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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Hugo Lopes de. Ensino de História e Biografia: reflexões e práticas a partir do 

Jesus Histórico. 2017. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de 

História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O Ensino de História sofreu inúmeras transformações nas últimas décadas, que vão desde 

mudanças teóricas a mudanças metodológicas. As transformações têm buscado responder a 

indagações e questionamentos de professores e alunos sobre o aprendizado em história. Dessa 

forma, o campo do Ensino de História tem buscado se reinventar a partir de novas teorias e 

metodologias. Diversas ferramentas têm sido adotadas pelos professores na tentativa de 

melhorar esse aprendizado, e uma delas é o uso do gênero biográfico em sala de aula. Apesar 

da presença dessa ferramenta entre os professores ainda ser tímida se comparado aos mais de 

dois mil anos de escrita biográfica, novas experiências surgem a cada dia. E não só novas 

ferramentas didáticas são absorvidas pelo Ensino de História, mas também novos temas e 

conteúdos. O Jesus Histórico, um tema já consolidado na academia após dois séculos de 

pesquisas, ainda é um tema novo no Ensino de História, possibilitando inúmeras experiências 

e atividades, juntamente com o uso do gênero biográfico. Ambos podem ser explorados pelos 

professores dentro do Ensino de História. 

 

Palavras-chave: História. Ensino de História. Biografia. Jesus Histórico. Educação. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Hugo Lopes de. Ensino de História e Biografia: reflexões e práticas a 

partir do Jesus Histórico. 2017. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

The Teaching of History has undergone numerous transformations in the last decades, 

ranging from theoretical changes to methodological changes. The transformations have 

sought to answer questions and questions of teachers and students about learning in 

history. In this way, the field of History Teaching has sought to reinvent itself from new 

theories and methodologies. Several tools have been adopted by teachers in an attempt 

to improve this learning, and one of them is the use of the biographical genre in the 

classroom. Although the presence of this tool among teachers still be timid compared to 

more than two thousand years of biographical writing, new experiences arise every day. 

And not only new teaching tools are absorbed by History Teaching, but also new 

themes and contents. The Historical Jesus, a theme already consolidated in the academy 

after two centuries of research, is still a new theme in History Teaching, enabling 

countless experiences and activities, along with the use of the biographical genre. Both 

can be explored by teachers within History Teaching. 

 

Keywords: History. Teaching History. Biography. Historical Jesus. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disciplina história se constituiu como área de ensino ainda durante o período 

imperial. Quase dois séculos de experiência dessa disciplina no currículo escolar 

brasileiro fizeram com que ela se consolidasse e ganhasse importância. Contudo, o 

campo do Ensino de História só se formou posteriormente. Durante várias décadas a 

história foi pensada apenas a partir da ótica da pesquisa, ignorando o seu ensino. Não 

que não houvesse a dimensão do ensino da história, mas está não era pensada enquanto 

campo de pesquisa autônomo, capaz de produzir conhecimento. A história ensinada – 

fosse aquela dos grandes personagens políticos, da história sagrada, ou da exaltação da 

pátria – era aquela produzida por grandes intelectuais apenas na ótica da pesquisa 

acadêmica, da produção de conhecimento científico. Nos anos de 1980 essa tendência 

começou a mudar. Surgiu o Ensino de História, um novo campo de pesquisa e produção 

de conhecimento, que buscava trabalhar com a história a partir de uma nova ótica, a de 

quem aprende. Passadas mais de três décadas após seu surgimento, a área de Ensino de 

História consolidou-se hoje como uma das mais importantes da academia. 

Essa pesquisa de conclusão do Curso de Especialização em Ensino de História 

pretende contribuir para essa área de conhecimento apresentando um estudo a cerca do 

uso do gênero biográfico nas aulas de história, tomando como ponto de partida a 

personagem do Jesus Histórico. O uso das biografias no Ensino de História é um tema 

que já vem sendo explorado por pesquisadores há um tempo. Da mesma forma, o Jesus 

Histórico já é um tema consolidado dentro da historiografia, com dois séculos de 

pesquisa na Europa, tendo ganhado força no Brasil nas últimas décadas. Contudo, a 

presença do Jesus Histórico dentro do Ensino de História no Brasil é praticamente nula. 

Dessa forma, o uso do gênero biográfico se torna uma importante ferramenta para 

possibilitar o estudo do Jesus Histórico. 

O capítulo um buscará apresentar um panorama sobre a história e a 

historiografia do Jesus Histórico no Brasil e no mundo, em especial na Europa e nos 

EUA. Definir o conceito de Jesus Histórico faz-se necessário para explicitar os limites 

entre o histórico e o religioso. Como este é um tema pouco presente nas aulas de 

história, até mesmo na formação dos professores, situá-lo minimamente é fundamental 

para dar os instrumentos iniciais ao professor que deseje desenvolver um trabalho com o 

Jesus Histórico. Há uma vasta historiografia a cerca do Jesus Histórico, com 

importantes debates ao longo das décadas, sobre os mais diversos assuntos referentes a 
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esse tema. Não há consenso entre os pesquisadores sobre os caminhos percorridos pela 

pesquisa do Jesus Histórico. Dessa forma, neste capítulo serão apresentadas as teses dos 

pesquisadores brasileiros André Leonardo Chevitarese e Pedro Paulo Funari, e do 

pesquisador italiano Giuseppe Segalla. 

O segundo capítulo será dedicado a discussão do gênero biográfico e do Ensino 

de História. São mais de dois mil anos de práticas de escritas da Vida de inúmeras 

pessoas, desde aquelas muito conhecidas, até outras nem tanto conhecidas. Para se 

trabalhar com esse gênero nas aulas de história é preciso conhecê-lo, entender como ele 

surgiu, compreender sua evolução ao longo dos séculos, e situar as discussões mais 

atuais. Da mesma forma, é preciso conhecer e compreender o surgimento da disciplina 

história no Brasil, a evolução do seu ensino até os dias atuais, e o surgimento da área do 

Ensino de História. O capítulo também propõe uma articulação entre o Jesus Histórico e 

o gênero biográfico, e o Jesus Histórico e o Ensino de História. Dessa forma, será 

apresentado um panorama sobre a relação entre o Jesus Histórico e a biografia na 

atualidade. Serão discutidas ainda as possibilidades do uso da biografia nas aulas de 

história, e as possibilidades e os espaços para o estudo do Jesus Histórico dentro do 

Ensino de História. 

Por fim, o último capítulo apresenta os resultados da análise dos Livros 

Didáticos de história a partir da ótica do estudo do Jesus Histórico no Ensino de História 

com auxílio do gênero biográfico. Será apresentada a história do Livro Didático no 

Brasil antes de qualquer consideração acerca da análise de duas dezenas de obras do 6º 

ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. Um trabalho que se propõe a 

investigar a presença da personagem de Jesus nos livros didáticos de história, 

objetivando a entender como se dava ou não essa presença, de que forma os livros 

estruturavam as narrativas sobre Jesus, quais as propostas pedagógicas que 

apresentavam, e se faziam uso ou não do gênero biográfico no Ensino de História. Após 

essas considerações, será apresentado um Jogo Didático para ser utilizado no Ensino de 

História, com o objetivo de apresentar ao aluno o Jesus Histórico com uso do gênero 

biográfico. Essa proposta pedagógica tem como base as discussões acadêmicas acerca 

do uso de jogos que contribuam com a aprendizagem no Ensino de História. 

 

2 ENTRE O JESUS RELIGIOSO E O HISTÓRICO: QUESTÕES 

FUNDAMENTAIS 
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Os personagens da história são amplamente conhecidos. Mesmo que de forma 

superficial, a maioria das pessoas já ouviu falar de personagens como Napoleão 

Bonaparte, Pedro Álvares Cabral, Júlio César, Getúlio Vargas, Nelson Mandela, ou 

Juscelino Kubitschek. Com Jesus de Nazaré não é diferente. Figura presente na cultura 

do Ocidente, Jesus é conhecido – em menor grau – também no Oriente. Dessa forma, é 

possível afirmar, mesmo que arriscadamente, que Jesus é conhecido em todo o mundo. 

Passados cerca de 2 mil anos desde sua vida, muita coisa mudou. Do maior Império do 

mundo, o Romano, ao fim dos Impérios coloniais; da soberania da Igreja Católica, ao 

Grande Cisma e a Reforma Protestante; da Revolução Industrial ao Capitalismo; do 

surgimento da União Soviética à queda do Muro de Berlim, o mundo se transformou 

constantemente e radicalmente ao longo de vinte séculos. Diante disso, para que se 

possa analisar a figura de Jesus, faz-se necessário contextualizar a sociedade de sua 

época, e delimitar os arranjos políticos, econômicos, religiosos e sociais nos quais 

estava inserido. 

Concluída esta etapa, torna-se possível estabelecer os limites entre o Jesus 

religioso e o Jesus histórico. Este último, objeto deste trabalho, apresenta muito mais 

questões do que se possa imaginar inicialmente. O primeiro ponto a ser estabelecido é 

que o Jesus histórico não é o Jesus religioso. Trata-se de personagens diferentes. E uma 

vez feita estas afirmativas, é possível atestar que o ponto de partida é a existência do 

sujeito intitulado Jesus. Tal demarcação é necessária diante de algumas teses defendidas 

por um pequeno grupo de estudiosos que defendem a não existência de Jesus, tratando-

se apenas de uma personagem fictícia
1
. Tendo sido um sujeito como qualquer outro, não 

estava imune ao ambiente em que viveu. Dessa forma, faz-se necessário tecer 

brevemente explicações sobre o local e a época de seu nascimento e vida, bem como de 

sua morte. As estruturas políticas vigentes à época, as crenças religiosas, os costumes 

culturais, bem como as relações sociais, ajudaram a moldar sua identidade e a definir 

sua trajetória de vida. 

Dessa forma, este capítulo busca delimitar o que é o Jesus Histórico, bem como 

o contexto histórico, cultural, social e político de sua época. Para concretizar tal tarefa, é 

preciso apresentar as fontes que se remetem a Jesus, bem como a discussão 

historiográfica que nasceu e se desenvolveu desde o século XIX até os dias atuais. 

                                            
1
Entre as obras que defendem que Jesus nunca existiu, podem-se citar duas: “Nailed: dez 

mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu”, de David Fitzgerald; e “No Meek 
Messiah: christianity’s lies, laws and legacy”, de Michael Paulkovich. 
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2.1 Uma definição sobre o Jesus Histórico 

 

O interesse pelo tema nasce no início da graduação, mais especificamente nas 

aulas de história antiga. Não se pode, é claro, ignorar toda a formação baseada na 

cultural ocidental que muito bebeu do cristianismo e suas vertentes. Explicitar os 

motivos que levam ao estudo do Jesus Histórico é tarefa mais complexa do que pode 

parecer de início, mas sem dúvida há uma mistura de religiosidade e ciência. Jesus não é 

um desconhecido da população em geral, porém, qualquer menção ao seu nome está 

quase em sua totalidade ligada ao Jesus religioso, ou Jesus canônico, como também é 

conhecido. Mas o Jesus histórico não é o religioso. Apesar das grandes similitudes, são 

enormes as diferenças entre ambos. Ao tratar do que seria essencial a Jesus, John 

Dominic Crossan diz: 

Dois problemas principais surgem quando se aplica o termo essencial a Jesus. 

O primeiro é se estamos falando do Jesus canônico ou do Jesus histórico. O 

Jesus canônico é a figura que permeia os quatro evangelhos oficiais do Novo 

Testamento das igrejas cristãs. Uma possível interpretação do termo essencial 

como significado histórico, designando não o Jesus descrito pelos cristãos, 

que acreditam nos seus evangelhos escritos entre quarenta e sessenta anos de 

sua morte, mas, sim, aquele Jesus que poderia ter sido visto na Galileia 

durante sua vida real. (CROSSAN, 2008, p. 14) 

 

Essa delimitação entre o Jesus canônico e o Jesus histórico dada por Crossan 

traduz e resume exemplarmente a questão. Falar do Jesus Histórico significa não mais 

tomar a narrativa sobre sua vida apresentada nos evangelhos canônicos como sendo uma 

verdade absoluta e inquestionável. Ao contrário, significa justamente o questionamento 

dessas narrativas, bem como a análise das mesmas sobre o crivo da ciência, e ainda, a 

inserção e consideração de outros documentos e outras narrativas que falam sobre Jesus 

ao se analisar sua vida e trajetória. Nas palavras de John Paul Meier, “[...] por Jesus 

Histórico refiro-me ao Jesus que podemos resgatar, retornar ou reconstruir, utilizando os 

instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica”. (MEIER, 1992, p. 11) 

Apesar de Jesus ter sido uma personagem muito popular, o interesse histórico 

por sua vida começou tardiamente. Os pesquisadores André Leonardo Chevitarese e 

Pedro Paulo Funari chamam a atenção para a popularidade de Jesus: “[...] poucos 

personagens históricos tem tanta repercussão, por tanto tempo, como Jesus de Nazaré”. 

(CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 7). Mesmo assim, com toda essa repercussão, 

porque o interesse tardio? 

A antiguidade e o medievo presenciaram inúmeros estudos sobre a vida de Jesus, 

porém, eram trabalhos que reforçavam o caráter religioso da personagem. A grande 
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maioria dos estudos tem origem na própria estrutura da Igreja Católica, mas há também 

estudos filosóficos. Teologia e filosofia dominam as discussões. Apenas no séc. XVIII, 

num momento após grandes transformações proporcionadas por acontecimentos como o 

Renascimento, a Reforma Protestante e o Iluminismo, é que há uma quebra na 

homogeneidade dos estudos sobre a vida de Jesus, e a partir desta dissensão, surge um 

novo tema objeto de estudo: é o Jesus Histórico. 

