise dos textos publicados nos sites 
e blogs das denominações religiosas cristãs pesquisadas. 

Denominação 
Religiosa 

Criacionismo e 
Evolucionismo 

 

Direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero 
Aborto Homossexualidade Relações 

sexuais 
antes do 

casamento 

Contracepção 

Assembleia de 
Deus 

     

Igreja 
Adventista 

do Sétimo Dia 

     

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

     

Testemunhas de 
Jeová 

     

Igreja 
Evangélica de 

Confissão 
Luterana no 

Brasil (IECLB) 

     

Igreja 
Presbiteriana do 

Brasil 

     

Igreja Católica 
Apostólica 

Romana 

 I    

Igreja Batista 
Lagoinha 

     

Igreja Cristã 
Evangélica de 
São José dos 

Campos 

     

 

3.1 CRISTIANISMO E EVOLUCIONISMO  
 

A temática que envolve o Cristianismo e o Evolucionismo consiste em uma 

categoria de análise que aparece em 5 denominações religiosas pesquisadas: 

Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Universal do Reino de 

Deus, Testemunhas de Jeová e Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante a análise dos 

textos publicados é possível constatar que, de uma forma geral, o posicionamento que 

prevalece em todas elas é favorável ao criacionismo, sendo que, em alguns casos, a 

crítica em relação à teoria da evolução é extremamente radical.  

Zibordi (2012), da Assembleia de Deus, questiona a posição dos cristãos 

evolucionistas e acredita que a inerrante e inspirada Palavra do Senhor, as Escrituras, 

é superior à ciência e à teoria da evolução. Zibordi (2010a) argumenta que os 
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defensores da teoria da evolução “simplesmente negam a existência de Deus, da 

Bíblia e suas diversas evidências”.  

 
Continuamente roubam de milhares e milhares de crianças a fé em Deus e 
na Bíblia. Eles produzem diversos desenhos de diferentes tipos de seres 
humanos surgindo de uma molécula por meio de um macaco até alcançar o 
estágio do homem contemporâneo. [...] Assim, os líderes da teoria da 
evolução estão certos de que nenhum evolucionista verdadeiro pode ser 
cristão ou crente na Bíblia. Não existe lugar para Deus na evolução [...] 
(ZIBORDI, 2010a) 
 

Ainda de acordo com o autor, os evolucionistas alegam ser possível que um 

cristão possa aceitar a teoria da evolução partindo do pressuposto de que a Bíblia não 

deve ser interpretada literalmente. Mas, de acordo com Zibordi (2010a), isto é 

impossível, seria “render-se aos inimigos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da 

Bíblia, e de todos os ensinamentos cristãos”. E conclui que a teoria é, portanto, “anti-

Deus, anti-Cristo, anti-Espírito Santo, anti-Bíblia, anticristã e anti-inteligência”. 

Nascimento (2010a), também da Assembleia de Deus, acrescenta que o 

darwinismo, ou seja, o conjunto de estudos e teorias do naturalista britânico Charles 

Darwin (1809 - 1882), considerado o pai da Teoria da Evolução, “não é apenas uma 

teoria científica, mas também a base de uma visão de mundo”. 

  
[...] E isso ocorre por uma razão muito evidente. Ao retirar Deus do cenário, 
o darwinismo retira também os princípios que deveriam nortear a vida do 
homem, sobrando tão somente o acaso, impulsos biológicos e materialismo 
[...] A grande verdade é que o darwinismo é um atentado contra a dignidade 
da pessoa humana (NASCIMENTO, 2010a). 

 

Malafaia (2013a) vai além da mera defesa do criacionismo em detrimento ao 

evolucionismo, e também contesta a validade científica da teoria evolucionista, 

argumentando que uma matéria inanimada não pode gerar seres vivos, nem o 

inorgânico produzir o orgânico, já que estas são as bases da teoria da biogênese.  

 
Os criacionistas, com base na revelação bíblica, defendem que o universo, 
tudo que nele há e o ser humano foram criados por Deus; que houve uma 
ação direta do Criador num tempo determinado para que tudo viesse a existir. 
Para eles, Deus criou o homem, os animais, a fauna e a flora, tudo conforme 
a sua espécie (Gênesis 1.11,12). Já os evolucionistas — com base na teoria 
do Big Bang, acreditam que o universo surgiu a partir de uma explosão 
atômica. Eles dizem que a vida orgânica surgiu a partir da matéria inorgânica 
e que houve mutações e transmutações genéticas que deram origem às 
espécies e formas de vida mais complexas (MALAFAIA, 2013a). 
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Além disso, Malafaia (2013a) defende que, se por um lado a revelação bíblica 

não é aceita pelos evolucionistas, que alegam que ela não é científica, que os fatos 

narrados em Gênesis não foram escritos por alguém que tivesse realmente 

testemunhado a criação do mundo e dos seres, e que portanto não podem ser 

testados pela ciência, por outro lado, nem a teoria do Big Bang e nem a da evolução 

das espécies, de Darwin, também não podem ser comprovados pela ciência, já que 

não foram testemunhado por ninguém, ou seja, tudo o que existe é especulação. 

Mas, de acordo com Lopes (2012), da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora a 

teoria da evolução tenha se tornado muito popular desde que Charles Darwin publicou 

seu livro “A Origem das Espécies”, em Londres em 1859, ela não deve ser confundida 

com verdades científicas. Segundo o autor, o criacionismo é quem possui evidências 

que podem ser comprovadas cientificamente.  

 
Há aqueles que pensam que o universo veio à existência por geração 
espontânea. Outros entendem que o universo é resultado de uma colossal 
explosão. Outros, ainda, defendem que o universo é resultado de uma 
evolução de bilhões e bilhões de anos. Faltam a essas teorias a evidência 
das provas. Sabemos que o universo é composto de matéria e energia; isso 
a ciência prova. Sabemos que o universo é governado por leis; isso a ciência 
prova. Sabemos que massa e energia não geram leis; isso a ciência prova. 
Logo, alguém fora do universo criou essas leis que governam o universo. O 
criacionismo tem a evidência das provas. O relato da criação, conforme 
registrado em Gênesis 1 e 2 está em estreita sintonia com os ditames da 
ciência. O mesmo autor da criação é o autor das Escrituras. Embora haja 
sobejas evidências do criacionismo, comprovadas pela ciência, cremos pela 
fé, que Deus criou o universo. Antes do início só Deus existia. A matéria não 
é eterna. Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele do nada 
tudo criou, tudo sustenta e tudo governa (LOPES, 2012). 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus, por meio de uma publicação em seu portal 

Universal.org, também defende o conceito bíblico criacionista descrito em Gênesis e 

argumenta que não há indícios suficientes nas pesquisas científicas que comprovem 

a tese evolucionista. 

  



71 

 

Os evolucionistas acreditam que uma colossal explosão primordial de energia 
(o conhecido big bang) criou toda a matéria existente. Eles só não conseguem 
explicar de onde veio essa energia. Como tudo que existe veio do nada, 
segundo tal teoria? Se havia a presença dessa energia, então o termo “nada” 
não pode ser usado. Já no entender dos criacionistas, tudo se deu conforme 
Gênesis. Deus criou céus, terra, seres vivos, todo o universo, de forma que 
nós nunca entenderemos com nosso intelecto humano. Como crer que a 
Terra está à distância apropriada do Sol para permitir que haja vida, que a 
mistura de gases na atmosfera possibilita o mesmo, que essas e outras 
formas coerentes com nossa existência sejam frutos do acaso? A Bíblia fala 
de fatos. Os cientistas (nesse caso) jogam com hipóteses. Ninguém prova o 
tal big bang. Ninguém encontrou o elo perdido, embora pesquisas e 
escavações nesse sentido não sejam raras (UNIVERSAL.ORG, 2014). 

 

As Testemunhas de Jeová, por meio de publicação em sua Revista Sentinela 

(2008), apresentam o mesmo posicionamento que Zibordi (2010a), da Igreja 

Assembleia de Deus, ao criticarem a opinião de cientistas e líderes religiosos que 

acreditam tanto na teoria da evolução como na Bíblia e afirmam que o livro bíblico de 

Gênesis é simbólico, ou seja, não devem ser interpretado literalmente. 

 
[...] Os evolucionistas geralmente alegam que uma população de animais se 
desenvolveu de forma gradual e se transformou numa população de 
humanos, negando o fato de que no passado existia apenas um homem. Mas 
a Bíblia diz algo muito diferente. Fala que nos originamos de um homem, 
Adão, e o apresenta como uma pessoa real [...]. O conceito de que Deus 
direcionou a evolução para criar o homem é também incompatível com o que 
a Bíblia diz sobre a personalidade de Deus. Se ele tivesse direcionado o 
processo da evolução, isso significaria que ele também direcionou a 
humanidade para o atual estado de doença e aflição [...]. Assim, o sofrimento 
atual da humanidade não é o resultado de uma evolução direcionada por 
Deus. É o resultado de um homem ter perdido a perfeição para si e para sua 
descendência por ter se rebelado contra Deus [...]. A evolução, embora 
geralmente apresentada numa linguagem científica, é na verdade uma 
doutrina religiosa [...]. Suas crenças estimulam de modo sutil as tendências 
egoístas e independentes da humanidade. Muitos que acreditam na evolução 
dizem que também acreditam em Deus. No entanto, sentem-se livres para 
pensar em Deus como alguém que não criou as coisas, que não interfere em 
assuntos humanos e que não julgará as pessoas. É uma crença que diz o 
que as pessoas querem ouvir (REVISTA SENTINELA, 2008). 
 

Por fim, segundo Lemos e Borges (s/d), da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o 

criacionismo apresenta três evidências básicas da existência de um Criador:  

 
(1) o ajuste fino do Universo (teleologia), (2) a existência de estruturas 
irredutivelmente complexas nos seres vivos, que tinham de funcionar 
perfeitamente desde que foram criadas, ou não chegariam aos nossos dias, 
e (3) a informação complexa especificada existente no material genético, que 
só a inteligência obviamente pode originar (LEMOS e BORGES, s/d). 

 
Mas, ao contrário do que afirmaram os outros autores das denominações 

religiosas pesquisadas, Lemos e Borges (s/d) reconhecem que alguns aspectos do 
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evolucionismo são fundamentados e úteis para a compreensão de muitos fenômenos 

naturais, embora haja lacunas nesse modo de pensar: 

 
[...] o evolucionismo não consegue explicar a origem da vida por processos 
naturais a partir de matéria não viva [...] não consegue explicar a origem da 
informação genética de sistemas irredutivelmente complexos e nem o 
aumento de complexidade que teria acontecido nos organismos durante o 
processo evolutivo, ou seja, não consegue explicar a origem de novos órgãos, 
sistemas de órgãos e novos planos corporais que surgem sem formas 
ancestrais bem definidas (LEMOS e BORGES, s/d). 
 

Apesar de apresentarem estas incoerências em relação à teoria da evolução, 

e adotarem o ensino criacionista nas escolas adventistas, Lemos e Borges (s/d) 

esclarecem que a Educação Adventista segue as orientações previstas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
A Lei estabelece que os alunos devem criticar objetivamente as teorias 
científicas como elaborações humanas de representação aproximada da 
realidade, e que essas teorias estão sujeitas a revisões e até a descarte. [...] 
as escolas adventistas entendem que o ensino do contraditório e o contraste 
de ideias promovem o pensamento crítico. Por isso, são expostos 
comparativamente nas aulas de ciências os modelos criacionista e 
evolucionista [...]. O criacionismo, embora tenha um componente religioso, 
pode ter suas premissas discutidas no contexto científico e ser considerado 
em sala de aula (LEMOS e BORGES, s/d). 

 
3.2 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS E QUESTÕES DE GÊNERO. 
 

A categoria de análise “direitos sexuais e reprodutivos e questões de gêneros” 

foi subdividida em quatro unidades de conteúdo, conforme já apresentadas 

anteriormente: aborto, homossexualidade, relações sexuais antes do casamento e 

contracepção. 

Durante este processo de classificação e subdivisão das temáticas 

relacionadas a esta categoria de análise, para a criação destas unidades de conteúdo, 

apenas um texto, da Igreja Católica Apostólica Romana, não se encaixou, 

necessariamente, em apenas uma destas unidades de conteúdo, pois ele trata ao 

mesmo tempo de duas temáticas: aborto e homossexualismo. 

No citado texto, Vertamatti (2014a), da Igreja Católica Apostólica Romana, faz 

uma alerta aos cristãos quanto aos cuidados que devem tomar durante as eleições 

para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, a serem 
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realizadas em 2014, enfatizando que a consciência cristã e os valores religiosos 

devem estar acima de qualquer proposta: 

 
Devemos sim, em primeiro lugar, eliminar todos os candidatos de partidos 
que, claramente em seus estatutos defendem o aborto, ainda que digam que 
estão preocupados com a mulher, o que é uma mentira, bem como aqueles 
que defendem uma união homossexual, a eutanásia, a ideologia de gênero 
e, assim por diante (VERTAMATTI, 2014a). 
 

3.2.1 Aborto 
 

A temática sobre o aborto foi a mais citada dentre todas as unidades de 

conteúdo da categoria de análise “direitos sexuais e reprodutivos e questões de 

gênero”, e esteve presente nos textos publicados em sites e blogs de 7 denominações 

religiosas pesquisadas. 

De acordo com a pesquisa realizada, a Igreja Assembleia de Deus posicionou-

se totalmente contra o aborto, independentemente das circunstâncias, inclusive em 

casos de riscos de vida à gestante, fetos com doenças graves ou estupro.   

 
Por que o aborto é contrário à Palavra de Deus? Porque só o Senhor tem o 
direito de tirar a vida, pois é Ele quem a forma ainda no ventre materno [...] 
Deus conhece o ser humano quando ainda é apenas um plasma, uma 
substância informe [...] Um ovo informe de quatro semanas (Jesus) foi 
chamado de “Senhor”, e um feto de 24 semanas (João Batista) ficou cheio do 
Espírito Santo (Lc 1.39-44) [...]. O chamado aborto honroso — provocado nos 
casos de gravidez resultante de estupro — e o aplicado em caso de crianças 
que poderão nascer defeituosas ou até sem cérebro não são exceções, pois 
não cabe ao ser humano tirar a vida do próximo [...] (ZIBORDI, 2010b) 

 

Segundo Zibordi (2010b), a única exceção aceita para o aborto é “numa 

intervenção médica, para salvar a vida da mãe”, pois, nesse caso, “não há outra 

alternativa, a não ser salvar a mãe, em detrimento da vida da criança.” 

Nascimento (2010c), também da Igreja Assembleia de Deus, critica o 

argumento de que a tentativa de descriminalização do aborto seja uma questão de 

saúde pública, simplesmente porque as mulheres que se submetem às cirurgias em 

hospitais clandestinos correm risco de vida. O texto publicado aborda o 

posicionamento da candidata do PT Dilma Roussef sobre o aborto, que teria 

contribuído para que ela não vencesse as eleições presidenciais de 2010 no primeiro 

turno, em decorrência da influência da religião na política. 
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Segundo o autor, a vida (do feto) deve ser defendida em primeiro plano. Além 

disso, ele também rebate as declarações feitas pela antropóloga Debora Diniz, em 

entrevista à Revista Época (06/10/2010) de que “não é o tema do aborto e a saúde 

das mulheres o que está sendo discutido, mas se as plataformas religiosas devem 

regular ou não a sexualidade e a reprodução das mulheres”; Nascimento (2010c), 

alega que esta afirmação é uma tentativa clara de recusar a manifestação pública dos 

chamados “religiosos”, e argumenta que Estado laico não é Estado antiteísta. 

A prática do aborto também é condenada pela Igreja Católica Apostólica 

Romana. Em um dos textos que compõem o presente estudo, que trata da recente 

decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), favorável ao aborto até a 12.ª 

semana de gravidez, dependendo apenas da vontade autônoma da mulher, o Cardeal 

Dom Odilo Scherer (2013) apresenta suas ideias contrárias ao aborto, rebatendo 

diversos argumentos utilizados normalmente pelas pessoas favoráveis ao aborto: 

1º Argumento: O aborto é aprovável até a 12.ª semana de gestação porque o 

tubo neural do feto ainda não se formou, portanto, a sua condição equivale à de um 

morto cerebral: 

 
[...] Aquilo que aparece na 13.ª semana já existia também desde a primeira 
semana de gestação: um ser humano vivo. Embora ainda não esteja 
completo, ele já existe em sua identidade humana, que não se inicia somente 
na 13.ª semana de gestação (SCHERER, 2013). 

 

2º Argumento: Legalizar o aborto valorizaria a autonomia da mulher e o respeito 

pela sua decisão livre? 

 
A decisão não envolve exclusivamente a mulher, mas também a vida de mais 
um ser humano; e a liberdade de um não pode prejudicar o direito do outro. 
[...] O sofrimento de uma gravidez indesejada ou difícil pode ser aliviado e 
não pode ser equiparado ao dano causado por um aborto, sobretudo porque 
se trata de uma vida suprimida (SCHERER, 2013). 

 

3º Argumento: Afirma-se que o Estado brasileiro é laico e não deveria levar em 

conta argumentos de tipo religioso: [...] No caso do aborto, não se trata de questão 

religiosa, mas do mais elementar direito humano à vida (SCHERER, 2013). 

4º Argumento: O bem da sociedade justificaria a eliminação dos indesejados, 

dos defeituosos e doentes, das "vidas inviáveis" antes mesmo de nascerem?  
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“Foi com semelhantes raciocínios [...] que regimes totalitários, cruéis e 
desumanos eliminaram milhões de seres humanos considerados inferiores 
ou não dignos de viver” (SCHERER, 2013). 
 

5º Argumento: A violência sexual, que viola a "dignidade sexual" da mulher, ou 

certas situações de injustiça social, que dão origem à pobreza, legitimariam, talvez, o 

aborto? 

 
O problema é que, dessa forma, se decretaria de maneira simplista a pena 
de morte contra um ser humano inocente e indefeso, em vez de atingir os 
verdadeiros culpados por injustiças e violências. [...] (SCHERER, 2013). 
 

6º Argumento: O descontrole na prática do aborto em clínicas especializadas, 

ou por mãos inexperientes, é um sinal de atraso e de pouco respeito à vida humana 

ou à lei que a protege. 

 
A solução seria, então, a legalização do aborto? Não o seria, antes, mediante 
uma atenção maior à saúde das gestantes e à educação para 
comportamentos sexuais dignos e responsáveis, sem o recurso à fórmula 
simplista e inaceitável da supressão de vidas indefesas e inocentes? 
(SCHERER, 2013). 

 

Scherer (2012) também critica a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), no julgamento sobre a legalidade do aborto dos fetos ou bebês com 

anencefalia. 

 
Impressionantes, os sofismas – afirmações falsas com aparência de 
verdadeiras – que tiveram livre trânsito nos “palavrosos” argumentos 
apresentados. Eis alguns: o anencéfalo é um “natimorto”; o anencéfalo é uma 
não-vida, algo indefinível; o feto ainda não é vida humana; o anencéfalo é 
uma “vida inviável” [...] É muito questionável o princípio, agora estabelecido, 
de que pode ser suprimido e eliminado o ser humano que causar desconforto, 
dor, profundo sofrimento ao próximo, mesmo de forma involuntária. Qual é a 
culpa do pobre anencéfalo pela dor causada à mãe? Dor compreensível, que 
merece todos os cuidados e atenções, menos a eliminação daquele que 
causa essa dor (SCHERER, 2012). 
 

Ainda de acordo com Scherer (2012) a decisão do STF no julgamento, 

favorável à legalização do aborto de fetos anencefálicos, ensina que “nem tudo o que 

é legal, também é moral”. 
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No caso, para a moral cristã, continua valendo a Lei Maior, que é a de Deus, 
e que ensina: “não matarás”. O aborto de anencéfalos não será um ato 
moralmente bom, só porque é “legal”. Também fica muito claro que nenhuma 
mulher está obrigada a fazer esse, ou qualquer outro tipo de aborto 
(SCHERER, 2012). 

 

As Testemunhas de Jeová, em artigo publicado na Revista Despertai! (2009), 

também se posicionaram contra o aborto: 
 

Alguns argumentam que se o corpo de uma mulher aborta espontaneamente 
óvulos fertilizados por causa de anormalidades, por que então um médico não 
poderia interromper uma gravidez? Bem, existe uma grande diferença entre 
morte espontânea e assassinato. Em um país sul-americano, 71 crianças em 
cada mil morrem em seu primeiro ano de vida. Mas seria aceitável matar uma 
criança com menos de 1 ano só porque tantas morrem de modo prematuro? 
É claro que não! (REVISTA DESPERTAI!, 2009) 

 

Ainda de acordo com a Revista Despertai! (2009), não é por acaso que a Bíblia 

se refere ao embrião no útero como uma vida humana:  

 
[...] Por exemplo, no caso de Jó, a Bíblia diz: “Foi concebido um homem!” (Jó 
3:3). Isso também indica que, de acordo com a Bíblia, a pessoa passa a existir 
desde a concepção. Na verdade, é nesse momento que a vida humana 
começa (REVISTA DESPERTAI!, 2009). 

 

Em relação ao posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre esta 

temática, Lopes (s/d) explica que existem dois pontos cruciais em torno dos quais 

giram as questões éticas e morais relacionadas com o aborto provocado.  

 
O primeiro é quanto à humanidade do feto. Esse ponto tem a ver com a 
resposta à pergunta: quando é que, no processo de concepção, gestação e 
nascimento, o embrião se torna um ser humano, uma pessoa, adquirindo 
assim o direito à vida? Muitos que são a favor do aborto argumentam que o 
embrião (e depois o feto), só se torna um ser humano depois de determinado 
período de gestação, antes do qual abortar não seria assassinato. [...] 
Entretanto, muitos biólogos, geneticistas e médicos concordam que a vida 
biológica inicia-se desde a concepção. As Escrituras confirmam este conceito 
ensinando que Deus considera sagrada vida de crianças não nascidas. [...] a 
Bíblia ensina que o corpo, a vida e as faculdades morais do homem se 
originam simultaneamente na concepção. [...] Assim, a evidência biológica e 
bíblica é que crianças não nascidas são seres humanos, são pessoas, e que 
matá-las é assassinato (LOPES, s/d) 

 

O autor esclarece também os motivos que justificam e inexistência de um 

preceito legal, na Bíblia, proibindo diretamente o aborto:  
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[...] a razão é clara. Era tão inconcebível que uma mulher israelita desejasse 
um aborto que não havia necessidade de proibi-lo explicitamente na lei de 
Moisés. Crianças eram consideradas como um presente ou herança de Deus 
[...]. Não ter filhos era considerado uma maldição, já que o nome de família 
do marido não poderia ser perpetuado [...]. O aborto era algo tão contrário à 
mentalidade israelita que bastava um mandamento genérico, "Não matarás" 
[...]. Mas os tempos mudaram. A sociedade ocidental moderna vê filhos como 
empecilho à concretização do sonho de realização pessoal do casal, da 
mulher em especial, de ter uma boa posição financeira, de aproveitar a vida, 
de ter lazer, e de trabalhar. A Igreja, entretanto, deve guiar-se pela Palavra 
de Deus, e não pela ética da sociedade onde está inserida (LOPES, s/d) 

 

Por fim, Lopes (s/d) reconhece que existem situações complexas e difíceis, 

como no caso da gravidez de risco e do estupro.  

 
Meu ponto é que as soluções sempre devem ser a favor da vida. C. Everett 
Koop, ex-cirurgião geral dos Estados Unidos, escreveu: "Nos meus 36 anos 
de cirurgia pediátrica, nunca vi um caso em que o aborto fosse a única saída 
para que a mãe sobrevivesse". Sua prática nestes casos raros era provocar 
o nascimento prematuro da criança e dar todas as condições para sua 
sobrevivência. Ao mesmo tempo, é preciso que a Igreja se compadeça e 
auxilie os cristãos que se veem diante deste terrível dilema. Condenação não 
irá substituir orientação, apoio e acompanhamento. A dor, a revolta e o 
sofrimento de quem foi estuprada não se resolverá matando o ser humano 
concebido em seu ventre. Por outro lado, a Igreja não pode simplesmente 
abandonar à sua sorte as estupradas grávidas que resolvem ter a criança. É 
preciso apoio, acompanhamento e orientação (LOPES, s/d). 

  

A Igreja Adventista do Sétimo, de acordo com o Blog Sétimo Dia (2008) 

apresentou um posicionamento contrário à realização do aborto; no entanto, 

demonstrou maior compreensão em relação aos casos em que a gestante corra riscos 

de morte devido a problemas de saúde ou complicações durante a gestação, quando 

o feto apresente defeitos congênitos graves, ou ainda nas situações em que a gravidez 

seja o resultado de um estupro ou incesto: 

 
Os adventistas desejam lidar com a questão do aborto de forma que revelem 
fé em Deus como Criador e Mantenedor de toda a vida e de maneira que 
reflitam a responsabilidade e a liberdade cristãs. O ideal de Deus para os 
seres humanos atesta a santidade da vida humana, criada à imagem de 
Deus, e exige o respeito pela vida pré-natal [...] O aborto por motivo de 
controle natalício, escolha do sexo ou conveniência não é aprovado pela 
igreja. Contudo, as mulheres, às vezes, podem deparar-se com 
circunstâncias excepcionais que apresentam graves dilemas morais ou 
médicos, como: ameaça significativa à vida da mulher gestante, sérios riscos 
à sua saúde, defeitos congênitos graves cuidadosamente diagnosticados no 
feto e gravidez resultante de estupro ou incesto. A decisão final quanto a 
interromper ou não a gravidez deve ser feita pela mulher grávida após e 
devido aconselhamento. Ela deve ser auxiliada em sua decisão por meio de 
informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo [...] 
(BLOG SÉTIMO DIA). 
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A Igreja Universal do Reino de Deus foi a única que apresentou, durante a 

pesquisa realizada, argumentos favoráveis à legalização do aborto. Corrêa (2009) 

aborda a dramática situação de mulheres que optam por praticar o aborto em nosso 

país.  

 
[...] Muitas mulheres, sem a mínima condição de criar um filho, optam por 
abortá-los. Algumas, talvez a maioria, sem condições financeiras, recorrem 
para a prática do aborto clandestino. Destas, nem todas retornam da mesa 
de cirurgia, falecendo ali mesmo. E isso, em todas as classes sociais 
(CORRÊA, 2009). 
 

A autora argumenta que, embora não concorde que a prática do aborto seja a 

melhor forma de resolver um problema, nem que seja a solução ideal para a falta de 

planejamento familiar, ela acredita que, se houvesse a legalização do aborto, “muitas 

mulheres continuariam vivendo por deixarem de recorrer a clínicas clandestinas que, 

sem a mínima condição de higiene e atendimento humanizado, levam essas mulheres 

a graves infecções, resultando em suas mortes” (CORRÊA, 2009). 

Gonçalves (2010) apresenta uma relação de informações acerca da polêmica 

da legalização do aborto no Brasil e em outros países. 

 
[...] O tema aborto dominou o debate nas últimas eleições e ainda está bem 
fresco na memória de todos. O Papa chegou ao ponto de enviar uma 
mensagem especialmente ao Brasil solicitando que não votassem em 
candidatos que apoiassem a interrupção legal da gravidez. É interessante 
observarmos que em apenas 26% dos países do mundo o aborto ainda é 
crime. Cabe salientarmos que estes países estão na América Latina, África e 
Ásia, que normalmente são dominados por ditaduras religiosas, econômicas 
e políticas. Para que tenhamos uma ideia, todos os países da Europa, 
inclusive a Itália (sede da igreja romana), deixaram de condenar as mulheres 
por causa do aborto. Portugal foi um dos últimos (GONÇALVES, 2010). 

 

Segundo Gonçalves (2010) “aproximadamente 20 milhões de abortos em 

condições inseguras são feitos anualmente no mundo, nos quais cerca de 70 mil 

mulheres morrem nesses procedimentos ilegais”.  