O Renascimento europeu (XV-XVI) promove mudanças que impactam 

diretamente no estudo dos textos bíblicos. Segundo Giuseppe Segalla, as mudanças se 

dão em três frentes: a redescoberta dos textos em sua língua original (hebraico, grego e 

línguas orientais); a compreensão da língua como expressão cultural, e não mais como 

simples meio de comunicação; e o surgimento dos estudos de crítica textual que servem 

para estabelecer como seriam os textos originais. (SEGALLA, 2013, p. 47-48) A 

Reforma Protestante estabelece uma crítica contundente as práticas da Igreja à época, 

pautando-se nos textos bíblicos que começam a se tornar acessíveis a população com a 

difusão da imprensa. A tradição oral perde força abrindo espaço para as Escrituras. 

Surge o Iluminismo, colocando fé e razão em pólos opostos. Nas palavras de Segalla, “o 

iluminismo polariza a tensão entre fé e razão iluminada, critério último de verdade, e 

portanto também critério entre fé e história.” (SEGALLA, 2013, p. 49) A verdade 

científica, baseada em métodos empíricos, ganhava força com a matemática e a física.  

Não há concordância entre os historiadores do tema a respeito de uma 

cronologia que com o desenvolvimento dos estudos ao longo do tempo. Em geral os 

pesquisadores tendem a dividir os estudos sobre o Jesus Histórico em três fases: 

“momento inicial”, “momento intermediário”, e “momento atual”. Essas fases serão 

analisadas brevemente neste trabalho a partir de duas perspectivas. De um lado os 

historiadores brasileiros André Chevitarese e Pedro Funari, que adotam critérios mais 

cronológicos, e de outro o teólogo italiano Giuseppe Segalla, que faz uso de critérios e 

ferramentas mais conceituais. Porém, diante de tantas divergências no meio acadêmico, 

torna-se conveniente apresentar brevemente uma terceira perspectiva, a do americano 

que é considerado por muitos a maior autoridade em Jesus Histórico da atualidade, John 

Dominic Crossan. Ele se fez presente no I Seminário Internacional do Jesus Histórico 

realizado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Crossan define as fases do estudo sobre o Jesus Histórico da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, Jesus só foi compreendido dentro e a partir do próprio 

Cristianismo, dentro do Novo Testamento, como também na oração e 

meditação cristã, lenda e tradição, arte e liturgia. 
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Em seguida, especialmente depois que a II Guerra Mundial forçou não 

apenas o respeito ecumênico, mas também uma precisão histórica entre o 

Cristianismo e o Judaísmo contemporâneos, essa matriz conceitual foi 

ampliada de modo a interpretar o Jesus Histórico e o Cristianismo antigo 

dentro do Cristianismo no interior do Judaísmo, especialmente para aquele 

traumático primeiro século depois de Cristo. 

Enfim, e especialmente no término do séc. XX e início do séc. XXI, entende-

se que o contexto completo para o Jesus Histórico e o Cristianismo antigo 

seja enxergá-los dentro do Cristianismo, no interior do Judaísmo, e este por 

sua vez, dentro do Império Romano. (CROSSAN. In: CHEVITARESE, 

2009, p. 13-14) 

 

Essa breve explicação de Crossan, apesar de não ser discutida neste trabalho, 

serve muito claramente como porta de entrada aos que nunca estudaram o Jesus 

Histórico, mas que demonstram algum interesse pelo tema. Independente de a 

motivação ser científica ou religiosa, o fato é que os estudos do Jesus Histórico estão 

postos e são de grande relevância atualmente. Como se olha para ele é que é a questão. 

No caso deste trabalho, o objetivo é olhar para o sujeito histórico “Jesus”. Mas é 

possível olhar de diversas formas para esta personagem, como afirma Segalla. 

[...] Há quem negue sua existência, [...] há quem o rejeite por seu idealismo 

utópico, há quem o encontra e o considera um revolucionário social e 

político, um inovador que queria reformar Israel e introduzi-lo na nova 

aliança, um carismático taumaturgo, um pregador itinerante, o anunciador da 

moral humana mais elevada, um cínico anárquico, e assim por diante, 

enquanto dois bilhões de cristãos crêem nele como o Filho de Deus feito 

homem, que se humilhou a tal ponto no serviço de amor até morrer na cruz, 

segundo um hino cristão das origens citado por Paulo (FL, 2, 6-11). 

(SEGALLA, 2013, p. 16) 

 

2.2 A discussão historiográfica 

 

Os estudos sobre o Jesus Histórico apresentam inúmeras discussões 

historiográficas que vão desde a história e o desenvolvimento dos estudos sobre o tema, 

até a realização dos milagres atribuídos a Jesus. São várias as áreas de concentração que 

levam a um intenso debate entre pesquisadores de diversas vertentes, com destaque para 

os historiadores e teólogos. Como este trabalho não tem como objetivo central a 

discussão em torno do Jesus Histórico, e sim do Ensino de História, entende-se que a 

discussão historiográfica que cabe se resume ao desenvolvimento das pesquisas ao 

longo do tempo no ensino de História. Com uma breve análise da historiografia sobre o 

Jesus Histórico, será possível uma ampla compreensão do caminho percorrido pelos 

estudos nesses quase três séculos de pesquisas. Conforme já explicitado anteriormente, 

as obras de André Chevitarese e Pedro Funari, e Giuseppe Segalla, serão utilizadas 

como base da apresentação da historiografia desenvolvida em torno da temática. 
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2.2.1 Cronologia dos fatos 

 

Ao longo dos últimos anos, os historiadores brasileiros André Leonardo 

Chevitarese e Pedro Paulo Funari dedicaram parte de sua vida e de seus estudos às 

pesquisas sobre o Jesus Histórico. O próprio André Chevitarese reconhece que é 

popularmente conhecido como “o pesquisador do Jesus Histórico”, afirmativa essa que 

refuta veementemente. Seus trabalhos permitiram que após uma intensa dedicação e 

produção acadêmica, pudessem apresentar ao público leitor da área, e a academia, suas 

compreensões acerca do desenvolvimento da historiografia sobre o Jesus Histórico. 

Com um viés mais quantitativo, marcado por uma sequência cronológica rígida, 

Chevitarese e Funari adotaram a seguinte divisão para explicar as fases de estudo do 

Jesus Histórico: “Primeira Busca pelo Jesus Histórico”, “Segunda Busca pelo Jesus 

Histórico”, e “Terceira Busca pelo Jesus Histórico”. O uso do termo “busca” nesse 

contexto é interessante, pois parte da premissa de que a personagem de Jesus sempre 

esteve presente na história, mas se recorria apenas ao seu caráter religioso. Agora, 

recorre-se ao Jesus da história. 

O movimento iluminista germinado na França transformou o pensamento 

ocidental permitindo o questionamento a verdades e saberes até então tidos como 

verdades absolutas e inquestionáveis. A razão passou a questionar as verdades até então 

tomadas como absolutas e intocáveis. Foi no bojo desse movimento pós-iluminista, que 

as primeiras obras sobre a vida de Jesus começaram a surgir. Estava posta a “Primeira 

Busca pelo Jesus Histórico”, que compreendeu o final do séc. XVIII até o início do séc. 

XX. Foi um momento de intensa produção de “biografias” sobre a vida de Jesus, as 

chamadas “Vidas de Jesus”. Os grandes nomes desse período, que produziram 

biografias sobre Jesus são Herman Samuel Reimarus (1694-1768), Heinrich Eberhard 

Gottlob Paulus (1761-1851), David Friedrich Strauss (1808-1874) e Ernest Renan 

(1823-1892). O trabalho desses estudiosos, na produção das biografias sobre a vida de 

Jesus, se perpetuou sobre todo o final do séc. XIX. 

No início do séc. XX, novos pesquisadores sobre o Jesus Histórico adotaram um 

caminho oposto a este, justamente fazendo a crítica a essas biografias até então 

produzidas. Chevitarese e Funari vêem uma guinada em direção ao ceticismo. 

(CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 44) A capacidade de um historiador em conhecer 

realmente a vida de Jesus começa a ser posta em xeque. Os grandes nomes desse 

momento na primeira metade do séc. XX, Albert Schweitzer (1875-1965) e Rudolf 
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Bultmann (1884-1976), tomaram posturas céticas quanto a tudo que havia sido 

produzido até então. 

Schweitzer, em sua obra sobre o Jesus histórico publicada em 1906, “A busca do 

Jesus Histórico”, fez um balanço historiográfico sobre todas as obras que haviam sido 

produzidas até então relacionadas às “Vidas de Jesus”. (CHEVITARESE; FUNARI, 

2012, p. 44) Mas o seu principal trunfo foi ter chamado a atenção para algo até então 

despercebido: a receptividade da personagem de Jesus. Schweitzer alertou a todos que 

dependendo de quem fosse o receptor da história de Jesus, diferentes conclusões seriam 

tecidas. Ou seja, para uns Jesus poderia ser o salvador do mundo, para outros um 

simples bandido revolucionário. Seus estudos sobre as “Vidas de Jesus”, segundo 

Chevitarese e Funari, o levariam a três conclusões: primeiro, que toda a busca pelo 

Jesus Histórico só havia obtido resultados negativos; segundo, que os pesquisadores 

haviam caído em anacronismos olhando para Jesus com os olhos modernos; e terceiro, 

que os pesquisadores haviam errado ao não reconhecerem que exatidão e relevância 

históricas não são mutuamente exclusivos (CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 45). 

Por outro lado, Rudolf Bultmann seguiu um caminho oposto ao de Schweitzer. Ao 

publicar sua obra “Fé e compreensão”, em 1924, Bultmann afirma, segundo Chevitarese 

e Funari, que “[...] o que interessa (e o que sempre interessou) para os indivíduos foi o 

Jesus da fé, o Cristo, o Salvador. Do ponto de vista da História, a única coisa relevante é 

que Jesus realmente existiu”. (CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 48) Dessa forma, as 

narrativas produzidas sobre Jesus, em especial os evangelhos canônicos, não estavam 

preocupados com questões técnicas e formais, mas sim em propagar a fé cristã. Não 

teria sido uma redação literal, mas sim uma redação ficcional, como uma literatura. 

André Chevitarese e Pedro Funari concluem que, baseados nos trabalhos de Schweitzer 

e Bultmann, “[...] a busca pelo Jesus Histórico foi vista como impossível (em termos 

metodológicos) e desnecessária (do ponto de vista teológico)”. (CHEVITARESE; 

FUNARI, 2012, p. 49) 

Mas essa conclusão não abalou os estudos sobre o Jesus Histórico. Ao contrário, 

só instigou ainda mais os pesquisadores da área para produzirem obras que refutassem 

as conclusões de Schweitzer e Bultmann. A “Segunda Busca pelo Jesus Histórico” teria 

início em 23 de outubro de 1953, quando o professor Ernst Käsemann, de Göttingen, 

proferiu uma conferência intitulada “O problema do Jesus histórico”. Foi um divisor de 

águas nos estudos sobre o Jesus Histórico. Käsemann disse que o princípio norteador 

dos estudos sobre o Jesus Histórico deveria ser o de que todo estudo sobre Jesus, fosse 
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ele histórico ou teológico, deveria ter por base fundamentos históricos. 

(CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 50) Tal afirmação iniciou um caminho sem volta 

nas pesquisas, pois um trabalho com fundamentos históricos evitaria a manipulação da 

figura de Jesus em prol de objetivos diversos. Käsemann discursava num momento em 

que as memórias do regime nazista de Adolf Hitler ainda estavam frescas na Alemanha 

pós-Segunda Guerra Mundial. E os nazistas haviam usado e abusado da ciência, 

inclusive da personagem de Jesus, em nome de objetivos próprios. Os estudos sobre o 

Jesus Histórico, daí em diante, passaram a utilizar critérios próprios da análise histórica. 

Uma nova guinada aconteceria com os estudos, deslocando o centro de 

pesquisas da Europa para os Estados Unidos no final do séc. XX e início do séc. XXI. 

Era a “Terceira Busca pelo Jesus Histórico”. O “Seminário de Jesus” (The Jesus 

Seminar ou Jesus Seminar) fundado e presidido por Robert Funk em 1985, com o 

auxílio de John Dominic Crossan, é considerado por Chevitarese e Funari como a 

grande inovação dos estudos que deu início a essa terceira fase. (CHEVITARESE; 

FUNARI, 2012, p. 54) O objetivo maior era analisar a figura de Jesus como sujeito 

histórico. Dessa forma, foram analisadas todas as falas e ditos de Jesus, ou a ele 

atribuídos, até o ano de 300 d.C. Por meio de uma votação, os pesquisadores deveriam 

dizer se cada fala ou dito seria autêntico de Jesus, tenderia a veracidade, tenderia a ser 

inverídico, ou não seria de Jesus. O objetivo era saber o que seria realmente de autoria 

de Jesus, e o que foi atribuído a ele. Os resultados, publicados após seis anos de 

pesquisas, levaram a conclusão de que a grande maioria das falas ou ditos de Jesus, 

nunca teria sido dita por ele. Poucas falas seriam verdadeiramente autênticas. Mas o 

critério utilizado pelos pesquisadores, o de uma “votação”, gerou desconfiança sobre o 

projeto. 

Os trabalhos até então desenvolvidos no Seminário de Jesus perderam 

credibilidade. Logo em seguida os pesquisadores coordenados por Robert Funk e John 

Dominic Crossan analisaram as proposições sobre a vida de Jesus. Tais conclusões 

foram publicadas na obra “Os atos de Jesus: a busca pelos verdadeiros atos de Jesus”. 

(CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 58-59) Findado este processo, os pesquisadores 

iniciaram uma nova fase, que perdura até os dias atuais. Trata-se da tentativa de 

compreender como era o ambiente em que Jesus vivia. Várias obras foram publicadas 

neste sentido, entre elas “O Jesus Histórico” (1991), “Jesus: uma biografia 

revolucionária” (1994), “Quem matou Jesus?” (1995), e “O nascimento do 

cristianismo” (1998). O trabalho dos pesquisadores no Seminário de Jesus continua. 
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2.2.2 Uma análise conceitual 

 

O teólogo italiano Giuseppe Segalla, por formação, não está preocupado com a 

cronologia dos fatos. Seu interesse maior ao definir uma sequência para os estudos 

sobre o Jesus Histórico foi atentar-se para questões muito mais conceituais do que 

temporais. Dessa forma, Segalla dividiu os estudos sobre o Jesus Histórico em três 

fases: “O paradigma iluminista”, “O paradigma querigmático”, e “O paradigma judaico 

pós-moderno”. Entre o paradigma iluminista e o paradigma querigmático haveria uma 

Fase Intermediária. 

Distanciando-se um pouco mais no tempo, até o renascimento europeu (séc. XV-

XVI) e a Reforma Protestante, Segalla buscou as bases do início da pesquisa sobre o 

Jesus Histórico. A história teria ganhado um novo sentido; os textos em língua original 

foram redescobertos; a língua deixou de ser apenas comunicação e passou a ser vista 

como cultura; surgiram as primeiras críticas ao texto bíblico com o objetivo de se 

chegar à versão original; e a leitura literal da bíblia passou a poder ser feita por qualquer 

pessoa com a popularização das traduções e impressões em larga escala. (SEGALLA, 

2013, p. 47-48) O “Deísmo inglês” de John Locke e David Hume, unido ao iluminismo 

francês, pregou a possibilidade de se conhecer Deus apenas pela razão. (SEGALLA, 

2013, p. 49) Buscava-se chegar ao fato em si, a partir de um método científico e crítico, 

como defendeu Leopold Von Ranke (1795-1886). Os principais nomes do paradigma 

iluminista, segundo Segalla, seriam Hermann Reimarus, David Friedrich Strauss, Adolf 

Harnack, Ernst Renan, Johannes Weiss, e Albert Schweitzer. Contudo, Reimarus e 

Strauss pertenceram a séculos distintos, o XVIII e o XIX, ou seja, Segalla não está 

preocupado com a cronologia, mas sim com os conceitos empregados por ambos. 

(SEGALLA, 2013, p. 50) Isso lhe permitiu afirmar que há pesquisas mais recentes que 

se enquadram no paradigma iluminista. São as pesquisas intituladas de “Neoliberalismo 

social: Jesus em seu ambiente sociopolítico e cultural”. (SEGALLA, 2013, p. 70) A 

essas pesquisas Segalla atribui nomes da atualidade como Sherley Jackson Case, Gerd 

Theissem, Richard A. Horsley, John Dominic Crossan e William R. Herzog II, dentre 

outros. (SEGALLA, 2013, p. 70) 

Ao período intermediário entre o paradigma iluminista e o paradigma 

querigmático, Segalla atribui a ausência de novos estudos na primeira metade do séc. 

XX ocasionadas pelo vácuo deixado após Bultmann ter afirmado que o importante era 

apenas o Cristo da fé, e que o Jesus Histórico não teria nenhum valor e importância. 
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(SEGALLA, 2013, p. 75) Não se trata aqui da ausência de publicações de obras, mas 

sim da falta de inovação nas pesquisas sobre o Jesus Histórico, o que Segalla chama de 

“No Quest”. (SEGALLA, 2013, p. 75) Os estudos não ficaram parados na primeira 

metade do séc. XX, mas, em certo grau, as conclusões de Bultmann jogaram um balde 

de água fria em muitos pesquisadores, inibindo inovações nas pesquisas. 

Após esse ritmo mais lento dos estudos e pesquisas, Segalla afirma que o 

momento era de retorno à história de Jesus, pois teria havido uma fuga desse objetivo. 

(SEGALLA, 2013, p. 85) Esse retorno a história de Jesus constituiria o Paradigma 

Querigmático. Da mesma forma que Chevitarese e Funari, Segalla também viu na 

palestra de Ernst Käsemann em 1953, um marco nos estudos do Jesus Histórico. Nessa 

palestra, em que Rudolf Bultmann se encontrava platéia, Käsemann, segundo Segalla, 

“[...] denunciava ali o risco de reduzir o Cristo da fé a um mito desenraizado da 

História, a um significado salvífico criado pela comunidade cristã sem fundamento, a 

uma cifra da antropologia cristã”. (SEGALLA, 2013, p. 109) Dessa forma, não deveria 

mais haver dualidades entre o Jesus da História e o Jesus da Fé. As pesquisas deveriam 

conciliar essas duas vertentes sem cair no extremismo de uma ou de outra. Em outras 

palavras, não se poderia ignorar a fé, da mesma forma que não se poderia ignorar a 

história. 

Diante desta reconciliação, entre a fé e a história, o que mais poderia ser feito 

nas pesquisas sobre o Jesus Histórico? Seria o fim? O Jesus da fé que ignorou a história 

havia perdido forças há tempos. Da mesma forma, o Jesus da História que ignorou o 

Jesus da Fé já não agradava a muitos. Qual seria o próximo passo? Segundo Giuseppe 

Segalla, a obra de Ed Parish Sanders, “Jesus e o Judaísmo”, na década de 80, abriu uma 

nova vertente nas pesquisas sobre o Jesus Histórico. (SEGALLA, 2013, p. 116) Era 

preciso, dali em diante, reconstruir a vida e a história de Jesus dentro do Judaísmo. 

Começava o paradigma judaico pós-moderno. A importância da narrativa e da 

interpretação ganha força e espaço nas novas pesquisas, da mesma forma que a 

impossibilidade de uma história neutra era reafirmada mais uma vez. (SEGALLA, 

2013, p. 119-121) O caminho a ser seguido, segundo Segalla, no séc. XXI é o de maior 

atenção a memória e ao testemunho dos primeiros discípulos de Jesus. (SEGALLA, 

2013, p.131) 

 

2.3 Breves apontamentos sobre o contexto histórico, social, político e 

religioso 
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Jesus teria nascido e vivido em uma época da história não muito tranquila. Para 

compreendermos um pouco de sua vida, seus costumes, suas práticas, e seu 

comportamento, precisamos compreender o ambiente em que ele se desenvolveu. 

Nenhum sujeito está imune ao que o rodeia. Nas palavras de John Drane, 

os nomes mudaram, mas a maioria de nós não chegaria a estranhar o mundo 

da época em que Jesus viveu. Violência. Opressão. Discriminação racial. 

Totalitarismo. Exploração. Ditadura. Injustiça social. (DRANE, 1982, p. 12) 

 

O nascimento de uma pessoa em determinado local já define grande parte dos 

caminhos de sua vida. Com Jesus não foi diferente. Suas particularidades foram 

moldadas pelas características de seu tempo. Ser quem ele foi, “Jesus de Nazaré”, não 

de Alexandria ou de Atenas, já diz muito de quem ele foi. No séc. I a. C., o 

Messianismo estava em alta na Judeia Romana.  Diante de todo o contexto político, 

social, religioso e cultural, as profecias do Antigo Testamento que construíram no 

imaginário religioso da população judaica a idéia da vinda de um líder libertador eram 

muito fortes. Tais fatores não podem ser ignorados. 

No séc. I a. C., Roma, até então capital da República Romana, controlava vasta 

extensão de terra no Mediterrâneo. (SAULNIER, 1983, p. 7) Para manter coeso todo 

esse território, era preciso muita habilidade política e administrativa. Os Legados, 

Prefeitos e Procuradores nomeados para comandar as províncias eram os responsáveis 

por manterem a ordem e a lei. Mas segundo Christiane Saulnier, “[...] as guerras civis, 

que irrompem em 49 a. C., [...] dilaceraram o conjunto do mundo romano durante mais 

de quinze anos”. (SAULNIER, 1983, p. 7) Roma se torna então um campo de batalhas a 

céu aberto. A luta pelo poder eleva Otávio ao título de “Augusto” em 27 a. C., dando 

início assim ao Império Romano. Mas suas dimensões dilaceradas fizeram os problemas 

se acumularem ao passar do tempo. Otávio Augusto governou de 27 a.C. a 14 d. C., 

deixando em seu lugar Tibério. Foi no reinado deste, de 14 a 37 d. C. que Jesus teria 

vivido sua fase da juventude e da vida adulta. No império os homens se dividiam entre 

“livres” e “escravos”. Os livres poderiam ser “cidadãos romanos”, ou “pessoas de 

direito peregrino”, os chamados estrangeiros. A complexidade social era gigantesca. O 

império não era homogêneo. Sua população era de cerca de 50 milhões de pessoas. 

Apenas Roma possuía cerca de 1 milhão de habitantes. 

Com uma economia precária baseada numa agricultura rudimentar, produzir 

alimentos para toda essa população era o grande desafio do Império. Legumes e cereais, 

como o trigo, eram importados do Egito. Mas o tráfego de pessoas ou produtos, pelas 
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precárias estradas, pelos rios ou pelo mar, era trabalhoso e demorado. Roma então 

voltou seus olhos para a província da Judeia, que fazia fronteira com o extremo Oriente. 

Com um pequeno território entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, a única riqueza 

desse pobre e frágil território eram os tesouros do Templo de Jerusalém. Seu solo era 

pobre de nutrientes, e seu Estado insignificante. Os quatro grandes reinos poderosos do 

Mediterrâneo no início do séc. II a. C., eram os Lágidas no Egito, os Selêucidas na Ásia 

Menor, os Antigônidas na Macedônia, e os Atálidas em Pérgamo. (SAULNIER, 1983, 

p.16) Ou seja, a Judeia era insignificante para Roma. Porém, ela era a porta de entrada 

do Mediterrâneo Oriental, passando a ser cobiçada por vários reinos. Segundo Saulnier, 

a Judeia fazia “parte daquela que então se chamava Celessíria (quer dizer a Síria 

profunda em oposição aos planaltos do norte e às cadeias do Líbano e do Antilíbano)”. 

(SAULNIER, 1983, p.17) 

Os Ptolomeus do Egito dominaram a Judeia após a queda do Império Persa da 

dinastia dos Aquemênidas vencido por Alexandre da Macedônia em 331 a. C. Em 200 

a. C., Antíoco III venceu Ptolomeu V e a Judeia passou ao domínio dos Selêucidas. 

(OTZEN, 2002, p. 25) Foi o sucessor de Antíoco III, Antíoco IV Epífanes que promove 

a helenização forçada dos judeus, culminando na Insurreição dos Macabeus em 167 a. 

C. Como a cultura grega estava em seu auge, os selêucidas instauraram na Judeia vários 

mecanismos da helenização baseados na polis grega. Muitos judeus apoiaram esse 

processo, os chamados “judeus helenistas”, mas a maioria dos judeus, especialmente os 

mais ortodoxos, foi contrário a tal processo. A imposição dessa cultura a força gerou 

muito descontentamento e revolta por parte da população. Quando Antíoco XII, Rei 

Selêucidas, foi assassinado, o general romano Pompeu aproveitou a fragilidade do 

Reino helenístico dos Selêucidas para combater o Rei Mitríades Eupátor, do reino do 

Ponto, anexando assim o Reino Selêucida ao território do Império Romano. Estava 

criada a Província da Síria. A Judéia passou então a integrar tal província, estando 

inserida dentro do Império Romano. Em 63 a. C., Pompeu avança sobre a cidade de 

Jerusalém e a conquista, após alegar instabilidade na região causada pelos filhos de 

Alexandre Janeu, Hircano e Aristóbulo. Segundo André Paul, Pompeu recebeu a ajuda 

de Hircano. (PAUL, 1983, p. 41) Com a disputa de poder entre César e Pompeu, no séc. 

I a. C., a Judeia ficou em uma posição delicada. Em 39 a. C. Herodes retorna de Roma a 

Judeia com o título de “Rei da Judeia”, tendo recebido este do Senado Romano. (PAUL, 

1983, p. 45) Ele decide que o título de Rei seria de Arquelau, enquanto Herodes Antipas 
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ficaria com o título de tetrarca da Galileia e da Peréia, e Herodes Filipe teria o título de 

tetrarca da Gaulanítide, de Traconítide, da Batanéia e da Pânias. (OTZEN, 2002, p. 55) 

Quando Otávio Augusto exilou Arquelau após sua queda em 6 d. C., foi criada a 

Província Romana da Judeia. (GOODEMAN, 1994, p. 15) Por autorização do 

Imperador Cláudio, reinou na Judeia um dos netos de Herodes Magno, Herodes Agripa. 

A tradição romana de utilizar-se ao máximo das estruturas locais foi seguida. A elite 

local, formada pelos saduceus que controlavam o Sinédrio e o Templo, foi cooptada. E 

dessa forma, os judeus ficaram acuados. Mas suas estruturas religiosas permaneceram 

fortes. O culto a um deus único não foi abalado. O Templo continuou a ser o núcleo 

central da vida religiosa, cultural, econômica e social dos judeus. O altar era um dos 

locais mais sagrados do Templo, em nada se parecendo com os altares das igrejas atuais. 