 
Não estamos, em hipótese alguma, promovendo o aborto, uma vez que 
podemos imaginar quão difícil é para uma mulher tomar esta decisão. Porém, 
imagine quantas provocam o aborto em casa sem assistência alguma, por 
meio de métodos perigosos com medicamentos vendidos ilegalmente e que 
acabam trazendo uma série de problemas. Enquanto outras procuram 
verdadeiros ‘açougues’ sem nenhuma garantia (GONÇALVES, 2010). 
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Por fim, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), segundo 

Altmann (1997), busca entender a vontade de Deus a partir do Evangelho de Jesus 

Cristo, e apresenta as seguintes considerações acerca da temática sobre o aborto: 

 
Como igreja cristã recebemos do nosso Criador a tarefa de defender a vida 
humana desde a sua formação no ventre materno. lnterrompê-la, fere o 
mandamento que proíbe matar [...]. O aborto não pode ser simplesmente 
liberado, nem pode ser adotado como método de controle populacional. A 
inconformidade com o aborto, porém, não pode limitar-se à penalização do 
ato consumado. Ela nos leva a empenhar-nos por uma série de medidas 
preventivas: promover uma educação sexual adequada e conscientizar para 
a necessidade do planejamento familiar; reavaliar a prática sexual masculina 
e insistir em que os homens assumam a responsabilidade pela vida que 
geram; promover leis severas que visam punir o estupro e coíbem a violência 
sexual; facilitar o acesso a métodos anticoncepcionais e a informação sobre 
estes, para evitar que gestantes se vejam em situações em que a única saída 
parece ser o aborto; pressionar o Estado para que seja cumprido o direito de 
crianças e adolescentes para assegurar vida digna a toda vida que está aí e 
que está para nascer. Estamos conscientes, porém, que há situações em que 
o aborto é o mal menor. Por isso devem permanecer as assim chamadas 
indicações, ou seja, a especificação de casos em que o aborto se justifica [...]  
não se pode colocar a vida ainda não nascida acima do direito à vida da 
gestante, visto que dela dependem em boa medida as condições para o 
desenvolvimento normal e sadio da criança. Precisa-se levar a sério a 
angústia e aflição de mulheres que carregam em seu ventre uma vida gerada 
por violência ou coação, que não têm condições psíquicas e econômicas de 
acolher a criança em gestação ou que sabem que ela nascerá com graves 
defeitos. A partir do nosso compromisso que considera tanto a vida das 
gestantes, da criança concebida e dos familiares e está consciente de que 
somos culpados, como sociedade, pelo sofrimento que a questão do aborto 
envolve, pleiteamos uma legislação justa que regulamente os casos de 
interrupção de gravidez. Nestes casos incluímos o risco de vida da gestante 
e a gravidez que resulta de estupro (ALTMANN, 1997). 

 

3.2.2 Homossexualidade 
 

Durante a pesquisa documental, foram selecionados 2 artigos de duas 

denominações religiosas diferentes, que abordam a temática da homossexualidade: 

a Assembleia de Deus e a Igreja Católica Apostólica Romana.  

Malafaia (2013b), da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, questiona o 

fato de que a homossexualidade seja considerada, por muitos, um fator biológico e 

genético, ou seja, que o indivíduo já nasce homossexual. O autor alega que não há 

comprovação científica para esta afirmação:  
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Não existe um gene que determine que uma pessoa seja homossexual. [...] 
Deus criou o ser humano como macho ou como fêmea. Ele estabeleceu que 
eles tivessem atração sexual um pelo outro e que, da relação sexual entre 
eles, nasceriam filhos (Gênesis 1.27,28). [...] Se não houvesse casamento 
entre homem e mulher, não seria possível a perpetuação da espécie 
(MALAFAIA, 2013b). 
 

Malafaia (2013b) defende a ideia de que o homossexualismo é comportamental 

e não genético, portanto, é praticado por pessoas que, embora tenham nascido 

homens ou mulheres, tornam-se homossexuais por preferência aprendida ou imposta, 

através das influências do meio social em que vivem, e podem optar também por 

abandonar esta prática e voltar a ser heterossexual. Ainda de acordo com o autor, o 

homossexualismo é pecado, mesmo sendo um comportamento aprovado em muitas 

sociedades, e que “cabe aos evangélicos convocar os pecadores ao arrependimento”. 

Do mesmo modo, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, da Igreja Católica Apostólica Romana, buscam 

alertar seus fiéis sobre a importância do princípio da instituição familiar, e  argumentam 

que uniões de pessoas do mesmo sexo  não podem ser  “equiparadas ao casamento 

ou à família, que se fundamentam no consentimento matrimonial, na 

complementaridade e na reciprocidade entre um homem e uma mulher, abertos à 

procriação e à educação dos filhos.” (CNBB, 2013). 

 
A Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode 
levar, de modo nenhum, à aprovação do comportamento homossexual ou ao 
reconhecimento legal das uniões homossexuais. O bem comum exige que as 
leis reconheçam, favoreçam e protejam a união matrimonial como base da 
família, célula primária da sociedade. Reconhecer legalmente as uniões 
homossexuais ou equipará-las ao matrimônio, significaria, não só aprovar um 
comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para 
a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem 
parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de 
defender tais valores, para o bem dos homens e de toda a sociedade (CNBB, 
2013). 

 
Vertamatti (2014b), também da Igreja Católica Apostólica Romana, aborda o 

crescimento da filosofia socialista no Brasil, argumentando que estes ideais 

contribuem para a desconstrução da família: 
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[...] A ideologia de gênero é [...] fator desagregador da família. Aqui também 
alguns grupos, financiados pelo governo brasileiro e entidades internacionais, 
lutam pelos direitos dos homossexuais. Sem dúvida o objetivo é destruir a 
família e não garantir direitos, mesmo sendo contra a própria natureza 
humana. Os homossexuais, como disse o papa Francisco, merecem a nossa 
acolhida cristã, mas devem permanecer com suas vidas na castidade. 
(VERTAMATTI, 2014b). 

 
O autor também contesta a tendência atual de eliminar, do calendário escolar, 

as tradicionais festas de comemoração ao dia dos pais e das mães:  

 
Veja a questão da educação no Brasil e no mundo onde as festas tradicionais 
como: Natal, nascimento de Jesus, Deus feito homem; Páscoa; festas juninas 
brasileiras que sempre lembram dos Santos: Antonio, João e Pedro; e, 
mesmo com relação a valores humanos e naturais como a festa das mães e 
dos pais, estão sendo eliminados das comemorações que sempre 
aconteceram nas escolas. Os argumentos estapafúrdios e novamente 
mentirosos e hipócritas, utilizados como se fossem algo de bom: devemos 
respeitar aqueles que não tem mãe e ou pai, porque os pais, em alguns casos 
são um par de homens e ou um par de mulheres; ou ainda dizem que as 
manifestações religiosas, católicas e cristãs, ferem a alguns que são ateus, 
agnósticos, e ou de outras religiões (VERTAMATTI, 2013). 

 

No entanto, durante a entrevista concedida pelo Papa Francisco e publicada no 

site da CNBB em 23 de julho de 2013, o papa alertou para o fato de que a Igreja não 

pode julgar os gays por sua opção sexual e nem marginalizá-los. “Se uma pessoa é 

gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu pra julgá-lo [...]. O catecismo da 

Igreja explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser marginalizados por causa 

disso, mas devem ser integrados na sociedade”. 

 
3.2.3 Relações sexuais antes do casamento. 
 

A temática sobre as relações sexuais antes do casamento foi citada em três 

artigos, das seguintes denominações religiosas: Testemunhas de Jeová, Igreja Batista 

Lagoinha e Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. 

A Revista Despertai! (2013) explica qual é a posição das Testemunhas de 

Jeová, segundo a Bíblia, sobre a prática de relações sexuais antes do casamento. O 

texto busca esclarecer que, embora algumas culturas tolerem a intimidade e a relação 

sexual entre adolescentes e adultos solteiros, não é esta a orientação da Bíblia, na 

qual tanto a “fornicação” (palavra que se refere à atividade sexual fora do casamento) 

quanto a “impureza” sexual e “conduta desenfreada” (qualquer forma de intimidade 
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sexual, mesmo que não cheguem a ser uma relação sexual) são consideradas 

pecados.   

 
Deus espera que seus adoradores rejeitem a fornicação. (1 Tessalonicenses 
4:3) Fornicação é considerada um pecado grave, assim como adultério, 
espiritismo, bebedeira, idolatria, assassinato e roubo. —1 Coríntios 6:9, 
10; Revelação (Apocalipse) 21:8. [...] Segundo a Bíblia, a intimidade sexual 
está restrita ao homem e à mulher casados um com o outro. Ela também 
condena o “cobiçoso apetite sexual”. (1 Tessalonicenses 4:5) O que isso 
significa? Considere o seguinte exemplo: um casal de namorados talvez 
decida não ter relações sexuais antes do casamento. Mas, se permitem 
outras intimidades sexuais. Por fazer isso, estão cobiçando, ou desejando, 
algo que não lhes pertence. Isso seria “cobiçoso apetite sexual”. Essa 
ganância sexual é condenada pela Bíblia. — Efésios 5:3-5. (REVISTA 
DESPERTAI!, 2013) 
 

Este artigo também explica como, segundo as Testemunhas de Jeová, as 

pessoas devem agir para evitar a “fornicação” e a “imoralidade sexual”: 

 
A Bíblia aconselha as pessoas a ‘fugir da fornicação’. (1 Coríntios 6:18) Isso 
significa que uma pessoa deve ficar o mais longe possível de qualquer coisa 
que possa levá-la a cometer imoralidade sexual. (Provérbios 22:3) Por 
exemplo, para permanecer moralmente limpo, é essencial não ter amizade 
com pessoas que rejeitam os princípios de Deus sobre o sexo. A Bíblia avisa: 
“Quem anda com pessoas sábias tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele 
que tem tratos com os estúpidos.” — Provérbios 13:20. Alimentar a mente 
com pensamentos imorais também pode levar à imoralidade sexual. 
(Romanos 8:5, 6) Assim, é sábio evitar músicas, vídeos, material impresso e 
qualquer outra coisa que promove conduta e relações sexuais que ofendem 
a Deus. — Salmo 101:3. (REVISTA DESPERTAI!, 2013) 

 

Soares (2014), da Igreja Batista Lagoinnha, divulga resultados de uma 

pesquisa realizada pelo grupo Christian Mingle, um site de relacionamento norte-

americano direcionado para cristãos, na qual foi possível constatar que mais da 

metade dos solteiros cristãos americanos fazem sexo antes do casamento.  

O texto apresenta também o ponto de vista de um casal de pastores da 

Mocidade da Igreja Batista da Lagoinha, Priscila e Richarde Guerra, que alegam que 

os resultados apontados nesta pesquisa demonstram o quanto as pessoas não estão 

seguindo os princípios da Palavra de Deus.  

 
As Escrituras Sagradas nos ensina que primeiro o homem deixará o pai e a 
mãe, sairá de casa, tornará uma pessoa responsável por si, adulta. Depois, 
ele unirá à sua mulher, formarão uma nova casa (casamento = família). E por 
fim, o homem se tornará uma só carne com ela. No entanto, muitos têm feito 
exatamente o contrário: uma só carne primeiro (GUERRA, P e GUERRA, R, 
apud SOARES, 2014). 
 

http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-Cor%C3%ADntios/6/#v46006009-v46006010
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/1-Cor%C3%ADntios/6/#v46006009-v46006010
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/Revela%C3%A7%C3%A3o/21/#v66021008
http://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/Ef%C3%A9sios/5/#v49005003-v49005005
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Soares (2014) acrescenta ainda uma série de consequências ruins, citadas 

pelo casal de pastores Priscila e Richarde Guerra, para aqueles que desobedecerem 

este princípio estabelecido por Deus:  

 
1) Inseguranças e ciúmes: Quando não obedecemos a Deus isso gera em 
nós insegurança, pensamentos surgem naturalmente como fruto da 
precipitação sexual: ‘Ele já teve relações sexuais comigo, pode fazer isso com 
outra pessoa, não precisa mais casar, já tem a melhor parte, não vai me 
valorizar como antes, pois foi fácil’. A fim de atenuar esse sentimento [...] nos 
tornamos possessivos, controladores e ciumentos. 
2) Ligações de alma traumatizantes: O ato sexual é uma aliança de sangue. 
Isso tem implicações no mundo espiritual, quem o pratica se liga 
emocionalmente de uma forma muito profunda a outra pessoa. Quando o 
rompimento dessa relação acontece, ocorre uma ruptura dessa ligação, 
dessa aliança de forma que as emoções e sentimentos passam a ficar 
fragmentados, pois parte de cada um que participou da relação passam a 
pertencer à outra pessoa. 
3) Sentimento de culpa: A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo nos 
convence do pecado.  
4) Autodepreciação: É natural que a pessoa que passa por todos os 
sentimentos que acabamos de citar e não encara uma cura e restauração, 
passará a não se valorizar e com isso se submete a situações cada vez piores 
na área sexual [...]. 
5) Banalização do amor: Em nossos dias é muito comum ouvir em filmes e 
novelas uma pessoa chamando a outra para fazer sexo dizendo: ‘Vamos 
fazer amor?’. Existe uma confusão muito grande entre amor e sexo, que até 
já se tornou temas de músicas e livros. Quando a pessoa acha que os dois 
significam o mesmo acaba colocando o amor no segundo escalão das 
emoções. 
6) Gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis: A Bíblia 
fala que os filhos são herança, são bênçãos, mas fora do casamento e com 
pessoas muito novas geram uma drástica e traumática mudança de rotina, 
que na maior parte, pela pouca idade, ainda não estão preparados para 
encarar. Outro problema é o risco de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis como AIDS, sífilis, herpes, que são mais comuns em pessoas 
que têm relações sexuais descriteriosas e com vários parceiros [...] 
(GUERRA, P e GUERRA, R, apud SOARES, 2014). 

 

Cardoso (s/d), da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, esclarece 

em seu texto que o sexo antes do casamento consiste em um pecado, conhecido 

tradicionalmente como “fornicação”, e enfatiza que o objetivo deste artigo é 

conscientizar os jovens e adolescentes da importância da ausência de sexo antes do 

casamento. 
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Deus criou o homem (macho), e posteriormente a mulher com a finalidade de 
uni-los, tornando-os “uma só carne.” Gênesis 2.24 “enfatiza a completa 
identificação das duas personalidades no casamento. A passagem nos diz 
que Deus instituiu o casamento e que este deve ser monogâmico, 
heterossexual, a união completa entre “duas” pessoas (homem e 
mulher).”  [...]  a relação sexual é um selo de compromisso e lealdade 
instituído por Deus na vida de duas pessoas dispostas a se unirem no laço 
ou aliança matrimonial. “Parece que Deus quis que a profunda intimidade 
proporcionada pela relação sexual tivesse a função de atuar como um fator 
de concórdia, entendimento, conciliação.” No Antigo Testamento 
encontramos alguns indícios de que Deus sempre condenou o ato sexual 
antes de um compromisso de aliança firmado entre as partes (casamento). 
Veja Êxodo 22.16,17: “Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava 
desposada e se deitar com ele, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o 
pai dela definitivamente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro conforme o 
dote das virgens.” Nota-se que na Lei se uma moça fosse “maculada”, 
machada pelo ato sexual antes do casamento, estando ela noiva, o homem 
era considerado culpado e era obrigado a pagar um dote ao pai da moça. 
Também se fosse da vontade do pai, teria que se casar com ela. (cf. Dt 
22.28,29). No Novo Testamento, encontramos na epístola de Paulo uma 
orientação clara sobre o assunto: 1Co 7.1,2; 9 - “Quanto ao que me 
escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher; mas, por causa da 
impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma, o seu próprio 
marido. [...] Caso, porém, não se dominem, que se casem; porque é melhor 
casar do que viver abrasado.” (CARDOSO, S/D). 

 

3.2.4 Contracepção 

 

Durante a pesquisa documental, apenas 1 artigo que aborda a temática da 

“contracepção” foi selecionado. Kloppenburg (s/d) apresenta alguns argumentos da 

Igreja Católica Apostólica Romana que comprovam a sua posição contrária à 

utilização de métodos contraceptivos: 

 
Fala-se muito de um grave problema populacional, no qual se envolve 
também a Igreja. Afirma-se que a miséria social é causada pelo crescimento 
da população pobre, apoiado e fomentado pela Igreja. [...] Propaga-se até a 
expressão “explosão demográfica” para postular e impor o controle dos 
nascimentos nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. [...] as 
políticas demográficas devem ser éticas. Não podem converter-se em 
imposições que violentam a liberdade dos esposos ou que manipulam o uso 
de métodos anticoncepcionais abortivos. [...] Assistimos a um verdadeiro 
terrorismo demográfico que exagera o perigo que pode representar o 
crescimento da população à qualidade de vida. Devemos denunciar a 
distribuição massiva de anticoncepcionais. Imensos setores de mulheres são 
vítimas de programas de esterilizações. Também os homens sucumbem a 
estas ameaças. Cada dia cresce o massacre do aborto provocado. É a cultura 
da morte. Deus certamente não abençoa (KLOPPENBURG, s/d) 
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4 EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: ENTRE O CIENTÍFICO E O RELIGIOSO. 
 

 

De acordo com Fischmann (2006), a escola pública, mantida com o dinheiro de 

todos os cidadãos-contribuintes, deve professar valores universais éticos laicos. 

Fischmann (2008c) acrescenta ainda que o papel da escola pública é garantir aos 

seus alunos o direito à “participação no progresso científico”: 
  

[...] à difusão do conhecimento científico; à compreensão do modo de 
organização da comunidade científica; ao conhecimento da estrutura dos 
processos e procedimentos referentes ao reconhecimento das descobertas 
científicas; de vivenciar a produção do conhecimento em sala de aula. Não 
se trata de pretender que a escola faça de cada aluno um cientista; mas, sim, 
um cidadão apto a não só partilhar dos resultados das ciências, como podem 
ser trabalhados pela escola, mas também a compreender os processos de 
produção, reconhecimento e mesmo superação, por novas descobertas, do 
conhecimento científico, tudo como parte do progresso humano 
(FISCHMANN, 2008c). 
 

4.1 ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PÚBLICAS 

 

Na Constituição Federal promulgada em 1988, o artigo 210, parágrafo 1º, 

determina o ensino religioso "facultativo para o aluno, nos horários normais das 

escolas públicas de Ensino Fundamental". Além disso, o artigo 33 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), de 1996, determina que "os sistemas de ensino ouvirão 

entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição 

dos conteúdos do ensino religioso".  

Fischmann (2012c) acrescenta que o Conselho Nacional de Educação delegou 

aos sistemas estaduais de ensino a responsabilidade na elaboração das regras a 

serem adotadas em relação ao ensino religioso, uma “questão que tem se mostrado 

impossível de equacionar, seja no plano jurídico, pedagógico, psicológico, cultural, 

social e ético, todos com impacto sobre a cidadania, como um todo e como indivíduos” 

(FISCHMANN, 2012c). 

Pesquisas indicam que as regras estabelecidas em cada estado brasileiro nem 

sempre estão em sintonia com a legislação nacional em vigor, pois, de acordo com a 

LDB-96, o ensino religioso nas escolas públicas deve ser oferecido exclusivamente 

no Ensino Fundamental, mas, segundo Cunha (2013), esta determinação não está 

sendo respeitada nos diferentes cantos do país: 
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Em 14 unidades da federação (foram eles: AL, BA, DF, GO, ES, MA, MT, MS, 
PA, PB, PI, RN, RS e TO) os grupos confessionais conseguiram a extensão 
do Ensino Religioso para as escolas públicas de educação infantil e/ou de 
nível médio; três estados (ES, PA e SE) foram além e estabeleceram em suas 
constituições a exigência de habilitação própria para os professores dessa 
disciplina (CUNHA, 2013, p. 64). 
 

Além disso, com base na Constituição Federal, a matrícula do aluno na 

disciplina Ensino Religioso deve ser facultativa, assegurando à família o direito de 

escolha sobre o tipo de educação de seus filhos e filhas. De acordo com Fischmann 

(2009b), esta manifestação expressa da opção (ou não) pelo ensino religioso deveria 

ocorrer no ato da matrícula do aluno, mas as escolas públicas não estão garantindo 

este direito: 

 
[...] Estudos recentes demonstram que os estudantes sequer são informados 
dessa liberdade que têm garantida, de escolher se querem ou não assistir a 
aulas de ensino religioso; ou, pior ainda, a estrutura como o ensino  religioso 
é oferecido sequer permite que os estudantes, em 
particular os mais jovens, das séries iniciais, tenham qualquer possibilidade 
à facultatividade, tomando o ensino religioso evidentemente inconstitucional. 
O constrangimento é a norma na prática, como se todos estivessem  
automaticamente matriculados [...] (FISCHMANN, 2009b, p. 163). 

 

A Constituição brasileira também determina que o ensino religioso respeite a 

diversidade cultural e religiosa do Brasil, sendo proibidas quaisquer formas de 

proselitismo. Menezes (2004) esclarece também que a concepção original da Nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), propunha os estudos das 

manifestações religiosas, através da formação do homem brasileiro sob a ótica da 

diversidade das manifestações culturais, entre elas a religiosa. Esta ideia inicial, 

contemplada pelo antropólogo e então senador Darcy Ribeiro, cedeu lugar às 

pressões de interesses diversos, e permitiu o surgimento de conflitos tanto religiosos 

quanto políticos. “A diversidade, que deveria ser fator favorável, tornou-se motivo de 

celeuma, especialmente nas esferas estaduais, uma vez que o artigo 33 da LDB diz 

que cabe aos estados decidir como gerir a forma e o conteúdo da matéria.” 

(MENEZES, 2004). 

Para Fonseca (2004) o problema que realmente precisa ser enfrentado é a 

presença de ensino religioso nas escolas públicas, que permanece na Constituição, 

negando os direitos das minorias religiosas e seculares. O autor defende que esta 

questão seja novamente discutida, pois não cabe ao Estado destinar energia e 

dinheiro para este fim, sendo esta uma responsabilidade das instituições religiosas e 
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da família. Fischmann (2004) concorda com este ponto de vista, destacando que a 

questão do ensino religioso nas escolas públicas toca em pontos centrais da temática 

da cidadania, relacionados à liberdade de crença e de culto, assim como liberdade de 

consciência. 

Ao pensar o tema na escola fundamental, Fischmann (2004) alerta para o fato 

de que se trata de um ensino ministrado para crianças, que recebem em casa a 

formação espiritual e religiosa que é direito de seus pais a ela transmitir. Ao chegarem 

à escola, estas crianças serão recebidas por uma professora que, mesmo com as 

melhores intenções, poderá apresentar conteúdos diferentes daqueles transmitidos 

pela família.  

 
[...] se um pai ou uma mãe escolhe uma escola para seus filhos, a orientação 
específica que as escolas oferecerão para este menino, ou esta menina, é 
aquela para a qual já tem um preparo a partir do que é vivido em sua família, 
o que envolve o tipo de linguagem, de simbologia, de ritos e valores, que 
justamente levam os pais a assim decidir por aquela escola. Mas não se dá 
o mesmo na escola pública. Porque a escola pública precisa oferecer 
direções, conteúdos, padrões, e mesmo desafios que permitam sintetizar a 
definição do papel que toda escola deve ter frente à sociedade, sob as 
normas do Estado, conforme cada país (FISCHMANN, 2012a). 

 

Ainda de acordo com Fischmann (2004), a confusão que se estabeleceu em 

relação ao ensino religioso, é consequência de uma visão limitada, que reduz a 

discussão entre duas alternativas: há os que defendem o ensino confessional, 

enquanto outros defendem o ensino interreligioso, ecumênico ou nomes semelhantes 

ao que seria uma composição do "denominador comum" entre religiões e 

denominações.  

Um estudo publicado em 2010 por Diniz e Carrão (apud CUNHA, 2013) revela 

que, em quatro estados brasileiros (Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro) é oferecido 

o Ensino Religioso Confessional; o estado de São Paulo é o único a determinar que 

seja oferecido um conteúdo secular nesta disciplina, baseado na história das religiões; 

os demais estados, além do Distrito Federal, determinaram o ensino religioso 

interconfessional, com conteúdo baseado nas orientações doutrinárias das religiões 

hegemônicas na sociedade brasileira, ou seja, a Igreja Católica e, mais recentemente, 

as denominações evangélicas. 

A proposta de um ensino pelo "denominador comum" traz consigo riscos de 

muitas violações de direitos: 
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[...] a afirmação de que a divindade "é sempre a mesma", esconde uma ânsia 
[...] de submeter o outro a certa visão de fé, que não é necessariamente a 
dele. [...] Aliás, ao procurar o que é o mesmo, mais facilmente encontra-se o 
que é distinto, sendo a distinção e a diferença a causa de cisões históricas, 
de fundação de religiões e denominações, processos que historicamente 
jamais foram serenos, e [...] trouxeram guerras, perseguições e violentos 
embates com repercussões profundas e duradouras. (FISCHMANN, 2004) 
 

Segundo Rosas (apud MENEZES, 2004), a lei que determina a questão do 

ensino religioso no Brasil é ampla e permite múltiplas interpretações, tornando-se  

impraticável. O autor não acredita que haja um modelo possível para o ensino religioso 

nas escolas que contemple todas as religiões, e defende que o ensino religioso deva 

ser exercido na família e pelo indivíduo ao atingir a maturidade.  

Para Guerriero (apud TAIT, 2004), o principal problema não é levar a religião 

para dentro da escola, mas a forma como ela será abordada dentro das instituições 

de ensino. Uma das principais preocupações é o caráter confessional do ensino 

religioso que implica na religião ser ensinada de maneira dogmática, separada de  

acordo com os credos. Esse tipo de ensino religioso dentro da escola pública esbarra 

em questões como respeito ao sincretismo ou pluralismo religioso, separação entre 

instituições como Estado e Igreja e no processo chamado de secularização da 

sociedade. Na opinião deste autor, o ensino religioso nas escolas deveria ser 

fenomenológico, ou seja, com uma abordagem antropológica, sociológica e cultural. 

"Poderia e deveria acontecer dentro das escolas públicas apenas se pudesse seguir 

os moldes de uma ciência da religião, caminhando no sentido de mostrar os vários 

mitos da criação, promovendo o respeito às diferenças" (GUERRIERO apud TAIT, 

2004) 

Já para o ex-deputado Carlos Dias, autor da lei que propôs a instituição do 

ensino religioso confessional nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, esta 

nova realidade não ameaça o Estado laico. Para Dias (apud TAIT, 2004), o Estado é 

pluralista e por isso precisa trabalhar com todas as correntes de pensamento, inclusive 

a religiosa e isso também no campo educacional, dando a liberdade de expressão 

para todas as religiões. Além disso, o ex-deputado, que é católico, não vê problemas 

no ensino do criacionismo nas escolas, "porque ninguém hoje acredita que o homem 

evoluiu do macaco. Somos seres irrepetíveis, não temos a capacidade de nos recriar, 

independentemente de todos os delírios científicos" (DIAS, 2004) 

Segundo Cruz (2004), o ensino sobre religião é uma necessidade para a escola 

contemporânea, não apenas porque as religiões tornaram-se muito importantes nas 

http://www.comciencia.br/200407/reportagens/02.shtml#box#box
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últimas décadas para serem ignoradas dos currículos escolares, mas também porque 

todas as atividades humanas estão de alguma maneira relacionadas com concepções 

religiosas. O autor afirma também que ainda temos muito que aprender a respeito de 

como ensinar sobre religião na atualidade. 

 
[...] Se a teoria da evolução é ensinada tendo em mente seu aparecimento 
histórico e suas nuances religiosas, ela então pode ser engajada com a 
religião no que esta tem de melhor, criticamente refletida. O resultado final é 
o de uma mente crítica, capaz de resistir a qualquer doutrinação cega, vinda 
seja do lado de uma ou outra disciplina no currículo escolar, ou do lado de 
interesses de lideranças religiosas. (CRUZ, 2004) 
 

É possível afirmar, portanto, que a questão do Ensino Religioso em Escolas 

Públicas (EREP) divide opiniões entre as pessoas envolvidas com políticas públicas, 

entre membros das diversas denominações religiosas e na sociedade em geral.  

Segundo Cunha (2013) o que tem ocorrido na educação brasileira, e é ainda 

mais grave do que a existência da disciplina especifica “Ensino Religioso” no interior 

das escolas públicas, é a “perda da nitidez das fronteiras entre o que é próprio da 

religião, portanto objeto de escolha individual, e o que é próprio da escola, isto é, o 

patrimônio cultural comum a todos (religiosos e não religiosos)” (p. 25). E isto ocorre 

porque, em muitas escolas brasileiras, as orientações doutrinárias de denominações 

religiosas estão presentes nas orientações curriculares do Ministério da Educação e 

no cotidiano escolar, mesmo que de forma “oculta”, interferindo diretamente no ensino 

proposto, principalmente no que se refere a temas polêmicos de conflito entre a 

religião e a ciência, presentes na disciplina de ciências naturais (quando são 

abordadas, em sala de aula, teorias sobre a criação do mundo e dos seres humanos, 

ou seja, o evolucionismo e o criacionismo) e na orientação sexual.  