(SAULNIER, 1983, p. 39-42) Com a destruição do primeiro Templo, e o exílio na 

Babilônia, os judeus desenvolveram mecanismos de resistência e sobrevivência. 

Seguindo um comportamento dedicado e rígido, frequentar o Templo e ler a Torá eram 

atividades rotineiras dos judeus. A festa de Pentecostes e o dia de sábado – Shabat – 

eram considerados sagrados. A observância dessas regras e normas religiosas era 

acompanhada de perto pelas autoridades do Templo. Os anciãos, pautados na tradição 

oral, eram segundo Christiane Saulnier, uma “aristocracia leiga de Israel”. (SAULNIER, 

1983, p.48) Os sacerdotes, cerca de 7 mil em toda Judeia Romana, não eram ricos, mas 

sim pobres, vivendo apenas dos sacrifícios feitos no Templo – o qual eram os únicos a 

terem livre acesso –, e do dízimo pago pelos fiéis. (SAULNIER, 1983, p.56) O 

Sinédrio, antes chamado de Conselho dos Anciãos, era a Suprema Corte da Judeia, 

composto por 71 membros. 

A vida da população da Judeia Romana estava totalmente ligada às atividades do 

Templo, desde artesãos, padeiros, alfaiates a perfumistas. Os mendigos, frutos de 

guerras, da escassez de alimentos e/ou dos períodos de fome, também dependiam da 

movimentação em torno do Templo para sua sobrevivência. Os escribas eram os que 

atualmente tratamos como “classe média”. (OTZEN, 2002, p. 69) Já as mulheres, 

importantes estatisticamente, mas ignoradas socialmente, possuíam pouca ou quase 

nenhuma relevância social. Talvez apenas no momento do casamento – religioso – é que 

possuíam alguma importância. Mas apesar da aparente homogeneidade se tratando do 

Templo de Jerusalém, internamente havia constantes disputas de poder. Isso por que 

talvez o termo correto não seja “judaísmo”, mas sim “judaísmos”, no mesmo molde que 

o Professor André Leonardo Chevitarese aplica ao conceito de “cristianismos”. 
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(CHEVITARESE, 2011, p. 9). Internamente havia uma diversidade muito grande de 

grupos de judeus, como os saduceus, fariseus, essênios, zelotes e nacionalistas. E se 

tratando de diferenças, em alguns casos a oposição de pensamentos e práticas era clara. 

Os saduceus eram uma elite ligada ao Templo, e como controlavam também o 

Sinédrio, possuíam um poder incomparável. Por outro lado, os fariseus, apesar de não 

serem tão importantes e poderosos quanto os saduceus, também possuíam certa 

importância social. Poderiam ser pobres, intermediários, ou ricos. Segundo Otzen, sua 

origem seria “um movimento de renovação religiosa e nacional entre os leigos da classe 

média e parte do sacerdócio”. (OTZEN, 2002, p. 153) Já os essênios eram o grupo mais 

distante dos fariseus e saduceus. Exilados no deserto, não reconheciam a legitimidade 

do Templo de Jerusalém. Possuíam práticas e rituais exclusivos, e em muitos casos, 

secretos. As pessoas à margem da sociedade, como camponeses e mendigos, são os que 

Otzen chama de “nacionalistas”. (OTZEN, 2002, p. 166) Era o grupo da população 

insatisfeita tanto com o domínio romano, quanto com o controle dos saduceus. Os 

zelotes, provavelmente fruto dos nacionalistas, eram o grupo mais radical, defendendo 

inclusive o enfrentamento direto com os romanos. Toda essa pluralidade dentro do 

judaísmo, ou melhor, judaísmos, demonstra que mesmo em termos religiosos internos, o 

contexto da Judeia Romana naquele período da vida de Jesus não era nem um pouco 

calmo, mas sim muito conturbado. 

 

2.4 Documentos e fontes históricas 

 

A pesquisa sobre o Jesus Histórico, assim como qualquer outro trabalho 

acadêmico produzido por um historiador, necessita pautar-se em fontes e documentos 

históricos. Neste caso, trata-se de uma personagem da Antiguidade, período em que há 

escassez de fontes primárias. Ou sabemos muito pouco, ou as vezes nada sobre 

determinadas questões e assuntos. A dimensão religiosa da personagem de Jesus fez 

com que sua narrativa fosse transmitida ao longo dos séculos, tanto pela oralidade, 

quanto pela escrita. Tal fato se deu por um lado pelo senso comum, por outro pela 

instituição Igreja Católica. Qualquer historiador ou teólogo, sociólogo, etc., que se 

proponha a estudar o Jesus Histórico, já possui a priori um vasto conhecimento do Jesus 

religioso recepcionado ao longo do tempo. Contudo, faz-se necessário delimitar questão 

quanto à finalidade e objetividade desses estudos. 
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A principal fonte primária sobre a vida de Jesus é o Novo Testamento, ou seja, os 

27 livros canônicos que o compõem. Nessa obra, quatro livros ganham destaque 

especial, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Chevitarese e Funari 

dividem as fontes do Novo Testamento em quatro grupos: Os Evangelhos Canônicos 

(Mateus, Marcos, Lucas e João); o Livro Histórico (Atos dos Apóstolos); as Epístolas 

ou Cartas (Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios – primeira e segunda cartas –, Paulo 

aos Gálatas, Paulo aos Efésios, Paulo aos Filipenses, Paulo aos Colossenses, Paulo aos 

Tessalonicenses – primeira e segunda cartas –, Paulo a Timóteo – primeira e segunda 

cartas –, Carta de João – primeira, segunda e terceira cartas –, e Carta de Judas); e o 

Profético (Apocalipse). 

A constituição desses textos canônicos é fruto de intenso debate entre 

historiadores e teólogos. Provavelmente, a maioria dos Evangelhos foi escrito no séc. I 

d. C. Chevitarese e Funari defendem uma corrente segundo a qual o Evangelho de 

Marcos seria o mais antigo dos quatro, e também o mais fidedigno, tendo sido escrito 

por volta do ano 70 d. C. (CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 11) A partir de então 

foram produzidos os demais Evangelhos, já tomando este como base, todos escritos em 

grego, a língua então oficial dos primeiros discípulos. Por isso os quatro são chamados 

de sinóticos, ou seja, “com visão simultânea”. (CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 

11,) Mas Jesus não falaria grego, e sim aramaico. (CHEVITARESE; FUNARI, 2012, p. 

10-11) Dessa forma, a compreensão dos escritos sobre Jesus nesse texto, para uma 

população de maioria analfabeta, compreendia quase em sua totalidade a decoração dos 

escritos, através da leitura de outra pessoa. Ou seja, o conhecimento da história 

dependia da ação de terceiros, e estava sobre o crivo da subjetividade de cada um. 

Além dos escritos canônicos, ou ditos oficiais, há outros relatos sobre a vida de 

Jesus frutos de intenso debate e controvérsia. Os escritos de Flávio Josefo se inserem 

nesse grupo. “A primeira e mais importante „testemunha‟ da vida e atuação de Jesus é o 

aristocrata, político, militar, apostata e historiador judeu José ben Matthias (37/38 A.D. 

–após 100 A.D.). Conhecido como Flávio Josefo  [...]” (MEIER, 1992, p. 64)São três as 

obras nas quais ele votaria Jesus: A Guerra dos Judeus; Antiguidades Judaicas; e 

Testimonium Flavianum. Contudo, segundo Meier, a citação na primeira obra é falsa, 

fruto de uma longa interpolação. (MEIER, 1992, p. 65) Há ainda menções a Jesus na 

obra “Anais” do historiador Romano Tácito (aprox. 56/57-118). 

Além dessas obras já citadas, há também as conhecidas como “evangelhos 

apócrifos” ou “textos apócrifos”. Tomemos a definição de John Paul Meier: “Considero 
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„evangelhos apócrifos‟ aqueles primeiros documentos cristãos que relatavam as palavras 

e atos de Jesus, autodenominando-se evangelhos ou recebendo tal designação das 

gerações posteriores, mas que não foram acolhidos no „cânon‟ cristão, ou seja, a lista 

normativa dos livros tidos como inspirados nas Escrituras. São alguns exemplos, o 

Protoevangelho de Santiago, o Evangelho do Pseudo Mateus, o Livro sobre a 

Natividade de Maria, o Evangelho de Tomás, o Evangelho Árabe da Infância, o 

Evangelho de Nicodemos, o Livro de São João Evangelista, a História de José, o 

carpinteiro, a Primeira Epístola de São Clemente, o Evangelho (gnóstico) segundo 

Tomás, e o Evangelho Segundo Felipe. (OS EVANGELHOS APÓCRIFOS, 2003) 

Porém, a utilização de qualquer um desses materiais requer um vasto conhecimento do 

assunto, bem como amplo referencial bibliográfico e historiográfico. 

 

2.5  As biografias sobre a vida de Jesus 

 

Ao longo dos séculos inúmeros trabalhos foram produzidos com a finalidade de 

se contar a vida de Jesus. O séc. XVIII vive o entusiasmo pela produção das já citadas 

biografias sobre Jesus, as chamadas “Vidas de Jesus”. Elas apresentam algumas 

peculiaridades. Chevitarese e Funari destacam três características básicas dessas 

biografias produzidas no primeiro momento dos estudos. 

Essas biografias diferiam das harmonias entre campos básicos: a) elas 

impunham algum grande esquema ou hipótese sobre o material evangélico, 

permitindo que tudo fosse interpretado de acordo com um paradigma 

consistente (Jesus poderia ser tratado, por exemplo, como um reformador 

social ou como um místico religioso); b) a exclusão do material evangélico 

que não preenchia o paradigma, submetendo assim a memória bíblica ao 

julgamento crítico do autor que lhe parecia mais provável ou ser mais 

correto; c) a inclusão de uma reflexão não derivada dos evangelhos, cujo 

objetivo seria o de preencher os vazios das narrativas evangélicas com as 

projeções do próprio autor, fossem elas concernentes às motivações, os 

objetivos ou à compreensão de Jesus sobre si mesmo. (CHEVITARESE; 

FUNARI, 2012, p. 41) 

 

Albert Schweitzer estudou essas biografias de Jesus. Em sua obra “A descoberta 

do Jesus Histórico” publicada em 1906, o autor analisou a produção de nomes como 

Hermann Samuel Heimarus, David Friedrich Strauss, e Bruno Bauer. Schweitzer partiu 

da premissa de que naquele momento da história a teologia alemã – da qual ele fazia 

parte, pois também era um teólogo – se destacava num movimento de superioridade aos 

demais países, por possuir “[...] no temperamento alemão [...] com a mesma perfeição o 

complexo vivo de condições e fatores – de pensamento filosófico, agudeza crítica, visão 
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histórica e sentimento religioso – sem os quais nenhuma teologia profunda é possível”. 

(SCHWEITZER, 2003, p. 7) Diante desse quadro, o estudo do Jesus Histórico seria 

mais importante do que todos os estudos religiosos até então produzidos. Na definição 

de Schweitzer, o Jesus Histórico seria a união do Cristo supramundano com o Jesus de 

Nazaré Histórico, (SCHWEITZER, 2003, p. 9) formando a personagem objeto dos 

estudos. Tais estudos da investigação histórica não teriam surgido por mero interesse 

histórico ou acadêmico, ao contrário, a investigação histórica “voltou-se para o Jesus da 

história como um aliado na luta contra a tirania do dogma”. (SCHWEITZER, 2003, 

p.10) 

Os autores que produziram as Vidas de Jesus se viram diante da difícil tarefa de 

enfrentar aquele que seria talvez o dogma mais poderoso do ocidente: a divindade de 

Jesus. Para empreender-se nessa tarefa, seria necessário empreender esforço e 

dedicação. Por isso, diz Schweitzer, “nenhuma força vital move o personagem a não ser 

que o homem sopre nele todo o ódio ou todo o amor que é capaz”. (SCHWEITZER, 

2003, p.11) Dois grandes nomes nessa tarefa, Reimarus e Strauss, depositaram, segundo 

Schweitzer, todo o ódio que possuíam na forma esplendorosa com que Jesus foi 

retratado ao longo dos séculos. Mas o resultado desse esforço foi diferente para ambos. 

Reimarus produziu uma densa obra intitulada “Os objetivos de Jesus e seus Discípulos”, 

que só foi publicada após sua morte. Isso o poupou de severas críticas durante sua vida. 

(SCHWEITZER, 2003, p.11) Com Strauss foi diferente. Aos vinte e sete anos ele 

publicou “A Vida de Jesus”, o que segundo Schweitzer “foi sua ruína”. 

(SCHWEITZER, 2003, p.11) Ele perdeu seu emprego de professor, e vários de seus 

amigos voltaram-se contra ele. A força com que Strauss foi constrangido e cerceado em 

consequência de seus estudos exemplifica claramente o que Schweitzer quis dizer ao 

usar o termo “tirania do dogma”. A tarefa de se produzir uma “Vida de Jesus” era 

encarada por alguns como um ato de enfrentamento à sociedade da época. Ao longo dos 

anos, a aceitação aos estudos críticos sobre Jesus foi crescendo, e a resistência 

diminuindo. 