Segundo Silva (2010), currículo oculto são todos os aspectos do ambiente 

escolar que não estão explícitos, oficializados, mas que contribuem para 

aprendizagens sociais relevantes. O que se aprende com ele são as atitudes, 

comportamentos, valores e orientações que permitem que os alunos se ajustem da 

forma mais conveniente à sociedade. De acordo com Moreira e Candau (2007) o 

currículo oculto é composto por: 
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[...] rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos 
de organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por 
grupamentos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos(as) 
professores(as) e nos livros didáticos [...] a forma como a escola incentiva a 
criança a chamar a professora (tia, Fulana, Professora etc); a maneira como 
arrumamos as carteiras na sala de aula (em círculo ou alinhadas); as visões 
de família que ainda se encontram em certos livros didáticos (restritas ou não 
à família tradicional de classe média) (p. 19). 
 

Na sociedade capitalista, por exemplo, aos alunos das classes subordinadas 

se ensina o conformismo, a obediência, o individualismo e a subordinação; já os das 

classes proprietárias aprendem os traços sociais apropriados ao seu papel de 

dominação. Mas o currículo oculto pode contribuir também para a transmissão de 

ideias e paradigmas acerca de diferentes nacionalidades, gêneros, orientações 

sexuais, religiões, raças ou etnias. 

Segundo Fischmann (2012c) em alguns casos ocorre, por exemplo, a tentativa 

de impor o criacionismo em detrimento do evolucionismo, ou a proibição da presença 

de educação sexual na educação básica, como proposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

 
Particularmente tópicos ligados a pesquisas científicas, como no caso da 
pesquisa com células-tronco, ou nas abordagens curriculares, e mesmo em 
vivências cotidianas entre docentes e discentes na Educação Básica, que 
lidam com os conceitos de família, casamento, procriação, entre outros 
temas; nesses assuntos, a pressão religiosa, ignorando o princípio da 
laicidade do Estado, pode se colocar em flagrante contradição com os direitos 
sexuais e reprodutivos, reconhecidos em conferências internacionais das 
Nações Unidas há mais de 20 anos (FISCHMANN, 2012c, p.6). 

 
 

Para exemplificar de maneira mais clara esta realidade, são apresentados a 

seguir, alguns resultados de duas pesquisas coordenadas pela pesquisadora Profa. 

Dra. Roseli Fischmann.  A primeira pesquisa (FISCHMANN, 2008d), publicada no livro 

“Ensino Religioso em Escolas Públicas: Impactos sobre o Estado Laico” (com apoio 

financeiro do Prosare/CCR/CEBRAP/ Fundação MacArthur), foi desenvolvida junto ao 

grupo de pesquisa “Discriminação, Preconceito, Estigma (DPE)”, da USP. Esta 

pesquisa trata, dentre outras temáticas, do processo de implementação do Ensino 

Religioso em Escolas Públicas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A segunda 

pesquisa (FISCHMANN, 2012c), publicada em edição especial da Revista Notandum, 

foi desenvolvida por um grupo de experientes pesquisadores e com apoio do CNPq, 

e abrangeu seis estados da Federação (Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, São 
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Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), voltada para a situação do ensino religioso 

em escolas públicas (EREP) em municípios selecionados. Além destas pesquisas, 

uma terceira, desenvolvida por Cavaliere (2006) também foi considerada importante 

para o presente estudo, por apresentar o processo de implementação do ensino 

religioso confessional como disciplina regular em 14 escolas da rede estadual do Rio 

de Janeiro.  

Após minuciosa análise destas três pesquisas, foram selecionados apenas 

alguns trechos considerados mais relevantes para a temática abordada; por esta 

razão, são apresentadas a seguir algumas características do EREP em escolas dos 

seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo, respectivamente. 

Em relação ao Ensino Religioso confessional, implantado na rede estadual do 

Rio de Janeiro para toda a Educação Básica por meio da promulgação da lei 3.459, 

de 14 de setembro de 2000, e à consequente determinação de um Concurso Público 

para professores de Ensino Religioso, criando esta função inédita no país, Cunha 

(2006) esclarece que: 

 
[...] o dispositivo que provocou maior polêmica foi o que reconhecia ter a 
autoridade religiosa (uma instituição privada, portanto) o direito de cancelar, 
em qualquer tempo, o credenciamento concedido, se um professor mudasse 
de crença, se tornasse agnóstico ou ateu, ou apresentasse motivos que o 
impedissem moralmente de exercer tal magistério. Se descredenciado, o 
professor perderia o cargo público que havia conquistado no concurso 
(CUNHA, 2006). 

 

Segundo Cunha (2008), o Rio de Janeiro é “o estado brasileiro onde mais se 

mistura religião e política, fenômeno perceptível pelo efeito do crescimento das 

denominações evangélicas pentecostais” (p.. 143). No período de 1999 a 2006, foram 

eleitos três líderes evangélicos para o governo do estado: Anthony Garotinho, 

Benedita da Silva e Rosângela Mateus.  

 
[...] a explicação da crescente adesão religiosa pode ser encontrada no 
acentuado crescimento da violência e da criminalidade, bem como na 
estigmatização de sua população pobre, negra ou mestiça, moradora das 
favelas e das periferias urbanas. Para essa população, as religiões 
evangélicas oferecem uma marca identitária positiva, que a diferencia de 
bandidos e traficantes de drogas. (CUNHA, 2008, p. 144) 

 

No entanto, a implementação do EREP do estado do Rio de Janeiro ocorreu 

por intermédio da ação de políticos católicos, inclusive o projeto de lei, de autoria do 
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deputado Carlos Dias (PP-RJ), ligado à cúpula da arquidiocese católica. Coube ao 

governador Anthony Garotinho apenas sancionar a lei, “numa inesperada aliança 

tácita entre as expressões políticas de ambas as confissões” (CUNHA, 2008, p. 157) 

Um estudo realizado por Cavaliere (2006) nas escolas estaduais que oferecem 

a disciplina na Capital e na Baixada Fluminense, constatou inúmeras dificuldades 

existentes no processo de implantação do Ensino Religioso, dentre as quais é possível 

citar: 

 
A falta generalizada de informação sobre a nova disciplina, a inconstância na 
realização de encontros pedagógicos para os professores de ensino religioso, 
as dificuldades estruturais para se efetivar o caráter plural e o caráter 
facultativo da disciplina, os preconceitos em relação às religiões afro-
brasileiras (CAVALIERE, 2006). 
 

Ainda de acordo com Cavaliere (2006), desde o início deste processo, os 

próprios professores de ensino religioso constataram a inviabilidade do ensino 

confessional no ambiente escolar, apesar de terem se candidatado a vagas 

específicas por credo. Por esta razão, todos os docentes entrevistados reconheceram 

estar desenvolvendo, na verdade, um certo tipo de ensino que poderia ser classificado 

como “interconfessional ou ecumênico”. Em relação ao conteúdo apresentado pelos 

professores nas aulas de Ensino religioso, Cavaliere (2006) acrescenta que esta 

disciplina tem atuado, muitas vezes, como uma imitação dos “Temas Transversais” 

previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Além disso, tanto os professores quanto os alunos afirmaram que a disciplina 

Ensino religioso, na prática, acabou assumindo funções relacionadas à orientação 

educacional, ao apoio psicológico, à tranquilidade do ambiente escolar e à melhoria 

do comportamento, na ausência de profissionais especializados nestas áreas. 

 
Pouco vimos nas escolas visitadas de atividades artísticas, culturais, 
esportivas, comunitárias ou de lazer, capazes de enriquecer o ambiente 
escolar e as vidas das crianças e das famílias que as frequentam. [...] 
Também não estão presentes atividades multiprofissionais, de apoio aos 
estudantes, que contem com a intervenção de psicólogos, assistentes sociais 
ou profissionais de saúde (CAVALIERE, 2006). 

 

A Coordenação de Educação Religiosa da Secretaria Estadual de Educação, 

no entanto, não concorda com o ensino chamado “interconfessional ou ecumênico”, e 

defende o ensino religioso confessional, de modo que a escola pública seja um 

“espaço auxiliar dos templos religiosos na divulgação e consolidação de suas 
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doutrinas e dogmas de fé” (CAVALIERE, 2006). Neste sentido a grande protagonista 

no processo de implantação do ensino religioso do Rio de Janeiro foi a Igreja Católica, 

embora a participação dos evangélicos também tenha sido significativa, mas limitada 

a algumas denominações, enquanto que as demais religiões tiveram uma participação 

muito pequena. 

Em um encontro para professores de Ensino Religioso da rede estadual do Rio 

de Janeiro, realizado em 2005, a Coordenadora de Educação Religiosa, juntamente 

com o Conselho Episcopal Regional Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil – CNBB, realizou a seguinte apresentação: 

 
Ao contrário do que muitos dizem, o objeto do Ensino Religioso não é o 
Ecumenismo ou o Diálogo Inter-religioso, nem mesmo a Ética e os Valores. 
Se assim fosse, não se justificaria o Ensino Religioso como disciplina, pois 
outras, tais como Filosofia, a Sociologia dariam conta desses conteúdos de 
maneira muito mais eficaz e, provavelmente, de maneira mais interessante. 
Também não se trata da História das Religiões, isso a História pode fazer 
melhor do que qualquer professor de religião. Outra coisa que precisa ficar 
clara é que não existe neutralidade, imparcialidade em educação. Qualquer 
que seja a disciplina, o professor é uma pessoa marcada culturalmente, 
forjada pelo tempo e por seu contexto histórico-social, haja vista as aulas de 
História que, em sua maioria revelam a formação histórico-marxista de 
nossos colegas. Portanto o professor ensina, não apenas segundo o 
conhecimento que carrega sobre o assunto em questão, mas tem uma visão 
de mundo, uma postura crítica, ou seja, o professor carrega consigo um juízo 
sobre a realidade. A grande questão é como se forma esse juízo. A 
experiência religiosa, certamente, influencia a visão de mundo. Um católico 
não estabelece um juízo sobre as circunstâncias partindo dos mesmos 
critérios que um protestante ou um umbandista, por exemplo. Aqui não entra 
juízo de valor, se melhor ou pior, mas os princípios que o regem. Nesse 
sentido, pessoas com uma identidade religiosa clara podem, por exemplo, 
num debate sobre o aborto ou casamento de homossexuais, se posicionar de 
maneira, inclusive, contraditória, ou podem defender a mesma posição, mas 
fundamentadas numa compreensão diferente sobre a liberdade e o direito de 
decidir. (LOPES, 2005, p.1 apud CAVALIERE, 2007, p. 317). 
 

Os professores entrevistados esclarecem também que, embora defendam o 

caráter interconfessional das aulas de Ensino Religioso, admitem que suas crenças 

tendem a predominar, mesmo que não intencionalmente e nem de maneira explícita, 

“encobertos pelo sentido de valores universais” (CAVALIERE, 2007, p. 319). Uma das 

professoras esclarece em um depoimento a incompatibilidade entre ensino religioso 

confessional e a pretensa ausência de proselitismo: 
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A confessionalidade seria quase um proselitismo porque você teria que [...] 
dizer para o outro aquilo que você acredita dentro da sua fé religiosa, 
dogmática. [...] A minha denominação é batista, então eu não sou da 
assembleia de Deus, da Maranata; cada denominação, mesmo sendo do 
mesmo credo, ela tem dogmas, doutrinas, que diferem umas das outras, 
então você já pensou que miscelânea na cabeça das crianças, do 
adolescente e dos jovens? (Professor de ER apud CAVALIERE, 2007, p. 
320). 

 

 Na pesquisa realizada por Fernandes (2012) junto às escolas municipais de 

Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, a coordenação de ensino religioso 

determina que haja integração do ensino religioso com as demais disciplinas, ou seja, 

“o 1° segmento do ensino fundamental deve desenvolver parceria com a sala de 

leitura e informática, cabendo, ao 2° segmento, a integração com Educação Física, 

Artes e Ciências” (FERNANDES, 2012, p. 27).  Em relação aos assuntos relacionados 

à temática dos direitos sexuais e reprodutivos, estes são abordados de maneira 

superficial, destacando-se apenas o direito das mullheres. As professoras 

entrevistadas alegam que estes não são conteúdos pertinentes para serem discutidos 

em sala de aula, e portanto evitam falar principalmente sobre questões reprodutivas 

com seus alunos. 

Segundo Fernandes (2012), o ensino religioso não se manifesta apenas na sala 

de aula com um professor dedicado a essa tarefa. Esta é apenas uma das formas de 

ocupação desse espaço público, amplamente disputado pelas religiões. Há outras 

maneiras de ensinar religião e ocupar a escola, ainda que não sustentadas por 

instrumentos legais como a disciplina em questão. A exposição de símbolos religiosos 

na sala de diretores, no pátio, a prática de orações realizadas em determinadas 

situações, missas, bíblias expostas e tantas outras manifestações que privilegiam 

crenças também são formas de ensinar e colonizar o ambiente escolar.  

 
Embora o reiterado discurso contrário à disseminação de crenças, princípios, 
eventos ou símbolos religiosos, há outros exemplos aparentemente 
conflituosos, entre os quais os que tratam de comemorações como 'páscoa', 
'natal' e dia de 'ação de graças', associados à tradição cristã. [...] Das cinco 
escolas visitadas, em duas havia trabalhos dos alunos expostos nos murais 
com referências religiosas (FERNANDES, 2012, p. 30) 
 

Medeiros (2012) realizou uma pesquisa de campo, em 2010, sobre o Ensino 

Religioso nas escolas públicas do município de Petrópolis, também no estado do Rio 

de Janeiro. O município é sede do Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Amor 
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Divino e da Universidade Católica de Petrópolis, tradicional na formação superior no 

município.  

 
Em todas as escolas visitadas há um momento de oração em que todos 
os alunos têm que rezar o pai-nosso. Todas as diretoras parecem ter uma 
resposta formada para a realização da oração: "Rezamos o pai-nosso, pois 
essa é uma oração universal". Essa concepção de que em religião há 
elementos universais está presente em todas as escolas visitadas 
(MEDEIROS, 2012, p. 37). 
 

Em uma das escolas pesquisadas, ficou constatado que tanto o padre da 

comunidade quanto o pastor de uma igreja evangélica tradicional realizam visitas 

periódicas com fins de evangelização, influenciando ativamente no cotidiano escolar. 

Medeiros (2012) destaca que até mesmo na biblioteca da escola a religião se faz 

presente, pois no dia da visita a coordenadora estava catalogando livros com os 

seguintes títulos: Páscoa: a vitória de Cristo; Vida e Missão neste chão (Livreto da 

Campanha da Fraternidade); Os profetas da Bíblia; São João Bosco; São Domingos 

Sávio, etc. Durante uma aula de Ensino Religioso com alunos do 9º ano, a professora 

“disse que iria comprovar na próxima aula que a teoria criacionista é a certa e que a 

teoria evolucionista não é uma teoria, pois não pode ser comprovada ainda” (p. 40). 

No final da aula, em conversa particular, a professora demonstrou interesse em 

trabalhar o tema da sexualidade, pois naquela classe havia dois alunos 

homossexuais, e “ela não queria que os filhos dela fossem homossexuais, por isso 

gostaria de orientar seus alunos e propor uma refiexão sobre o assunto” (p. 40). 

A pesquisa sobre o ensino religioso nas escolas públicas do estado do Rio 

Grande do Sul foi realizada por Seffner e Santos (2012), em três municípios gaúchos 

– Porto Alegre, São Leopoldo e Alvorada. Foi possível constatar que, em geral, a 

expressão adotada por todos aqueles que orientam o trabalho de montagem de uma 

grade de conteúdos para o ensino religioso é a diretriz geral de "trabalhar valores" e 

a orientação comum de "que não se trabalhe religião", com o intuito de se evitar o 

proselitismo. Além disso, alguns temas são evitados em sala de aula, como 

homossexualidade, aborto, uso e abuso de drogas.  
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[...] a abordagem de valores provoca uma associação entre religião, ética e 
valores de sociabilidade. Com isto, termina por se mostrar à criança que os 
valores, a ética, as regras de sociabilidade são intrinsecamente religiosos, 
não havendo possibilidade de sua discussão fora do campo religioso, o que 
constitui grave equívoco, ainda mais quando pensamos no ordenamento 
político republicano brasileiro, na noção de república e coisa pública. O 
mesmo ocorre na conexão entre valores e direitos humanos, que passam a 
ser vistos como algo indissociável do campo religioso, com evidentes 
prejuízos para muitas das lutas dos direitos humanos, como aquelas 
relacionadas á saúde sexual e reprodutiva, aos direitos sexuais, á homofobia, 
á eutanásia, á pesquisa científica, etc. [...] (SEFFNER e SANTOS, 2012, p. 
74) 
 

De acordo com Seffner e Santos (2012), no município de Porto Algre, a 

organização curricular da rede de ensino municipal obedece e uma estrutura de ciclos, 

ou seja, o ensino fundamental é constituído de três ciclos de três anos, e os conteúdos 

são organizados a partir de temas geradores e complexo temático. Essa modalidade 

diferenciada de organização curricular impossibilita a implantação do Ensino Religioso 

enquanto disciplina específica, contribuindo para que a “abordagem de valores” 

perpasse todos os conteúdos da grade curricular. 

Em relação ao EREP do estado do Mato Grosso do Sul, Pereira e Nishimoto 

(2012) apresenta um quadro da situação nos setenta e oito municípios, aprofundando-

se, depois, em três deles, a saber, Campo Grande e dois outros a 100 km dessa 

capital, que as pesquisadoras decidiram não identificar por razões éticas. O Ensino 

Religioso em escolas públicas municipais de Mato Grosso do Sul é ofertado em 54% 

dos 78 municípios, sendo que, em 3 municípios é possível verificar com maior nitidez 

como têm se constituído a homogeneização religiosa e o proselitismo 

 
No momento de visita à escola, elementos implícitos, tais como símbolos 
religiosos, estavam presentes no espaço escolar, a exemplo do crucifixo 
estampado na parede da instituição. Outros elementos também denunciam 
subjetivamente ou afirmativamente a presença do cristianismo nesse espaço, 
ou seja, momentos de orações do "pai nosso" e leitura de obras sagradas 
como a "bíblia". (PEREIRA e NISHIMOTO, 2012, p. 87). 

 

Segundo Carneiro (2008) a Art. 3º da deliberação de 2004 da CEE do Mato 

Grosso do Sul instituiu que “o Ensino Religioso constitui disciplina obrigatória nas 

escolas de Ensino Fundamental, da rede pública do Sistema Estadual de Ensino”, 

determinando ainda que:  
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Como área de conhecimento, o Ensino Religioso deve, também, trabalhar 
transversalmente, aspectos da cidadania como: saúde, sexualidade, meio 
ambiente, trabalho, ciências e artes, com vistas à liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e 
o apreço à tolerância, implica ver o outro como um igual, independentemente 
de crença religiosa, classe social, gênero e raça (CARNEIRO, 2008, p. 135). 

 

A autora alerta para o risco destes temas diretamente ligados à cidadania de 

todos e todas, de natureza laica, como saúde, sexualidade, trabalho, meio ambiente, 

serem tratados como temas transversais do ensino religioso, recebendo as influências 

de orientações doutrinárias e contraditórias, “e, ainda pior, amalgamada nos 

conteúdos comuns e corriqueiros da escola, sem que a própria criança ou adolescente 

possa se aperceber desse tipo de influência, passada de forma sorrateira” 

(CARNEIRO, 2008, p. 135). 

 
Em síntese, a negação do direito à interrupção da gravidez, mesmo quando 
decorrente de estupro, a condenação do uso de preservativos e 
anticoncepcionais, a cândida defesa da castidade e da fidelidade como 
formas privilegiadas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
a condenação à homossexualidade e às lesbiandade são conteúdos 
presentes nas tradições cristãs que estariam orientando o ensino religioso 
nas escolas públicas no tocante aos temas de saúde e sexualidade, 
propostos como transversais ao ensino religioso pela legislação de Mato 
Grosso do Sul, como citado (CARNEIRO, 2008, p. 137). 

 
 

O Estado de São Paulo, a partir da Lei Estadual nº 10.783, de 9 de março de 

2001 e demais normas exaradas com base na mesma, determina que, nas séries 

inicias do ensino fundamental das escola da rede estadual, os conteúdos de ensino 

religioso sejam ministrados e organizados, transversalmente, pelos próprios 

professores responsáveis pela classe. Em relação às series finais do ensino 

fundamental, será acrescida à matriz curricular da 8ª série uma aula semanal de 

ensino religioso para o desenvolvimento de conteúdos relacionados à História das 

Religiões.  

Segundo Fischmann (2008d), se os conteúdos de ensino religioso nas séries 

iniciais são trabalhados transversalmente, o que ocorre na prática é que “o aluno e 

sua família sequer são informados que receberão EREP; e, se fossem, não haveria 

como exercerem seu direito à facultatividade” (p. 215).  
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Mais ainda, a orientação de trabalhar “transversalmente” o ensino religioso é 
uma aberração pedagógica, porque necessariamente privilegiará uma visão 
religiosa em detrimento das demais. Seria um mundo maravilhoso se as 
pessoas tivessem essa capacidade de olhar equanimente todas as religiões 
e, mais ainda, ensiná-las, o que não ocorre. Sobretudo a proposta de 
transversalização se torna grave porque abre a porta para vários equívocos 
que a escola não pode cometer. Por exemplo: [...] temas como a origem do 
mundo podem ser ensinados de forma errada, do ponto de vista científico, 
em nada beneficiando a fé do aluno ou do professor e sem dúvida suprimindo-
lhe conhecimentos que seriam importantes, do ponto de vista científico 
(FISCHMANN, 2008d, p. 223). 
 

Em relação ao último ano do ensino fundamental, Fischmann (2008d) alerta 

para o fato de que a proposta é um equívoco: 

 
[...] porque ensino de História é ensino de História e não se confunde com 
ensino de religião, âmbito próprio das instituições religiosas. É uma distorção 
científica e também jurídica [...]. Mesmo a “história das religiões” contada a 
partir da perspectiva de uma dada religião será diferente daquela contada por 
outra, já que o modo de tratar cada participante ou agente construtor dessa 
história, o modo como se interpreta, poderá ser uma fonte de preconceitos, 
discriminações e dúvidas sobre a própria identidade  e a dos demais. 
 

Fischmann (2008d) considera, por fim, que a legislação atual acerca do EREP 

no Estado de São Paulo inconstitucional, por desrespeitar a laicidade do Estado, 

prevista na Constituição e que assegura à população o pleno direito ao conhecimento 

científico, no âmbito público, ao mesmo tempo em que garante a formação religiosa, 

no âmbito privado.  

Diante do exposto, é possível constatar por meio destes resultados de 

pesquisas, que é significativa a influência das orientações doutrinárias cristãs nas 

escolas públicas brasileiras, interferindo nas orientações curriculares, gerando 

tensões no cotidiano escolar e comprometendo o processo de ensino-aprendizagem 

e a garantia de acesso ao conhecimento científico, previsto pelo Ministério da 

Educação. 

 

4.2 DOUTRINAS RELIGIOSAS E ORIENTAÇÕES CURRICULARES: 

REPERCUSSÕES PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS. 

 

São apresentados a seguir alguns exemplos de como as doutrinas religiosas 

cristãs pesquisadas podem repercutir nos conteúdos científicos propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação, no Ensino 

Fundamental. É importante salientar que esta pesquisa, de caráter exploratório, não 
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possui a pretensão de apresentar uma análise aprofundada destas orientações 

curriculares31. O foco principal do presente estudo é analisar possíveis relações e 

repercussões entre os aspectos doutrinários encontrados nos sites e blogs das 

denominações pesquisadas e os seguintes conteúdos curriculares trabalhados nas 

escolas públicas: 1) a polêmica entre o evolucionismo e o criacionismo, presente no 

ensino de Ciências naturais; 2) direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero, 

presente nas aulas de Ciências e no tema transversal Orientação sexual. 

  

4.2.1 O ensino de Ciências Naturais 
 

A ciência e as novas tecnologias possuem grande valor na sociedade atual, 

influenciando cada vez mais no dia-a-dia das pessoas. Por esta razão, de acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de Ciências (BRASIL, 1997a), 

o conhecimento científico é fundamental para a formação de um cidadão crítico. 

 
A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o 
questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das explicações 
acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e valoração dos 
modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para a 
compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações, para 
a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações entre Ciência, 
Sociedade e Tecnologia. (BRASIL, 1997 apud FISCHMANN, 2002). 
 

Além disso, os PCNs enfatizam a importância da área de Ciências para “a 

formação da integridade pessoal e da autoestima, da postura de respeito ao próprio 

corpo e ao dos outros, para o entendimento da saúde como um valor pessoal e social, 

e para a compreensão da sexualidade humana sem preconceitos” (BRASIL, 1997a). 

Os alunos chegam à escola com ideias e conhecimentos prévios acerca do seu corpo, 

das transformações produzidas pelo homem, dos fenômenos da natureza e de 

explicações sobre o mundo. Mas a escola deve oferecer, nas aulas de Ciências, um 

espaço de expressão das explicações espontâneas dos alunos e daquelas oriundas 

de vários sistemas explicativos.  

  

                                                           
31 Uma análise mais aprofundada sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, e os 
impactos das orientações doutrinárias das denominações religiosas cristãs nos conteúdos científicos propostos 
pelo Ministério da Educação, é uma recomendação para pesquisas posteriores. 
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Contrapor e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de 
postura reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, de não aceitação a 
priori de ideias e informações. Possibilita a percepção dos limites de cada 
modelo explicativo, inclusive dos modelos científicos, colaborando para a 
construção da autonomia de pensamento e ação [...] (BRASIL, 1997 apud 
FISCHMANN, 2002) 
 

Ainda de acordo com os PCNs, é possível ocorrer também ocasiões em que o 

aluno aprenda um conceito científico, mas mantenha também a validade de seu 

conceito intuitivo, compreendendo que, muitas vezes, existem diferentes sistemas 

explicativos para o mesmo conjunto de fatos e fenômenos, a serem aplicados em 

diferentes situações. Afinal, o processo de ensino e aprendizagem em Ciências 

Naturais deve valorizar a curiosidade, o respeito à diversidade de opiniões, à 

persistência na busca e compreensão das informações, a valorização da vida em sua 

diversidade, e o respeito à individualidade e à coletividade. 

Nos PCNs referentes à disciplina de Ciências Naturais, foram propostos quatro 

blocos temáticos para o ensino fundamental: Ambiente; Ser Humano e Saúde; 

Recursos Tecnológicos; e Terra e Universo. Para o presente estudo, serão 

destacados os conteúdos referentes aos blocos Terra e Universo e Ser Humano e 

Saúde, pois são estas as temáticas mais afetadas pelas influências das orientações 

religiosas cristãs, conforme evidências apresentadas durante a pesquisa. 

 

4.2.1.1 Terra e Universo: A polêmica entre evolucionismo e criacionismo. 
 

O surgimento dos paradigmas da Ciência moderna, a partir do século XVI, 

ocasionaram importantes transformações na compreensão dos diferentes fenômenos 

da natureza, sobretudo na Astronomia, por meio das descobertas científicas de 

Copérnico, Kepler e Galileu, que tiveram grande impacto na História das Ciências 

entre os séculos XVI e XVII, reinterpretando as observações celestes e propondo o 

heliocentrismo, teoria que comprova que a Terra não é o centro do Universo. Outro 

avanço científico importante, em relação às teorias explicativas sobre a origem do 

mundo, ocorreu no século XIX, quando Lyell desenvolveu estudos que comprovaram que 

a crosta terrestre é formada por camadas de diferentes idades. Esta descoberta 

contribuiu para a concepção de que a Terra se formou ao longo do tempo, e não como 

produto de catástrofes, como afirma a Bíblia.  
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Poucas décadas depois da publicação da geologia de Lyell, as ciências da 
vida alcançam uma teoria unificadora através da obra de Darwin, que foi leitor 
e amigo do geólogo. Tomando os conhecimentos produzidos pela Botânica, 
Zoologia, Paleontologia e Embriologia, avaliando-os à luz dos dados que 
obteve em suas viagens de exploração e das relações que estabeleceu entre 
tais achados, Darwin elabora uma teoria da evolução que possibilita uma 
interpretação geral para o fenômeno da diversidade da vida, assentada sobre 
os conceitos de adaptação e seleção natural. Mesmo que tal teoria tenha 
encontrado muitos opositores e revelado pontos frágeis, estes foram, mais 
tarde, explicados com o desenvolvimento da Genética e com a cooperação 
de outros campos do conhecimento, confirmando e dando mais consistência 
à formulação de Darwin (BRASIL, 1997 apud FISCHMANN, 2002) 

 

O século XX, no entanto, presenciou um processo de criação científica ainda 

mais intenso, e inigualável aos períodos anteriores. E, no campo da biologia, embora 

hoje a ciência seja capaz de explicar as microscópicas estruturas de construção dos 

seres, sua reprodução e seu desenvolvimento, por outro lado ainda persiste o debate 

com polêmicas sobre a origem do mundo e da vida, que causam grande repercussão 

filosófica: “[...] se a origem da vida é um acidente, uma casualidade que poderia não 

ter acontecido ou se, pelo contrário, é a realização de uma ordem já inscrita na própria 

constituição da matéria primeva” (BRASIL, 1997 apud FISCHMANN, 2002) 

Estas polêmicas sobre a origem do mundo e da vida foram identificadas com 

muita frequência nos blogs e sites pesquisados, e todas as denominações religiosas 

cristãs pesquisadas apresentaram argumentos favoráveis ao criacionismo, enquanto 

que a grande maioria delas critica a teoria da evolução.  