Outras obras mais recentes sobre a “Vida” de Jesus – algumas inclusive 

utilizadas como referencial nesse trabalho – são “Jesus: sua vida, seu evangelho para o 

homem de hoje” de John Drane; a coleção “Um Judeu Marginal: repensando o Jesus 

Histórico” de John Paul Meier; e “O outro Jesus segundo os Evangelhos Apócrifos” de 

Antonio Piñero. 
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John Drane, teólogo inglês, escreve de forma popular na virada dos anos 70/80 

com o objetivo de fugir da história familiar sobre Jesus. Utilizando-se do testemunho 

neotestamentário e da exegese moderna, o autor busca desenvolver no público em geral 

questionamentos a cerca da Vida de Jesus. Sua obra, “Jesus: sua vida, seu evangelho 

para o homem de hoje” é divida em três partes. Na primeira delas Drane foca 

especificamente na vida de Jesus, desde o contexto de seu nascimento, a sua vida e 

morte. Na segunda parte o enfoque está nas narrativas religiosas apresentadas por Jesus 

durante seu ministério. Por fim, o livro termina com discussões e questionamentos 

acerca do material que remete a vida de Jesus, com especial destaque para os 

Evangelhos Canônicos. O trabalho de John Drane sobre a Vida de Jesus difere de 

outros, que em geral utilizam-se de referencias distintas para tecer criticas acerca da 

narrativa do Jesus religioso. Drane, ao contrário, faz uso apenas da exegese bíblica para 

a partir do próprio material neotestamentário lançar dúvidas e questionamentos relativos 

a história de Jesus. A ausência de outro referencial gera críticas ao seu trabalho, 

contudo, tais críticas não anulam seu objetivo maior, que é justamente o de fugir 

daquilo que é familiar sobre Jesus. Dessa forma, Drane lança mão de um terceiro 

material para, a partir da própria narrativa bíblica, fazer uma crítica a história de Jesus. 

O estudioso bíblico americano John Paul Meier tem dedicado sua carreira ao 

estudo do Novo Testamento, em especial ao Jesus Histórico. Meier produziu uma obra 

monumental intitulada “Um Judeu Marginal: repensando o Jesus Histórico”. Dividida 

em 5 volumes, a obra começou a ser escrita na virada dos anos 80/90 e só terminou 

mais de 25 anos depois. O volume 1 foi publicado originalmente em 1992; o volume 2 

em 1994; o volume 3 em 2003; o volume 4 em 2009; e o volume 5 em 2016. Meier 

produz um grande apanhado geral sobre o Jesus Histórico, perpassando por todos os 

assuntos mais relevantes sobre a temática. Mas na segunda parte do volume 1, o autor se 

dedica a “Vida” de Jesus, construindo um biografia sobre essa personagem. As origens 

de Jesus, sua estrutura familiar e educacional, e o desenvolvimento de sua vida são o 

foco dessa segunda parte do primeiro volume da obra. Meier dá destaque e faz 

apontamentos sobre questões até então periféricas para a maioria dos pesquisadores. 

Uma delas diz respeito ao nome de Jesus, uma característica que pode dizer muito da 

pessoa, desde uma etimologia popular, até mesmo uma tradição familiar. O nascimento 

de Jesus também é muito explorado pelo autor na sua obra, assim como outras questões, 

como a língua que Jesus falava, sua condição socioeconômica, seu estado civil, e sua 

família. 
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Por fim, uma terceira obra sobre a “Vida” de Jesus é a produzida pelo 

pesquisador espanhol Antonio Piñero, intitulada “O outro Jesus segundo os Evangelhos 

Apócrifos”. Piñero é um especialista em cristianismo primitivo de renome internacional. 

Também possui vasta experiência em temas como judaísmo, Novo Testamento e 

Evangelhos Apócrifos. O objetivo do autor nesta obra é o de preencher as lacunas na 

“Vida” de Jesus a partir dos documentos não canônicos, ou seja, os escritos apócrifos. 

Dessa forma, é possível obter uma visão mais completa e menos fragmentária da 

personagem Jesus de Nazaré. A escolha de Piñero pelos textos não oficiais se deve ao 

movimento crescente de aparição desses documentos antigos que não são aceitos 

oficialmente pela Igreja Católica. Cada vez mais esses textos despertam a curiosidade e 

o interesse do público em geral, que vê nesses escritos uma alternativa a narrativa mais 

tradicional sobre Jesus. Dessa forma, é possível encontrar nessa obra uma narrativa com 

base distinta das demais biografias produzidas por Jesus. 

 

3 O ESTUDO BRIOGRÁFICO E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

O desafio da escrita biográfica sempre coloca o autor nos limites de sua atuação. 

Como um gênero literário, ganhou espaço e notoriedade na academia no final do séc. 

XIX. Ao biógrafo, é exigida máxima dedicação no trabalho de produção da escrita da 

vida de uma personagem, numa empreitada que por vezes exige transparência e 

sinceridade tanto do biógrafo, quanto do biografado. Nessa trincheira, que envolve 

ambos os lados, há uma instável e crescente preocupação com a responsabilidade ética a 

cerca daquilo que será produzido e replicado milhares de vezes, daí a escrita de uma 

biografia ser um trabalho difícil e delicado, repleto de tensões, medos e angústias. Mas 

isso nunca assustou aqueles que se propuseram a enfrentar essa difícil tarefa, ao mesmo 

tempo angustiante e gratificante. A tarefa de se escrever e reescrever a vida faz parte do 

cotidiano da humanidade há muitos séculos. Apesar do termo “biografia” só ter 

aparecido na língua francesa e em outras línguas européias no fim do séc. XVII, 

(DOSSE, 2015, p. 12) a prática biográfica, através do registro das Vidas, já acontecia 

muito tempo antes. 

A fixação por sujeitos de destaque, muitas das vezes tidos como heróis e 

exemplos de pessoas a serem seguidas, fez por um lado a escrita biográfica ganhar 

corpo e robustez, e por outro chegar até o público mais leigo. Nos dias atuais, muitos 

são os alunos que ao terem contato na escola com figuras como Napoleão Bonaparte, 
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Júlio César, Elis Regina, Anne Frank, Getúlio Vargas ou Sigmund Freud, 

posteriormente desenvolvem o gosto e o interesse pela leitura de suas biografias. Mas 

cabe frisar que a história não pode ser reduzida aos grandes personagens. Ela também é 

feita por pessoas comuns que possuem grande importância. É quase impossível falar de 

Roma Antiga sem citar Alexandre ou Augusto. Falar do Império do Brasil sem citar 

Dom Pedro II ou a Princesa Isabel. A aula de história – assim como de outras 

disciplinas – se torna um espaço privilegiado, pois propicia ao estudante o encontro com 

várias figuras que por diversos motivos acabaram eternizadas nos anais da história, e 

também propicia a possibilidade de discussão da construção dessas figuras históricas. 

Por isso, é cada vez maior a discussão do uso da biografia em sala de aula. E não se 

trata de um retorno ao ensino de história tradicional, aquele do início do séc. XX, 

assunto que será tratado adiante neste capítulo. 

Para o professor que deseja um maior dinamismo em suas aulas, o gênero 

biográfico se mostra útil e diverso, podendo ao mesmo tempo servir de base a aula de 

história e fomentar os trabalhos interdisciplinares com outras áreas na escola. Dentre as 

várias possibilidades, o uso da personagem do Jesus Histórico para estudos da 

antiguidade – e até do medievo – fornece rico e instigante material, como descrito no 

capítulo 1 deste trabalho. Tratando-se da biografia, onde se faz necessário a publicidade 

do biografado, e a atração pela obra produzida pelo biógrafo, poucos personagens são 

tão conhecidos pelo público em geral quanto Jesus de Nazaré. Inúmeras obras que 

abordam sua biografia têm imenso sucesso no meio editorial. Contudo, tratando-se da 

inserção dessas biografias em sala de aula, é preciso preparo por parte dos docentes para 

os questionamentos que possam surgir por parte dos alunos e até mesmo da comunidade 

escolar. Este segundo capítulo busca situar a discussão acadêmica sobre a prática 

biográfica e sobre o ensino de história, articulando-os ao uso das biografias de Jesus. 

 

3.1 A biografia como gênero fascinante 

 

A arte de escrever e reescrever a vida é tão antiga quanto a filosofia, a história e 

a religião. Ao longo de mais de vinte séculos a humanidade se dedicou a tarefa do 

registro da trajetória de algumas pessoas, sempre caminhando no limite entre a verdade 

e a ficção. Antes mesmo de ser definida conceitualmente como “biografia”, essa arte já 

era praticada desde a antiguidade através da escrita das “Vidas”. Este último 

compreendia narrar a trajetória de uma pessoa do nascimento até a morte. Quando o 
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termo “biografia” surge pela primeira vez na língua francesa na virada do século XVII 

para o XVIII, ele ainda está atrelado ao significado de narrar uma vida do nascimento 

até sua morte. No século XIX se torna um gênero em alta na história rankeana, enquanto 

no século XX perde espaço com a revolução dos Annales. Em alguns momentos a 

biografia chegou a ser tratada como um subgênero, sendo renegada a segundo plano 

pela maioria dos intelectuais. Os que insistiam em continuar na tarefa de escrever uma 

biografia sabiam da necessidade de se empenharem ao máximo, pois haveria biografias 

que jamais seriam finalizadas. François Dosse relata que o biógrafo poderia ser 

comparado a um sacerdote. 

O trabalho do biógrafo é muitas vezes identificado ao labor do beneditino, a 

tal ponto o biógrafo precisa consagrar sua própria existência a esclarecer a 

vida de um estranho, ao preço de sacrifícios pessoais que transformam sua 

escolha em sacerdócio. O biógrafo sabe que jamais concluirá sua obra, não 

importa o número de fontes que consiga exumar. (DOSSE, 2015, p. 13-14) 

 

Além de toda dedicação que o gênero biográfico exige, se faz necessário ter 

refinamento intelectual, haja vista que o limite entre o biógrafo e o biografado é muito 

tênue, exigindo extrema habilidade para se evitar que o “eu” se misture com o “outro”. 

Essa tarefa, que por um lado é extremamente arriscada, por outro se torna fascinante, 

pois a escrita de uma biografia também pode ser resumida a “arte de dar vida a uma 

pessoa”. Como exemplo pode-se tomar uma biografia sobre sujeitos do passado que 

estavam esquecidos na história e são resgatados pelo biógrafo. É a tarefa de retirar uma 

personagem do tumulo e lhe dar vida. Mas por mais fascinante que possa ser o gênero 

biográfico, isso não o livrou da desgraça entre os séculos XIX e XX. Segundo Dosse, 

um desprezo obstinado condenou o gênero, sem dúvida muito dependente das 

concessões à emotividade e ao fomento da implicação subjetiva. Um muro 

tem separado o biográfico do histórico, tachando-o de elemento parasita 

capaz de perturbar os objetivos científicos. (DOSSE, 2015, p. 16) 

 

A reviravolta do gênero biográfico se dá na década de 1980 junto ao retorno da 

história política. O gênero ganha espaço e importância, de tal forma que há um boom de 

publicações de biografias
2
, passando de 200 obras em 1985 para 1043 obras em 1999 na 

França. (DOSSE, 2015, p. 17) Grandes publicações surgem, como “Guilherme 

Marechal ou o melhor Cavaleiro do Mundo”, de George Duby, e “São Luís”, de Jacques 

Le Goff. A biografia, que até então era mal vista pela academia, adentra nas ciências 

humanas ocupando diversos espaços e permitindo a abertura de um amplo leque para 

                                            
2
 Faz-se necessário pontuar que tais dados referem-se ao mercado editorial francês, pois a 

referência bibliográfica sobre os mesmos é a obra de Fraçois Dosse. Em relação a outros 
mercados editoriais como o inglês, o alemão, o americano, e o brasileiro, não há um 
levantamento desses dados. 
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sua utilização nas mais diversas áreas, não só na história, mas também na literatura, 

antropologia, sociologia, artes, ciências políticas, etc. O domínio da escrita biográfica 

começa então a atrair pesquisadores de todos os departamentos das universidades, em 

especial os historiadores. Fraçois Dosse cita como marco na França a fundação em 1999 

de um “Observatório de Biografia Histórica” capitaneado pelos historiadores franceses 

François Lebrun, Georges Miroux e Françoise Michaud-Fréjaville. (DOSSE, 2015, p. 

18) A atração de jovens e experientes pesquisadores para a área se tornou realidade, 

trazendo à tona grandes biografias produzidas por nomes de peso. Isso fez com que as 

obras se tornassem mais refinadas ao passo que o perfil do leitor ia mudando, se 

tornando cada vez mais exigente quanto ao material que lhe era apresentado. O mercado 

editorial também acompanhou o avanço das biografias investindo no refinamento das 

publicações, e na publicidade das mesmas, uma vez que alguns títulos bateram a marca 

de mais de 50 mil exemplares vendidos. Dosse cita o exemplo da biografia de Luís XI 

publicada na França por Paul Murray Kendall em 1974, atingindo a marca de mais de 

150 mil exemplares vendidos. (DOSSE, 2015, p. 29) 

Com o sucesso iminente do gênero biográfico no final do século XX as editoras 

começaram a atrair grandes intelectuais para escreverem biografias. As obras publicadas 

por especialistas se tornaram um sucesso. Biografias de grandes personagens da história 

vendiam volumes consideráveis. Várias biografias já publicadas no passado foram 

refeitas a pedido das editoras diante do grande sucesso do gênero. Visando o lucro 

financeiro, as editoras começaram a investir em pequenas biografias de bolso, em 

biografias religiosas, e em coleções voltadas exclusivamente para as biografias. As 

obras se popularizaram. Os biógrafos então recuavam cada vez mais no tempo, 

produzindo biografias de personagens até da antiguidade. A diversificação na área foi 

tamanha que surgiram de filósofos, de santos, de políticos, de intelectuais, biografias 

escritas por psicanalistas, biografias feitas em dois volumes, biografias históricas, 

autobiografias, biografias não lineares, etc. O mercado editorial passou a usar e abusar 

do gênero na busca de cada vez mais sucesso entre os leitores e de um número maior de 

vendas. 