Zibordi (2012), da Assembleia de Deus, acredita ser impossível conciliar fé em 

Deus e teoria da evolução, pois os cientistas priorizam o raciocínio e consideram o 

darwinismo como fonte de autoridade, e não a Bíblia Sagrada, que é inerrante e 

inspirada na Palavra do Senhor e, portanto, é superior à ciência e à teoria da evolução. 

Zibordi (2010a) argumenta também que os defensores do evolucionismo 

“simplesmente negam a existência de Deus, da Bíblia e suas diversas evidências”. 

Nascimento (2010a), também da Assembleia de Deus, acrescenta que o 

darwinismo, “ao retirar Deus do cenário, [...] retira também os princípios que deveriam 

nortear a vida do homem [...]”. O autor acrescenta ainda que “o darwinismo é um 

atentado contra a dignidade da pessoa humana” (NASCIMENTO, 2010a). 

Malafaia (2013a) vai além da mera defesa do criacionismo em detrimento ao 

evolucionismo, e também contesta a validade científica da teoria evolucionista, 

argumentando que uma matéria inanimada não pode gerar seres vivos, nem o 

inorgânico produzir o orgânico, já que estas são as bases da teoria da biogênese.  
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Além disso, Malafaia (2013a) defende que, se por um lado a revelação bíblica 

não é aceita pelos evolucionistas, que alegam que ela não é científica, que os fatos 

narrados em Gênesis não foram escritos por alguém que tivesse realmente 

testemunhado a criação do mundo e dos seres, e que portanto, não podem ser 

testados pela ciência, por outro lado, nem a teoria do Big Bang e nem a da evolução 

das espécies, de Darwin, também não podem ser comprovados pela ciência, já que 

não foram testemunhados por ninguém, ou seja, tudo o que existe é especulação. 

Mas, de acordo com Lopes (2012), da Igreja Presbiteriana do Brasil, a teoria da 

evolução não deve ser confundida com verdades científicas. Segundo o autor, o 

criacionismo é quem possui evidências que podem ser comprovadas cientificamente, 

pois “[...] o relato da criação, conforme registrado em Gênesis 1 e 2 está em estreita 

sintonia com os ditames da ciência” (LOPES, 2012). 

A Igreja Universal do Reino de Deus, por meio de uma publicação em seu portal 

Universal.org, também defende o conceito bíblico criacionista descrito em Gênesis e 

argumenta que não há indícios suficientes nas pesquisas científicas que comprovem 

a tese evolucionista. De acordo com o site, “tudo se deu conforme Gênesis. Deus criou 

céus, terra, seres vivos, todo o universo, de forma que nós nunca entenderemos com 

nosso intelecto humano” (UNIVERSAL.ORG, 2014). E finaliza destacando que, 

enquanto a Bíblia apresenta fatos, os cientistas jogam com hipóteses.  

As Testemunhas de Jeová também creem no criacionismo e, por meio de 

publicação em sua Revista Sentinela (2008), criticam a opinião de cientistas que 

afirmam que o livro bíblico de Gênesis é simbólico, ou seja, não deve ser interpretado 

literalmente. O autor do artigo publicado na Revista argumenta também que o 

evolucionismo estimula “as tendências egoístas e independentes da humanidade”, 

pois os homens “sentem-se livres para pensar em Deus como alguém que não criou 

as coisas, que não interfere em assuntos humanos e que não julgará as pessoas” 

(REVISTA SENTINELA, 2008). 

Por fim, segundo Lemos e Borges (s/d), da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o 

criacionismo apresenta três evidências básicas da existência de um Criador: “o ajuste 

fino do Universo (teleologia); a existência de estruturas irredutivelmente complexas 

nos seres vivos; a informação complexa [...] existente no material genético [...]” 

(LEMOS e BORGES, s/d). Mas, ao contrário do que afirmaram os outros autores das 

denominações religiosas pesquisadas, Lemos e Borges (s/d) reconhecem que alguns 

aspectos do evolucionismo são fundamentados e úteis para a compreensão de muitos 
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fenômenos naturais. Os autores esclarecem também que, apesar das escolas 

adventistas adotarem o ensino criacionista, a Educação Adventista segue as 

orientações previstas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

determina que os alunos “devem criticar objetivamente as teorias científicas como 

elaborações humanas de representação aproximada da realidade, e que essas teorias 

estão sujeitas a revisões e até a descarte.” Os autores acrescentam que, nas escolas 

adventistas, “são expostos comparativamente nas aulas de ciências os modelos 

criacionista e evolucionista [...]. O criacionismo, embora tenha um componente 

religioso, pode ter suas premissas discutidas no contexto científico e ser considerado 

em sala de aula” (LEMOS e BORGES, s/d). 

Diante desta apresentação dos resultados da pesquisa nos sites e blogs, no 

que se refere a esta categoria de análise “evolucionismo e criacionismo”, e 

comparando-os com os conceitos e objetivos apresentados nos PCNs referentes à 

disciplina de Ciências Naturais, especificamente no bloco temático “Terra e Universo”, 

é possível constatar que um dos conflitos mais comuns entre a ciência e a religião no 

ambiente educacional consiste na polêmica entre o ensino do evolucionismo 

(comprovado cientificamente) e o criacionismo (baseado na bíblia), ou seja, o 

desconforto em relação ao evolucionismo está presente em nossos dias, inclusive no 

ambiente educacional.  

Segundo Alessandro Piolli e Susana Dias (2004), biólogos e especialistas em 

jornalismo científico, o ensino de evolução nas escolas, em geral, é considerado como 

um momento tenso para os professores de ciências e biologia, pois constitui-se numa 

possibilidade de debates e polêmicas entre o criacionismo e o evolucionismo. Alguns 

professores preferem não abordar esta polêmica, considerando a teoria da evolução 

como a única teoria explicativa da origem das espécies. Outros descrevem o 

criacionismo como uma teoria que nunca esteve presente na comunidade científica, e 

que, ao contrário do evolucionismo, conclui que as espécies foram criadas com as 

mesmas características dos seres atuais. 
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Existem também, aqueles que situam o criacionismo na história da ciência 
lembrando que esta era a única forma de pensar a origem das espécies entre 
os cientistas. [...] Outros apresentam as diversas perspectivas que os 
diferentes povos têm sobre a origem e evolução das espécies, abrangendo 
desde as explicações religiosas, das lendas indígenas diversas, das 
mitologias greco-romanas e dos cientistas antigos e modernos. Há ainda os 
que promovem uma fusão entre as visões científicas e religiosas 
preenchendo o que chamam de "lacunas" do conhecimento biológico com as 
explicações religiosas, ou ainda, concebendo as explicações religiosas como 
metáforas do conhecimento científico. (PIOLLI e DIAS, 2004) 

 

Piolli e Dias (2004) destacam ainda que alguns pesquisadores acreditam que o 

criacionismo não deveria ser abordado nas aulas de evolução. Por outro lado, há os 

que defendem uma ampla discussão sobre criacionismo e evolucionismo, e 

consideram fundamental que haja uma compreensão de que ciência e fé não são 

necessariamente opostos e irreconciliáveis, apesar de pertencerem a paradigmas 

diferentes. 

Segundo Fischmann (2012a) as instituições de ensino não podem ensinar o 

criacionismo como se fosse ciência e “deixar que a ciência se explique por si só. Uma 

coisa é ensinar o criacionismo nas aulas de religião; outra bem diferente é ensiná-lo 

como se fosse conteúdo científico. Ou seja, há limites do que se pode e do que não 

se pode fazer” (FISCHMANN, 2012a) 

 
Ninguém sai ganhando porque os cientistas podem pensar que são deuses, 
e quem fala de Deus pode pensar que é cientista. [...] Levar o criacionismo 
para as aulas de ciências misturado aos conceitos da teoria evolucionista é 
uma distorção. Não dá para confundir as lógicas. O campo da ciência não é 
o da salvação, nem o da iluminação, nem o do ser infalível. Ele tem uma 
marca: é produzido por seres humanos, num acúmulo de conhecimento 
histórico, e não de forma dogmática, de uma vez para sempre, fruto da 
revelação. Somos falíveis e mortais. Ao ensinar ciências, os professores 
podem inclusive dizer às crianças: Isto é fruto da construção humana, e você 
pode ser parte dessa construção. Assim se desenvolve nos alunos a 
possibilidade de questionar, e uma boa dúvida é a pérola do mundo científico. 
Se, do ponto de vista religioso, existe alguém infalível, isso é para as pessoas 
que acreditam. Quem acreditar será respeitado por isso, mas não se pode 
querer que todo o mundo esteja dentro dessa lógica [...]. Não oferecer o 
conhecimento científico é sonegar esse direito às crianças e aos 
adolescentes. (FISCHMANN, 2008b). 

 

4.2.1.2 Ser Humano e Saúde 
 

Os PCNs (BRASIL, 1997) sugerem que todas as ideias em relação ao corpo 

humano, aprendidas fora da escola, junto à família, à comunidade ou aos meios de 

comunicação, sejam retrabalhadas em sala de aula, pois algumas noções que os 
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alunos trazem de casa podem corresponder a equívocos graves. É fundamental, por 

exemplo, incentivar os alunos a valorizarem as diferenças individuais relacionadas à 

cor, à idade ou ao corpo. Além disso, ainda na infância o indivíduo inicia a tomada de 

consciência em relação ao seu próprio corpo, por isso é necessário incentivar os 

alunos durante este processo, a perceber seus limites e capacidades, demonstrar 

sensações de conforto e prazer, ampliando a sua capacidade de expressão e 

autonomia. 

  
Acerca da juventude os alunos verificam a crescente independência e as 
acentuadas mudanças no corpo, sendo momento de transição da infância 
para a vida adulta. Os alunos poderão compreender que essa é uma fase de 
muitas e fundamentais escolhas para a vida, com novas responsabilidades e 
dificuldades a serem resolvidas. É um momento de profundas modificações 
no corpo, no modo de se relacionar com o mundo, com sua sexualidade e 
com o sexo oposto. A consciência do corpo que se inicia na infância continua 
a se desenvolver e se amplia nessa fase, o que é facilitado pelo incentivo do 
adulto [...] (BRASIL, 1997 apud FISCHMANN, 2002) 

 

Portanto, dentre os objetivos estabelecidos pelos PCNs, em relação ao bloco 

Ser humano e Saúde do ensino de Ciências, é possível destacar: 

  
Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bem-
estar físico, social e psíquico do indivíduo; caracterizar o aparelho reprodutor 
masculino e feminino, e as mudanças no corpo durante a puberdade, 
respeitando as diferenças individuais do corpo e do comportamento nas 
várias fases da vida. [...] Valorizar a vida em sua diversidade [...] (BRASIL, 
1997 apud FISCHMANN, 2002). 

 

4.2.2 Orientação Sexual nas escolas.    
 

Segundo os PCNs (1997b), os temas transversais são um conjunto de temas 

propostos para serem trabalhados de maneira concomitantemente em todas as 

disciplinas. São eles: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação 

Sexual. No entanto, durante a presente pesquisa, serão apresentados somente os 

conteúdos relacionados ao tema transversal “Orientação Sexual”, por estarem 

presentes nas temáticas mais afetadas pelas influências das orientações religiosas 

cristãs, conforme evidências apresentadas durante a pesquisa. 

Na década de 80, os profissionais de educação começaram a demonstrar 

preocupação em relação à educação sexual, tendo em vista o aumento de casos de 

gravidez indesejada entre as adolescentes e o risco da contaminação pelo HIV entre 

os jovens. Da mesma forma, as famílias que a princípio apresentavam resistência à 
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abordagem destes assuntos em sala de aula, passaram a reivindicar a orientação 

sexual nas escolas, reconhecendo a sua importância para crianças e jovens. De 

acordo com os PCNs, em 1993 o Instituto DataFolha realizou uma pesquisa em dez 

capitais brasileiras, que “constatou que 86% das pessoas ouvidas eram favoráveis à 

inclusão de Orientação Sexual nos currículos escolares”. (BRASIL, 1997d, p. 77) 

A Orientação sexual tem o objetivo de fornecer aos alunos informações sobre 

a sexualidade, além de problematizar questões relacionadas a esta temática, tais 

como valores, tabus, posturas e crenças. É diferente da educação oferecida no 

ambiente familiar, pois incentiva a discussão dos mais variados pontos de vista 

relacionados à sexualidade, sem a influência de determinados valores.  

 
[...] visa propiciar aos jovens a possibilidade do exercício de sua sexualidade 
de forma responsável e prazerosa. [...] Seu desenvolvimento deve oferecer 
critérios para o discernimento de comportamentos ligados à sexualidade que 
demandam privacidade e intimidade, assim como reconhecimento das 
manifestações de sexualidade passíveis de serem expressas na escola 
(BRASIL, 1997b, p. 28). 
 

A Orientação Sexual propõe três eixos fundamentais para orientar a prática 

pedagógica do professor: Corpo humano, relações de gênero e Prevenção às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. No primeiro eixo, a abordagem do corpo 

humano pretende oferecer aos alunos informações que contribuam para o respeito ao 

próprio corpo e a conscientização quanto às noções sobre os cuidados que 

necessitam dos serviços de saúde. O segundo eixo, que aborda as relações de 

gênero, propõe discussões acerca do histórico de injustiças em relação ao direito das 

mulheres, questionando a rigidez de papéis estabelecidos na sociedade para homens 

e mulheres e conscientizando para a necessidade de valorização de cada cidadão ou 

cidadã, e a flexibilização desses papéis. O terceiro e último eixo proposto pelo tema 

transversal Orientação Sexual refere-se ao trabalho de prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis/AIDS, por meio de informações científicas e atualizadas 

sobre as formas de prevenção das doenças, além do objetivo de “combater a 

discriminação que atinge portadores do HIV e doentes de AIDS de forma a contribuir 

para a adoção de condutas preventivas por parte dos jovens” (BRASIL, 1997b, p. 28). 

Durante a pesquisa desenvolvida com os sites e blogs de denominações 

religiosas cristãs, a categoria de análise “direitos sexuais e reprodutivos e questões 

de gêneros”, bem como suas quatro unidades de conteúdo - “relações sexuais antes 
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do casamento”, “contracepção”, “homossexualidade” e “aborto” - demonstraram o 

quanto as doutrinas religiosas das denominações pesquisadas são conflitantes com a 

temática da Orientação Sexual, presente nas orientações curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação. 

As relações sexuais antes do casamento, abordadas pelas Testemunhas de 

Jeová, Igreja Batista Lagoinha e Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, 

foram consideradas práticas condenáveis por estas denominações. A Revista 

Despertai! (2013), uma publicação das Testemunhas de Jeová, explica que, embora 

algumas culturas tolerem a intimidade e a relação sexual entre adolescentes e adultos 

solteiros, não é esta a orientação da Bíblia, na qual tanto a “fornicação” (palavra que 

se refere à atividade sexual fora do casamento) quanto a “impureza” sexual e “conduta 

desenfreada” (qualquer forma de intimidade sexual, mesmo que não cheguem a ser 

uma relação sexual) são consideradas pecados.  Segundo as Testemunhas de Jeová, 

as pessoas devem evitar a “fornicação” e a “imoralidade sexual” e, para isso “é 

essencial não ter amizade com pessoas que rejeitam os princípios de Deus sobre o 

sexo [...], evitar músicas, vídeos, material impresso e qualquer outra coisa que 

promove conduta e relações sexuais que ofendem a Deus” (REVISTA DESPERTAI!, 

2013) 

Soares (2014), da Igreja Batista Lagoinha, afirmou que, segundo uma pesquisa 

realizada, foi possível constatar que mais da metade dos solteiros cristãos americanos 

fazem sexo antes do casamento, demonstrando o quanto as pessoas não estão 

seguindo os princípios da Palavra de Deus, levando a uma série de consequências 

ruins, dentre as quais cita a gravidez indesejada e as doenças sexualmente 

transmissíveis. Cardoso (s/d), da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, 

também esclarece em seu texto que o sexo antes do casamento consiste em um 

pecado. 

 A temática sobre a “contracepção”, abordada por Kloppenburg (s/d), da Igreja 

Católica Apostólica Romana, destaca a posição contrária desta denominação à 

utilização de métodos contraceptivos alegando que as politica de controle de 

natalidade não podem impor e violentar a liberdade dos esposos e a manipulação das 

mulheres em relação ao uso de métodos anticoncepcionais abortivos. Kloppenburg 

(s/d) acrescenta ainda que é necessário “denunciar a distribuição massiva de 

anticoncepcionais. Imensos setores de mulheres são vítimas de programas de 
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esterilizações. Também os homens sucumbem a estas ameaças. [...] É a cultura da 

morte. Deus certamente não abençoa” (KLOPPENBURG, s/d) 

 Em relação à temática da homossexualidade, Malafaia (2013b), da Igreja 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, defende a ideia de que o homossexualismo é 

comportamental e não genético, portanto, é praticado por pessoas que, embora 

tenham nascido homens ou mulheres, tornam-se homossexuais por preferência 

aprendida ou imposta, através das influências do meio social em que vivem, e podem 

optar também por abandonar esta prática e voltar a ser heterossexual. Ainda de 

acordo com o autor, o homossexualismo é pecado, mesmo sendo um comportamento 

aprovado em muitas sociedades, e que “cabe aos evangélicos convocar os pecadores 

ao arrependimento”. 

Do mesmo modo, a Igreja Católica Apostólica Romana busca alertar seus fiéis 

sobre a importância do princípio da instituição familiar, e argumenta que aceitar o 

matrimônio entre homossexuais “significaria, não só aprovar um comportamento 

errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas 

também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da 

humanidade”. (CNBB, 2013). 

Em relação ao aborto, a grande maioria das denominações pesquisadas 

apresentou um posicionamento contrário à sua realização, independentemente da 

situação, ou seja, mesmo nos casos já previstos na legislação brasileira, quando a 

mulher corre risco de vida, quando o feto possui uma doença grave ou nos casos de 

estupro. 

 A Igreja Universal do Reino de Deus foi a única que apresentou, durante a 

pesquisa realizada, argumentos favoráveis à legalização do aborto. Corrêa (2009) 

aborda a dramática situação de mulheres que optam por praticar o aborto em nosso 

país e argumenta que, embora não concorde que a prática do aborto seja a melhor 

forma de resolver um problema, nem que seja a solução ideal para a falta de 

planejamento familiar, ela acredita que, se houvesse a legalização do aborto, “muitas 

mulheres continuariam vivendo por deixarem de recorrer a clínicas clandestinas que, 

sem a mínima condição de higiene e atendimento humanizado, levam essas mulheres 

a graves infecções, resultando em suas mortes” (CORRÊA, 2009).  

Além disso, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), 

segundo Altmann (1997), destaca a importância de medidas preventivas, tais como a 

educação sexual adequada e a conscientização para a necessidade de um 
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planejamento familiar, e concorda com a permanência da atual legislação que prevê 

a realização do aborto nos casos de risco de vida da gestante e na gravidez que 

resulta de estupro. 

Estes resultados apresentados contribuem para a constatação de que, embora 

as escolas públicas possuam em seu currículo conteúdos científicos atualizados 

capazes de contribuir para uma orientação sexual adequada, o que pode ocorrer na 

prática é uma interferência, direta ou indireta, das doutrinas religiosas de diversas 

denominações religiosas, presentes no ambiente escolar por meio da disciplina EREP 

ou através da sutil introdução destes dogmas por meio do currículo oculto.  

As consequências desta interferência podem ser extremamente prejudiciais 

para a formação e conscientização destas crianças e adolescentes, pois a falta de 

acesso a estas informações científicas e atualizadas sobre a sexualidade humana, 

bem como em relação aos direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero, 

podem levar a atitudes irresponsáveis, tais como a não utilização de anticoncepcionais 

e a gravidez indesejada, ou ainda a atitudes preconceituosas, como a incapacidade 

de reconhecer e respeitar o direito de escolha dos homossexuais, gerando casos de 

homofobia nas escolas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as relações e repercussões existentes, 

para as escolas públicas, entre os conteúdos científicos ministrados nas escolas e as 

orientações doutrinárias de denominações cristãs. A justificativa para a realização 

desta pesquisa, bem como a hipótese levantada para esta questão, apresentadas na 

introdução deste trabalho, esclarece que a presença de conteúdos religiosos no 

currículo e no cotidiano das escolas públicas brasileiras causa impactos inevitáveis no 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos trabalhados com os 

alunos em sala de aula, nas diversas disciplinas que compõem a orientação curricular 

proposta pelo Ministério da Educação. Estes impactos ocorrem principalmente em 

relação a duas temáticas: 1) direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero; 2) 

criacionismo versus evolucionismo.  

A metodologia utilizada para a realização do presente estudo consistiu em uma 

pesquisa qualitativa, documental, composta também pela análise de conteúdo e por 

uma revisão de literatura. A pesquisa documental foi realizada por meio do site de 

buscas Google, no período de agosto de 2011 a setembro de 2014. Após o 

levantamento de inúmeros sites e blogs, foram selecionados 28 textos, publicados em 

11 sites e 5 blogs de 9 denominações religiosas cristãs: Assembleia de Deus, Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, Igreja Universal do Reino de Deus, Testemunhas de Jeová, 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Batista Lagoinha, 

Igreja Evangélica Cristã, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Católica Apostólica 

Romana.   

O critério estabelecido para esta seleção consistiu na escolha de textos que 

abordassem as tensões existentes nas relações entre a ciência e as doutrinas 

religiosas nas escolas públicas, sobretudo em relação às seguintes temáticas: os 

direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero, e a polêmica que envolve 

criacionismo versus evolucionismo. Estas temáticas constituíram-se nas categorias de 

análise e, durante o processo de análise de conteúdo, a temática que envolve os 

direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero foi subdividida em quatro 

unidades de conteúdo: aborto, homossexualidade, relações sexuais antes do 

casamento e contracepção. 



111 

 

O resultado da análise destes textos possibilitou uma visão geral acerca de 

pontos de vista e relações doutrinárias a respeito dos temas citados. As 

denominações religiosas cristãs que abordaram a temática do Criacionismo e do 

Evolucionismo apresentaram um posicionamento contrário à Teoria da Evolução de 

Charles Darwin, pois alegaram que as teorias científicas acerca da origem do mundo 

e das espécies são conflitantes com o Criacionismo, ou seja, a versão do livro de 

Gênesis, presente na Bíblia. Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos e 

questões de gêneros, os textos analisados apresentaram, em sua maioria, um 

posicionamento contrário à homossexualidade, anticoncepção, realização do aborto e 

de relações sexuais antes do casamento. 

Por fim, a análise comparativa entre os conteúdos científicos e as orientações 

doutrinárias presentes nos textos publicados em sites e blogs, confirmou a hipótese 

de que a presença de conteúdos religiosos no currículo e no cotidiano escolar das 

escolas públicas podem gerar conflitos com os conteúdos curriculares propostos pelo 

Ministério da Educação, principalmente nas aulas de Ciências e no tema transversal 

Orientação Sexual. Inclusive, pesquisas realizadas apontam a presença de conteúdos 

religiosos doutrinários no currículo das escolas públicas, seja por meio da disciplina 

“Ensino Religioso” – confessional ou interconfessional, ou através de um “currículo 

oculto”, adentrando as demais disciplinas da orientação curricular prevista pelo 

Ministério da Educação. 
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Deus. 

 
“De onde veio a sua vida? De um Criador ou do mero acaso?” (primeiro acesso em: 25 mar. 2014; 
último acesso em: 30 nov. 2014), publicado em 01 de janeiro de 2014.   
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“Aborto. Por que é tão polêmico?” (primeiro acesso em: 14 mar. 2012; último acesso em: 30 nov. 
2014), Revista Despertai! – edição de junho de 2009. 

 

 
“Será que a evolução é compatível com a Bíblia?” (primeiro acesso em: 14 mar. 2012; último acesso 
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Anexo XIX - Portal Luteranos, o site oficial da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB). 
 

 
“Aborto” (primeiro acesso em: 15 jul. 2012; último acesso em: 05 dez. 2014), publicado em 15 de 
setembro de 1997 pelo Dr. Walter Altmann - Pastor Presidente da denominação, na época. 
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Anexo X - Portal Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 

 
“O aborto de acordo com a legislação vigente e à luz da Palavra de Deus” (primeiro acesso em: 
17 set. 2011; último acesso em: 12 nov. 2014), de autoria do Reverendo Augustus Nicodemus Lopes, 
sem data de publicação. 
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Anexo XI - Blog Palavra da Verdade, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória 
(IPB), no estado do Espírito Santo. 
 

 
“A incomparável majestade de Deus”, Reverendo Hernandes Dias Lopes (primeiro acesso em: 15 
mai. 2012; último acesso em: 22 dez. 2014), publicado no dia 05 de março de 2012.  
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Anexo XII - Site Lagoinha.com - O site oficial da Igreja Batista Lagoinha  

  
“Líderes do Ministério de Namorados alerta sobre consequências do sexo antes do casamento”, 
de autoria da jornalista Cristiane Soares (primeiro acesso em: 07 out. 2014; último acesso em: 28 dez. 
2014), publicado em 21 de fevereiro de 2014.   
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Anexo XIII - Site Oficial da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. 

 
“Sexo antes do casamento”, Pr. Dionatan Cardoso (primeiro acesso em: 06 out. 2014; último acesso 
em: 07 jan. 2015), sem data de publicação. 
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Anexo XIV – Site da Diocese de Santo André, da Igreja Católica Apostólica 
Romana 
 

 
“O cristão e as eleições” (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso em: 04 nov. 2014), de 
autoria de Roberto Vertamatti, Coordenador da Comissão em Defesa da Vida, publicado em 20 de maio 
de 2014.  
 

 
“Filosofia Socialista – o objetivo é desconstruir“, Roberto Vertamatti, Coordenador da Comissão em 
Defesa da Vida (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso em: 04 nov. 2014), publicado em 30 
de abril de 2014. 
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“Hoje em dia estamos nos tornando pagãos”, Roberto Vertamatti, Coordenador da Comissão em 
Defesa da Vida (primeiro acesso em: 29 jun. 2014; último acesso em: 04 nov. 2014), publicado em 22 
de outubro de 2013. 
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Anexo XV - Site da Arquidiocese de São Paulo, da Igreja Católica Apostólica 
Romana. 
 

 
Artigo publicado em 30 de julho de 2013 sobre uma entrevista concedida pelo Papa Francisco aos 
jornalistas que o acompanharam no avião entre o Rio e Roma (primeiro acesso em: 22 mai. 2014; 
último acesso em: 04 jan. 2015) 
 

 
“Razões a favor do aborto” (primeiro acesso em: 22 abr. 2014; último acesso em: 04 jan. 2015), de 
autoria do Cardeal Dom Odilo Scherer, publicado em 14 de abril de 2013. 
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“Anencéfalos: lições de um julgamento” (primeiro acesso em: 22 abr. 2014; último acesso em: 04 
jan. 2015), de autoria do Cardeal Dom Odilo Scherer, publicado em 17 de abril de 2012 
 

 
“Nota da CNBB sobre uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo” (primeiro acesso em: 15 abr. 
2014; último acesso em: 04 jan. 2015), publicado pelos os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, em 16 de maio de 2013. 
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Anexo XVI - Site da Diocese de Novo Hamburgo, da Igreja Católica Apostólica 
Romana. 

 
O Site da Diocese de Novo Hamburgo, localizada no estado do Rio Grande do Sul (disponível em: 
http://www.mitranh.org.br/), publicou em 30 de maio de 2008 o artigo “A cultura da morte: Os métodos 
anticonceptivos abortivos não devem ser manipulados” (primeiro acesso em: 17 out. 2014; último 
acesso em: 07 jan. 2015), de autoria do Frei Boaventura Kloppenburg, doutor em teologia e bispo 
emérito de Novo Hamburgo. 
 

 
 

 