O fascínio pelo gênero biográfico vai muito além do sucesso de venda para as 

editoras, e da fama para os autores. A arte da biografia é cativante pelos desafios que 

são impostos ao biógrafo. A atenção aos mínimos detalhes é fundamental para manter o 

biografado no centro das atenções da narrativa que se desenrola. Apesar de o objetivo 

central não ser a busca pela verdade, há sim uma preocupação para com aquilo que está 
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sendo revelado, até porque o leitor espera sempre a verdade, ou melhor, ele toma a 

biografia em certo grau como sendo uma verdade. Isso exige do biógrafo por um lado 

máximo empenho no trato dos documentos que estão ao seu alcance, bem como por 

outro lado extrema delicadeza e sensibilidade para se movimentar em um campo 

minado repleto de tensões e limites, haja vista que o biógrafo se envolve com o 

biografado até certo ponto. De acordo com Dosse uma biografia não é homogênea: “É, 

bem ao contrário, uma estrutura inelutavelmente compósita, uma convergência de 

relatos diversos enredados uns nos outros.” (DOSSE, 2015, p. 67) 

Além da biografia há a autobiografia. Dosse faz coro à academia ao afirmar que 

a obra “Confissões” escrita pelo filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

no séc. XVIII inaugura a autobiografia. (DOSSE, 2015, p. 68) É o biógrafo escrevendo 

sobre si mesmo, ou seja, o desafio é ainda maior do que aquele já explicito nas 

biografias. Se nelas o biógrafo expõe suas intenções, na autobiografia ele se expõe, 

justificando suas escolhas e suas decisões. Por utilizar-se de suas próprias memórias e 

registros, pode parecer estar mais próximo da verdade, causando um impacto no leitor. 

Não se trata do biógrafo colhendo informações externas acerca do biografado, mas sim 

do biógrafo colhendo informações internamente, no próprio sujeito. 

O limite que se faz presente a todo instante entre o “eu” e o “outro” pode ser 

condensado segundo Dosse com o chamado “pacto biográfico” entre o autor e o leitor, 

conceito esse definido por Philippe Lejeune. (DOSSE, 2015, p. 96) Se torna necessário, 

por parte do biógrafo, apresentar ao leitor às justificativas que fundamentem a decisão 

de dedicar-se a produção da história de vida do biografado. O desenvolvimento da 

biografia ao longo da história é dividido por François Dosse em três grupos que ele 

chama de “modalidades da abordagem biográfica”. São eles: idade heróica, idade 

modal, e idade hermenêutica. Essas divisões serão abordadas a seguir. 

 

3.2 A evolução do gênero biográfico 

 

O gênero biográfico nasce na antiguidade como um portador do discurso de 

virtudes como base para um modelo moral que deveria ser replicado. Dosse diz que “o 

gênero biográfico participa, pois, de um regime de historicidade no qual o futuro é a 

reprodução de modelos existentes, que devem perpetuar-se”. (DOSSE, 2015, p. 123) 

Era necessário identificar os exemplos que serviriam de modelo para as gerações 

futuras. O gênero biográfico era então um dos mecanismos capazes de transmitir e fixar 
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aquilo que era considerado o ideal a ser apreendido através de pessoas que são modelos 

de perfeição, em alguns casos, os heróis. Por isso Dosse define esse primeiro período 

como “Idade Heróica”, e lembra que a biografia nasce junto à história no século V a.C., 

porém nunca foi considerada parte da história. (DOSSE, 2015, p. 124) A história 

caminhava em direção a busca pela verdade, e a biografia, por sua vez, usava e abusava 

do imaginário, tornando-se mais popular que a própria história. Dosse cita como dois 

grandes exemplos de mestres biógrafos da antiguidade Suetônio e Plutarco. (DOSSE, 

2015, p. 126) 

A obra de Plutarco “Vidas Paralelas” faz dele um queridinho quando se trata de 

biografia. Seus escritos se tornam famosos e de leitura quase que obrigatória para 

grandes personalidades, tendo escrito “suas biografias sob a forma da comparação 

dupla, confrontando os méritos e os defeitos de um herói grego e um romano.” 

(DOSSE, 2015, p. 127) Esse seu modelo de escrita da biografia irá se perpetuar até 

meados do século XVIII, mostrando toda a força de sua escrita, e também do objetivo 

das biografias antigas, qual seja, o de perpetuar exemplos de vida. A biografia se 

distancia da história a partir do momento em que coloca a cronologia em segundo plano. 

O próprio Plutarco não escreve narrativas contínuas, rompendo com as sequências 

históricas. Mas a biografia ainda não é a biografia que conhecemos atualmente, ela é a 

“escrita das vidas”. E nesse sentido, a escrita da vida dos santos, ou “hagiografia”, vai 

ter papel de destaque. Contudo, a hagiografia traz grandes diferenças em relação à 

biografia, como bem pontua Dosse. 

A hagiografia reflete uma estrutura particular, na qual a individualidade conta 

menos que o personagem. À diferença da biografia, que acompanha uma 

evolução no tempo das potencialidades do indivíduo, a hagiografia postula 

que tudo está dado na origem. A hagiografia enfatiza as descrições espaciais 

de lugares sagrados para enraizar a figura santa que é seu espírito protetor, Só 

como meio utiliza a narração. Já a biografia ressalta a narração, o percurso da 

existência no tempo, e atribui à descrição de estados de alma, retratos e 

balanços de ações ou obras um papel secundário, para animar a lógica 

narrativa temporal. (DOSSE, 2015, p. 138) 

 

Dessa forma, o santo é diferente do herói, pois é imutável, enquanto o herói está 

propenso a transgredir as leis divinas e humanas. A resistência da figura dos santos gera 

os chamados mártires, aqueles que não fraquejaram diante dos maiores desafios de suas 

vidas, e enfrentaram de frente o “mal”. François Dosse faz coro a Alain Boureau que 

classifica os santos em quatro tipos distintos: os originais, aqueles que tiveram contato 

com Jesus Cristo; os antigos, aqueles mártires dos primeiros séculos; os históricos, 

doutores, confessores, abades e bispos da Alta Idade Média; e uns poucos santos dos 
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séculos XII e XIII. (DOSSE, 2015, p. 141) Após o século XIII há um movimento de 

separação entre o santo e o mundo profano fazendo com que a cronologia ganhe força 

nas hagiografias. Os santos passam então, após a reforma Gregoriana, a serem modelos 

de admiração e imitação, algo que até então não ocorria. Os santos ficam então mais 

familiares, mais pertos do povo, e as hagiografias chegam a ser usadas contra os 

hereges. Mas o século XVII inaugura um período de leitura crítica das hagiografias, e 

elas aos poucos vão perdendo força. 

Os heróis surgem como uma saída possível aos biógrafos ao personificarem 

valores sociais básicos. Os cavalheiros do fim da Idade Média são um exemplo dessa 

personificação, que ganha força com o surgimento do sujeito moderno. O Renascimento 

Europeu traz à tona heróis do passado até então esquecidos, e a Era Moderna consagra a 

biografia dos grandes Reis. Tudo isso dentro do movimento de consagração do 

indivíduo dentro da história. Mas os heróis vão sucumbir no séc. XIX com a dilatação 

do significado desse termo. Como o século XIX é o século da história, a biografia, que 

não tem prestígio diante dos historiadores, acaba ficando esquecida em segundo plano 

até meados dos anos de 1980, quando renasce das cinzas com muita força. Contudo, há 

quem defenda – em oposição a Dosse – que o século XIX tenha sido a idade de ouro da 

biografia. 

O retorno da biografia, depois de quase desaparecer diante do reinado da 

história, se dá com uma mudança fundamental: o indivíduo, mais forte do que nunca, 

“só tem valor na medida em que ilustra o coletivo”. (DOSSE, 2015, p. 195) É dessa 

forma que Dosse define a “biografia modal”, ou seja, a biografia se torna uma porta de 

entrada para a compreensão da sociedade, haja vista que a sociologia está presente na 

academia e está desafiando os historiadores desde o início do séc. XX. Mas a biografia, 

antes de seu retorno triunfal no final do séc. XX, passa por uma situação de quase 

extinção. A sociologia de Émile Durkheim visa explicar os fenômenos sociais a partir 

de grandes esquemas explicativos pautados numa lógica social. Diante disso, o 

indivíduo fica em segundo plano perante o fenômeno social. François Dosse chama a 

atenção para o fato de que a reviravolta na história causada pelos Annales tem por base 

a sociologia de Durkheim, defendida por Lucien Febvre e Marc Bloch. (DOSSE, 2015, 

p. 198) Com o indivíduo enfraquecido na história, ofuscado pela sociedade, a biografia 

quase desaparece. 

Quando a história finalmente se reconcilia com o sujeito e a biografia volta a 

ganhar força, Pierre Bourdieu faz um alerta sobre a “ilusão biográfica”. (BOURDIEU, 



38 
 

 

2006, p. 183) Sua crítica mira a ideia de continuidade, defendendo que a vida não é uma 

trajetória em linha reta. 

Tentar compreender a vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 

„sujeito‟ cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, 

é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem 

levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz de relações objetivas entre 

as diferentes estações. (BOURDIEU, 2006, p. 189-190) 

 

A crítica de Bourdieu tem por pano de fundo a mesma crítica de Durkheim, ou 

seja, uma defesa da sociedade em detrimento do sujeito. Isso se confirma a partir do 

momento em que ele escreve um itinerário sobre sua vida sem admitir de que se tratava 

de uma autobiografia, afirmando ainda que o fazia para evitar que biógrafos fizessem no 

futuro. (DOSSE, 2015, p. 209) Mas Bourdieu vai além ao criticar o “nome próprio” por 

ver nele um dos traços mais fortes da individualidade, independente do contexto social 

em que se esteja. O nome faria parte dos mecanismos de poder das instituições 

burguesas, pois “é a forma por excelência da imposição arbitrária que operam os ritos 

de instituição”. (BOURDIEU, 2006, p. 187) As críticas de Bourdieu fazem parte do 

movimento de contestação das possibilidades de se escrever uma biografia. A “Idade 

Hermenêutica” é o período em que a necessidade da reflexão, do diálogo, das trocas, e 

de uma leitura crítica sobre o gênero biográfico aparece com mais força. O 

existencialismo, a nova história política, a psicologia, a psicanálise, a antropologia, são 

exemplos de novas incursões no gênero biográfico na tentativa de entender seu 

funcionamento e superar suas limitações. 

 

3.3 O Jesus Histórico dentro da biografia contemporânea 

 

O historiador que se aventura dentro do gênero biográfico encontrará muitos 

desafios pela frente, em especial no que diz respeito à tarefa de encontrar com o 

“outro”. Dois sentimentos, na perspectiva de François Dosse, podem guiar essa 

trajetória. Eles podem ser resumidos nas seguintes frases: “vontade de fazer justiça com 

a verdade histórica”, e “vontade de resgatar a história de uma época”.  É preciso chegar 

ao limite da relação entre o biógrafo e o biografado, expondo os motivos que o levaram 

a trilhar tal percurso, sendo essa uma tarefa bem complexa. Na década de 1980 os 

historiadores ainda temiam se aproximar do gênero biográfico por acreditarem que ele 

desfavoreceria a história. Era um tabu com o gênero biográfico que segundo Dosse seria 

vencido apenas em 1987 por um dos diretores dos Analles, Marc Ferro, ao publicar uma 
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biografia sobre Pétain. O oceano que separava os historiadores do gênero biográfico 

havia sido transpassado, mas muitos ainda temiam se aventurar no campo de mistérios. 

A virada efetivamente ocorreu nos anos de 1990 quando o constrangimento 

deixou de pairar sobre a áurea dos historiadores biógrafos. A revalorização da biografia 

fez com que fosse possível mostrar a importância das personagens esquecidas no 

passado, e em alguns casos fazer justiça as suas memórias. Mas isso não livrou esse 

gênero dos velhos questionamentos, aqueles já levantados por Bourdieu, sobre a 

possibilidade de se escrever uma vida. Nas palavras de Giovanni Levi, “a dúvida com 

relação à própria possibilidade da biografia é um fator recorrente”. (LEVI, 2006, p. 169) 

A personagem de Jesus sofreu desse mal com muita antecedência conforme 

demonstrado no capítulo 1 desta obra. Por motivos diversos, mas interligados, a 

impossibilidade de se escrever uma biografia sobre Jesus de Nazaré foi posta a mesa por 

inúmeras vezes. E apesar de continuar sendo até hoje levantada está possibilidade, as 

obras se multiplicaram a cada ano. Dessa forma, a relação entre o Jesus Histórico e o 

gênero biográfico é cada vez mais forte. 

Giuseppe Segalla afirma que a tendência da pesquisa do Jesus Histórico no 

século XXI caminha para a “recuperação [...] da memória e do testemunho dos 

primeiros discípulos, para se chegar ao Jesus Histórico.” (SEGALLA, 2013, p. 130) 

Dessa forma, a construção das biografias sobre a personagem de Jesus poderá caminhar 

lado a lado com a construção da biografia de outros personagens, no caso os primeiros 

discípulos de Jesus. Resgatar a história e a biografia desses primeiros discípulos de 

Jesus se torna um dos caminhos possíveis para reconstruir sua personagem, afinal, a 

cada surgimento de novos dados, abre-se a possibilidade de se reconstruir uma biografia 

do zero. (DOSSE, 2015, p. 113) Mesmo aqueles sujeitos já sobrecarregados com uma 

infinidade de obras e biografias permitem novas abordagens, exigindo um maior 

cuidado por parte do biógrafo com relação aquilo que já foi produzido, pois segundo 

Dosse, há uma necessidade de se afastar das imagens já criadas do biografado. (DOSSE, 

2015, p. 110) 

As possibilidades da biografia contemporânea em relação ao Jesus Histórico são 

inúmeras. O retorno ao indivíduo por parte da história proporcionou um resgate das 

coisas simples da vida dos biografados, o que Dosse chama de “os relatos da vida”. O 

necessário envolvimento dos pesquisadores propiciou a construção de narrativas 

biográficas cada vez mais apegadas aos fatos, e com menos ficção. A dimensão 

ficcional pode então ser desconstruída. O surgimento da Micro-história na Itália, em 
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especial a partir das obras de Carlo Ginzburg, impulsionou os historiadores a terem 

maior atenção e a dedicarem mais energia a pequenas questões que até então eram 

tomadas como banais. Dessa forma, muitos fatos que ficavam em segundo plano 

ganharam notoriedade. Por isso, Dosse ressalta a necessidade que o biógrafo tem em 

sem afastar das imagens já criadas acerca do biografado. (DOSSE, 2015, p. 110) Para os 

biógrafos de Jesus essa afirmação é de suma importância, pois são milhares as imagens 

já criadas sobre essa personagem. Se desprender do que já está posto para construir o 

novo é uma tarefa difícil, mas necessária. 

As biografias de Jesus devem então cada vez mais absorver as tendências mais 

recentes da escrita biográfica colocadas em práticas pelos escritores. Pode-se pensar em 

caminhos como a psico-história, ou até mesmo a psicanálise. Com as recentes 

descobertas arqueológicas sobre o período e a área em que Jesus viveu até mesmo 

aquelas descobertas que já tem um tempo, os biógrafos devem continuar se aventurando 

nessa tarefa de escrever um relato de vida sobre Jesus, aquele que talvez seja a 

personagem mais famosa da história ocidental. 

 

3.4 O Ensino de História no Brasil 

 

A história enquanto disciplina escolar no Brasil tem um passado muito mais 

distante do que a área de “Ensino de História”. Esse termo surge nos anos de 1980. É 

necessário pontuar que o Brasil caminhava para o fim de uma Ditadura Militar que 

completaria pouco mais de duas décadas. Nesse período, após uma série de reformas 

educacionais, os militares mudaram por completo a disciplina escolar história, após 

diluí-la nos chamados “Estudos Sociais”, uma mistura de geografia e história. No fim, a 

história contida dentro dos Estudos Sociais não passava do culto as tradicionais “datas 

comemorativas”. Circe Bittencourt afirma que no início do surgimento da área de 

ensino de história, seu objetivo era, 

denunciar o caráter ideológico da disciplina e a forma pela qual o poder 

institucional manipula ou tem o poder de manipular o ensino, submentendo-o 

aos interesses de determinados setores da sociedade. (BITTENCOURT, 

2011, p. 59) 

 

A disciplina história teve no Colégio Pedro II em 1837 um papel importante 

dentro do projeto do Império Brasileiro para criar uma identidade nacional para o Brasil. 

O Colégio Pedro II juntamente com o IHGB – Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (criado nos moldes do IHP – Instituto Histórico de Paris) – eram os 
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responsáveis por esse projeto ambicioso. Como o objetivo da “escola primária” era 

ensinar a ler, escrever e contar, a história era uma das disciplinas que se ensinava 

também para que se aprendesse a ler. Como as Províncias do Império tinham autonomia 

para instalar seus Colégios, organizando-os de acordo com seus interesses – o Colégio 

Pedro II era o modelo para os demais – as escolas complementares, onde a disciplina 

história aparecia com mais frequência, eram raras. Essa história ensinada dividia-se, 

segundo Bittencourt, entre “História Sagrada”, e “História Profana”. (BITTENCOURT, 

2011, p. 62) Era o ensino de uma moral cívica e de uma moral religiosa, haja vista que a 

separação entre Estado e Igreja Católica só ocorreria no período republicano. 

A história ensinada, tanto a sagrada quanto a profana, baseava-se nos grandes 

personagens que eram cultuados, predominantemente homens, brancos, ricos e 

poderosos. O fim do Império e a Proclamação da República em 1889, juntamente com a 

Abolição da Escravatura um ano antes, fizeram com que o conceito de cidadania fosse 

ampliado no Brasil. Começaram a adentrar novos personagens na escola pública, 

principalmente com os projetos republicanos de ampliação da alfabetização. Mas a 

história ensinada era uma história elitista, voltada geralmente para a classe política 

dominante do país. A maior mudança proporcionada pela República era o culto as 

tradições nacionais e o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento a nação, 

um patriotismo pelo Brasil. Conteúdos como História da América, segundo Bittencourt, 

ainda sofriam resistência para serem incluídos nas escolas. (BITTENCOURT, 2011, p. 

65) 

A primeira metade do século XX vivenciou disputas no campo pedagógico. O 

Movimento Anarquista criou as “Escolas Modernas inspiradas na pedagogia do 

espanhol Francisco Ferrer y Guardia, em que o ensino se voltava contra a exacerbação 

do patriotismo e o culto à pátria”. (BITTENCOURT, 2011, p. 66) A disputa no campo 

pedagógico e político era ferrenha, exemplo disso foi a confecção do “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova” no ano de 1932. Assinado por um grupo de educadores 

que tinha a frente Anísio Teixeira (1900-1971), o manifesto defendia uma revolução 

pedagógica no ensino pautada nas novas teorias da Escola Nova desenvolvida nos 

Estados Unidos por um filósofo da educação, o americano John Dewey (1859-1952), 

com quem Anísio Teixeira havia tido contato anos antes durante sua estadia nos Estados 

Unidos. Tal disputa levou o governo a criar o Ministério da Educação em 14 de 

novembro de 1930 através do Decreto nº 19.402 (Ministério dos Negócios da Educação 
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e Saúde Pública). Mas a precariedade das instalações escolares, unida a baixa oferta de 

vagas nas escolas públicas, dificultava um ensino de qualidade. 

O processo pedagógico era marcado basicamente pela memorização – o que 

ainda acontece em várias escolas em todo o Brasil. Aprender história significava 

conseguir decorar datas de grandes acontecimentos, nomes de grandes personagens, e 

fatos relevantes que marcaram a história do país. O material fornecido aos alunos, em 

geral cartilhas e livros, tinha como base o catecismo da Igreja Católica. 

Um modelo de livro didático muito utilizado em várias das escolas 

elementares era o catecismo, e muitos textos de História destinados às 

crianças seguiam o mesmo molde. A História, segundo o método do 

catecismo, era apresentada por perguntas e respostas, e assim os alunos 

deviam repetir, oralmente ou por escrito, exatamente as respostas do livro. 

(BITTENCOURT, 2011, p. 67) 

 

A comemoração das festas cívicas também era uma marca da disciplina escolar 

história. Todo esse processo do ensino de história, pautado no patriotismo, na 

memorização, e na comemoração das festas cívicas era duramente criticado por vários 

educadores, devido à extensão de conteúdos com um caráter enciclopédico. Em um 

primeiro momento havia um apelo por mais dinamismo no ensino de história, sendo que 

mais tarde o apelo seria pelo ensino de uma história mais perto da realidade dos alunos, 

onde os mesmos pudessem se ver como sujeitos ativos do processo histórico, e não 

meros espectadores. Foi nessa perspectiva que o Regime Militar copiou dos norte-

americanos o modelo dos Estudos Sociais, que segundo Bittencourt, “visava à 

integração do indivíduo na sociedade, devendo os conteúdos dessa área auxiliar a 

inserção do aluno, da forma mais adequada possível, em sua comunidade”. 

(BITTENCOURT, 2011, p. 73) Claro que esse referencial teórico tinha até boas 

intenções, mas na prática o que se percebeu foi o esvaziamento da disciplina história por 

parte dos militares, numa tentativa de limitar o acesso a uma educação crítica, 

formadora de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. No fim restou a história 

apenas as datas comemorativas exaltadas pelo regime, além da vigilância constante da 

Educação Moral e Cívica e da Organização Social e Política do Brasil. 

O ensino secundário, hoje chamado de ensino médio, foi muito influenciado 

pelas escolas confessionais até meados dos anos de 1950. A história integrava o 

currículo do chamado “humanismo clássico”, juntamente com outras disciplinas como o 

latim e o grego. O objetivo dessa etapa de ensino era formar uma elite para o país, 

pautada em valores universais, com um viés propedêutico a Universidade. Contudo, 

esse currículo humanista vinha perdendo força desde o fim do século XIX frente às 
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ciências da natureza, em especial a física, a química e a biologia, que formavam o 

chamado “currículo científico”. Este, por sua vez, estava muito mais voltado para a 

formação de uma mão de obra para o trabalho especializado, enquanto o currículo 

humanista ainda visava à formação de uma elite intelectual. As mudanças no currículo 

de história ganharam força nos anos de 1980 e 1990, tanto em nível nacional – 

impulsionadas pelo fim da Ditadura Militar e o fim dos Estudos Sociais – quanto 

mundial. 

O Brasil adotou modelos externos para o seu currículo, em especial o currículo 

francês. (BITTENCOURT, 2011, p. 100) As discussões em torno da relação ensino-

aprendizagem ganharam força, bem como as teorias do currículo. Nesse mesmo período 

o Brasil caminhava em direção a universalização do Ensino Fundamental, com a 

abertura da escola pública as camadas mais populares. Segundo Circe Bittencourt, havia 

de um lado intelectuais que defendiam uma escola que oferecesse as camadas mais 

populares os mesmos conteúdos das escolas de elite, e de outros intelectuais que 

defendiam uma mistura dos conteúdos tradicionais com conteúdos mais significativos e 

próximos da realidade da população mais pobre. (BITTENCOURT, 2011, p. 105) No 

bojo de toda essa discussão sobre o que deveria ser ensinado e aprendido na disciplina 

história, duas afirmações pareciam ser unanimidade entre os pesquisadores e 

professores, dando o tom do que viria pela frente no futuro próximo: a função da escola 

não era mais apenas a de se ensinar o conteúdo escolar formal; e a escola não poderia 

fechar os olhos para a tecnologia que crescia aceleradamente (computador e internet). 

 

3.5 As possibilidades da biografia nas aulas de história 

 

Ensinar é um desafio a todo educador. Ensinar história é um desafio dobrado. As 

práticas docentes têm tentado se reinventar cada vez mais rápido com o objetivo de 

fazer frente aos atrativos do mundo moderno, como a internet e os smartphones. O 

desafio contemporâneo dos professores, já evidenciado nesta obra, demonstra quão 

grande será a tarefa de transformar o ensino da história na escola em algo mais palatável 

por parte do alunado, no sentido de aproximar-se de sua realidade, e mais atualizado, no 

sentido de apropriar-se da tecnologia que se renova a cada instante. Dessa forma, 

reinventar a aula de história todos os dias faz-se necessário frente aos desafios 

assustadores, em especial na educação pública brasileira. Pensando nisso, e tendo em 

mente as possibilidades dentro da aula de história, a historiadora brasileira Carla 
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Bassanezi Pinsky organizou em 2009 uma obra intitulada “Novos temas nas aulas de 

História”. O objetivo era apresentar aos professores de história de todo o Brasil novas 

possibilidades de trabalho em sala de aula a partir das mais diversas temáticas, algumas 

já velhas conhecidas do professorado, outras ainda recentes. É claro que a biografia não 

poderia ficar de fora dessa obra. 

Em um primeiro momento, usar a história de uma vida para ensinar história 

levanta arrepios de boa parte do professorado. Há aqueles que imediatamente viram o 

rosto em negação. Isso porque a princípio o uso das biografias nas aulas de história 

pode parecer uma contradição diante da proposta de renovação do trabalho pedagógico 

por parte dos professores. A maioria pode se perguntar: vamos inovar usando a velha 

biografia? É isso mesmo. A biografia é uma velha conhecida dos historiadores e 

professores de história. Mas, como afirma Kalina Vanderlei Silva, “nem tudo o que é 

„velho‟ é necessariamente ruim”. (SILVA, 2013, p. 13) Nesse momento, todo o cuidado 

é pouco. 

No final do século XIX e início do XX a história era predominantemente 

política. E por história política pode-se entender a história de grandes personalidades da 

política. A biografia de generais, presidentes, comandantes, heróis, reis, imperadores e 

princesas, eram muito comuns à época. Foi esse tipo de história que os Analles 

combateram, uma história puramente política e pautada nas grandes personalidades. Por 

isso a proposta do retorno da biografia ao ensino de história pode deixar muitos 

professores reticentes em um primeiro momento. Mas é preciso delimitar o caminho a 

ser seguido: o uso da biografia no Ensino de História não significa um retorno ao 

passado dos grandes heróis e personalidades. A proposta agora é outra. Trata-se do uso 

de biografias nas aulas de história pautando-se em dois pressupostos levantados por 

Silva: primeiro, o gênero biográfico vive na fronteira da história, literatura, psicologia, 

artes, etc., podendo ser trabalhado de forma interdisciplinar; e segundo que as biografias 

tendem a estar mais próximas a vida cotidiana, ou seja, abordarem pessoas comuns, o 

que atrai a atenção e o desejo de vários estudantes. (SILVA, 2013, p. 13) 

Não são poucos os profissionais que se debruçam sobre o gênero biográfico. De 

literários a jornalistas, historiadores e psicólogos, até filósofos, muita gente já se 

aventurou nesse gênero que viveu altos e baixos, desde o auge no séc. XIX ao declínio 

no pós Analles. Com seu retorno nas duas últimas décadas do séc. XX os historiadores 

voltaram a se dedicar a área, fazendo com que as discussões sobre os usos da biografia 

em sala de aula chegassem ao ensino de história. Mas a biografia retorna não se 
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reduzindo mais apenas a perspectiva política, e sim absorvendo novas tendências como 

a Micro-História e a História Cultural. Obras biográficas de pessoas até então 

desconhecidas e desconsideradas em sua atuação social, cultural, política ou religiosa 

começam a surgir, abrindo espaço para as biografias dos “excluídos da história”. 

Sujeitos até então desconhecidos e esquecidos no passado se tornaram famosos ao terem 

seus relatos de vida publicados em páginas e mais páginas de livros. Esse trabalho, já 

comandado por historiadores que retornaram ou se interessaram pelo gênero biográfico, 

possibilita, segundo Kalina Silva, “uma abordagem em que, por meio da história de vida 

do retratado, é possível visualizar traços característicos do período histórico em que o 

mesmo viveu”. (SILVA, 2013, p. 16) O próprio exemplo levantado por Kalina serve de 

base para isso, sendo a obra de Júnia Ferreira Furtado, intitulada “Chica da Silva e o 

contratador de diamantes”, publicada em 2003 pela Companhia das Letras. 

Nesse processo em defesa do uso da biografia em sala de aula, Kalina Silva faz 

uso de dois argumentos favoráveis ao gênero biográfico dentro do ensino de história: “o 

forte apelo que esse gênero exerce sobre o público leigo e o papel que a biografia pode 

desenvolver como representação do contexto histórico ao qual pertence o biografado” 

(SILVA, 2013, p. 17) A biografia se põe como um poderoso instrumento na 

diversificação das aulas de história a partir da possibilidade de atrair a atenção da 

juventude, haja vista que uma parte considerável dos jovens já faz uso de biografia para 

leitura em seu dia a dia sem nenhuma exigência institucional. O professor tem então um 

leque de opções que vai muito além do simples aprendizado da história, mas passa 

também pelo desenvolvimento do gosto pela leitura, da formação de um sujeito crítico a 

partir do trabalho interdisciplinar, e do conhecimento do contexto histórico a partir de 

personagens muita das vezes desconhecidos da sociedade. Nas palavras de Katani 

Monteiro e Natalia Méndez, 

Indivíduos pertencentes a diferentes grupos sociais e não mais somente os 

„grandes homens‟ do passado passam a integrar, também, o conjunto dos 

estudos biográficos atuais: escravos, ex-escravos, operários, mulheres, entre 

outros. Todavia, não é o caso de eliminar da investigação biográfica renovada 

o exame de trajetórias de personagens provenientes das elites, característica 

marcante das biografias tradicionais. (MONTEIRO; MÉNDEZ, 2012, p. 92) 

 

A biografia pode retornar ao ensino de história numa nova perspectiva, não mais 

atrelada aos grandes heróis, mas sim a todo e qualquer indivíduo que venha a despertar 

interesse por sua história de vida. Essa abertura dá aos professores de história a 

possibilidade de ensinar história local e regional a partir de pequenas biografias, haja 

vista que em geral a disponibilidade de material sobre a história de várias localidades e 
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regiões é muito escassa. Todo esse processo de conhecimento de uma biografia tem que 

implicar necessariamente na compreensão do contexto histórico no qual o sujeito viveu, 

e quais processos levaram a conjuntura da época. Por isso, entende-se que o uso da 

biografia nas aulas de história não significa um retorno ao passado, uma tarefa de 

desenterrar o velho, mas sim o retorno de uma ferramenta já usada no passado de forma 

diversa da proposta atualmente. 

Kalina Silva defende dois elementos primordiais para a escolha das biografias a 

serem trabalhadas: “o interesse do professor em conjunto com os interesses e realidades 

específicas de seus alunos, e a disponibilidade de obras e dados biográficos sobre os 

personagens escolhidos.” (SILVA, 2013, p. 18) Essas propostas enquadram-se nas 

teorias mais recentes da pedagogia que entendem a educação como uma via de mão 

dupla, onde o processo de aprendizagem se dá tanto do aluno em relação ao professor, 

quanto do professor em relação ao aluno. Também é preciso respeitar as 

particularidades de cada educando, de forma a permitir que ele se desenvolva no seu 

tempo e ritmo. Dessa forma, ouvir o aluno sobre seus interesses é fundamental para que 

a escolha da obra biográfica não seja uma imposição unilateral por parte do docente, 

pois tal atitude irá impedir justamente o desenvolvimento de uma empatia entre o aluno 

e a obra. 

Isto posto, várias são as possibilidades do uso da biografia em sala de aula por 

parte do professor de história. Mas Kalina Silva defende que duas são as abordagens 

possíveis a partir da biografia: introdução a um conteúdo, e ilustração do contexto 

histórico. 

Como introdução a um período histórico selecionado. Por exemplo, ao iniciar 

um conteúdo como a História da África Medieval, podemos começar 

apresentando aos alunos a vida de Mansa Mussa, o mais famoso rei do Mali, 

cuja trajetória, envolta em lendas, serve ao mesmo tempo de prefácio e 

chamariz para o estudo do Sudão medieval. 

Como ilustração do contexto histórico do personagem. Se considerarmos que 

a vida de todo indivíduo é representativa das estruturas nas quais está 

inserido, podemos tomar uma biografia para discutir determinado contexto 

histórico na medida em que trabalhamos esse contexto. Por exemplo, a vida 

de Cervantes está repleta de fatos que a tornam um perfeito espelho do 

„século de ouro‟ espanhol. (SILVA, 2013, p. 18) 

 

Ao professor cabe elaborar seu planejamento de forma a incluir o gênero 

biografia dentro das aulas de história, mas não como mero instrumento auxiliar de suas 

aulas, e sim como instrumento protagonista do processo de ensino-aprendizagem, 

ocupando o lugar central do planejamento. A biografia pode contribuir para 

dinamização das aulas de história, e para a melhoria do aprendizado escolar dos alunos. 
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3.6 A importância do Jesus Histórico no Ensino de História 

 

O desenvolvimento desta pesquisa busca responder a problemática levantada no 

início deste trabalho: porque é importante que o livro didático aborde a personagem 

Jesus Histórico através de suas biografias? A partir desta problemática, e das reflexões 

elaboradas com base em tal indagação, cinco pontos chaves serão destacados: a 

amplitude da personagem Jesus de Nazaré; a necessidade de temas na aula de história 

que dialoguem com a realidade dos alunos; um ensino de história crítico e 

problematizador; um processo cada vez maior de dinamização das aulas de história; e as 

possibilidades que o uso da biografia em sala de aula apresenta. Tais pontos são 

discutidos a seguir dando continuidade ao que já foi apresentado e discutido ao longo 

deste trabalho. 

Ao iniciar uma das partes de seu livro “O Essencial de Jesus: frases originais e 

primeiras imagens”, John Dominic Crossan diz a seguinte frase: 

O mundo romano era um império agrário, o que significava que os 

camponeses, a vasta maioria da população, viviam próximo aos nível de sua 

subsistência e assim sustentavam elites religiosas e políticas cujos níveis de 

luxo mal podiam imaginar. (CROSSAN, 2008, p. 16) 

 

Diante disso, é fácil concluir que Crossan vai falar de um Jesus que não é o 

religioso, ou canônico, aquele Jesus de Nazaré retratado no Novo Testamento como o 

filho do Deus judaico-cristão. Não se trata desse Jesus, mas sim do Jesus Histórico, 

aquele Jesus que provavelmente caminhou pela Galileia durante sua vida real, 

exercendo funções e tecendo relações sociais e religiosas. Mas neste primeiro momento 

o Jesus a qual se refere não tem tanta importância. Independente das discussões travadas 

entre religiosos e historiadores, o fato é que existe um registro histórico – verídico ou 

não – de uma personagem chamada Jesus de Nazaré. Esse é um fato inegável, tendo 

existido uma pessoa assim nomeada, ou mesmo tratando-se apenas de uma criação 

ideológica posterior como sugerem alguns pesquisadores minoritariamente. Nenhum 

outro personagem na história do Ocidente teve tanta repercussão de seu nome quanto 

Jesus de Nazaré, isso ao longo de quase dois milênios. Mesmo com todo esse tempo sua 

figura continua forte e imponente dentro das sociedades ocidentais, em especial a 

brasileira, cujo fator religioso tem um peso significativo na vida da população. Dessa 

forma, não se pode ignorar essa personagem da história, como se nunca tivesse existido 

alguém chamado Jesus de Nazaré. 



48 
 

 

Posto o fato de que Jesus de Nazaré é uma personagem de amplitude mundial 

durante alguns dos períodos mais importantes da história da humanidade até a 

atualidade, não se pode de forma alguma ignorar a religiosidade da população brasileira, 

que é o público maciçamente disposto dentro das salas de aula das escolas públicas pelo 

país a fora. Contudo, isso não significa abrir mão da compreensão da história como uma 

ciência social pautada em métodos e critérios de investigação. O estudo do Jesus 

Histórico numa perspectiva crítica carrega junto a si uma visão laica de Jesus. Cabe 

ressaltar que a história atualmente não é mais compreendida apenas como a História 

Sagrada, ou religiosa. A história hoje é um leque muito mais amplo de possibilidades e 

perspectivas. A indagação levantada por Marcos Silva é de extrema importância: “Tudo 

é história?” (SILVA, 2007, p. 55) A resposta certamente dependerá da posição política, 

cultural, social e teórica de quem responda a tal questionamento, mas certamente que 

ignorar a personagem de Jesus dentro da história é um erro fatal. Há uma necessidade, 

quase uma obrigatoriedade, que o ensino de história dialogue com as realidades de todas 

essas crianças e jovens que frequentam a escola. Não se pode repetir erros do passado 

onde a disciplina história fechava os olhos para o público que atendia, de forma que 

eram ensinadas questões e fatos totalmente distantes da vida dos alunos, e ignoradas 

narrativas importantes. Da mesma forma que a aula de história vem se abrindo a temas 

que antes eram ignorados, como a História e Cultura Afro-brasileira, a população 

LGBT, os Direitos Humanos, é preciso que se abra para a personagem do Jesus 

Histórico. 

Contudo, a forma como essa personagem será apresentada nas aulas de história 

precisa ser problematizada pelo professor. É fato a presença da narrativa religiosa sobre 

Jesus de Nazaré no senso comum das pessoas, mas também é fato que a história é uma 

ciência social que possui métodos e critérios de análise científica, não podendo se 

render a esse senso comum que se propaga. Daí a necessidade de um ensino de história 

que seja crítico e problematizador, tendo como base a noção de história como ciência 

social, possibilitando ao aluno construir o saber histórico escolar de forma autonomia e 

crítica. Isso não impede que a narrativa do Jesus religioso seja apresentada e discutida, 

ao contrário, ela deve sim ser trabalhada em sala de aula. Porém, tal fato precisa vir 

acompanhado da apresentação e discussão do Jesus Histórico, baseando-se em toda a 

historiografia produzida nos últimos dois séculos. Só dessa forma se fará justiça a um 

ensino de história realmente crítico e problematizador, haja vista que essa área não pode 
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ignorar toda a bibliografia já produzida sobre o Jesus Histórico, apresentando apenas a 

narrativa do Jesus religioso. 

Não se trata, porém, de se criar uma dicotomia do tipo Jesus religioso versus 

Jesus Histórico. Essa dicotomia já apareceu entre os pesquisadores no início das 

pesquisas sobre o Jesus Histórico, como demonstrado nesse trabalho. Em determinado 

momento da pesquisa acreditou-se poder excluir toda a religiosidade da personagem de 

Jesus, e atentar-se apenas para aquilo que fosse histórico. Em seguida, um novo 

movimento propôs que Jesus não poderia ser entendido em sua dimensão histórica, 

apenas religiosa. Ambas as tentativas de se compreender Jesus se mostraram 

problemáticas, levando a maioria dos historiadores ao consenso de que essa rivalidade 

criada entre o religioso e o histórico era problemática. O melhor era tentar compreender 

o Jesus Histórico levando em consideração sua dimensão religiosa. Por isso, é 

importante destacar que é preciso haver cuidado entre os professores para que não 

transformem essas duas personagens – o Jesus religioso e o Jesus histórico – em 

inimigas entre si. Isso é muito perigoso. Pode fazer com que os alunos optem por 

escolher entre uma das duas personagens, o que é justamente o oposto daquilo 

defendido pela historiografia atual, que é conhecer o Jesus Histórico sem ignorar o 

Jesus religioso. Dessa forma, para conhecer o Jesus Histórico, o aluno não deve e não 

pode ignorar o Jesus religioso, mas sim compreendê-lo dentro dos objetivos da religião. 

Além disso, é preciso destacar, nas palavras de Circe Bittencourt, que “a partir 

do regime republicano, a História Sagrada perdeu seu caráter de obrigatoriedade no 

ensino público, mas permaneceu nas escolas confessionais, que, de forma paradoxal, 

viveram a fase de sua maior expansão.” (BITTENCOURT, 1993, p. 199) Dessa forma, 

não há mais a obrigatoriedade de se ensinar uma História Sagrada, onde a personagem 

de Jesus era o religioso. É possível agora, e necessário, apresentar aos alunos o Jesus 

Histórico. Mas essa desobrigação para com a História Sagrada não pode ser interpretada 

e entendida pelo professor como uma proibição. O Ensino de História hoje, diferente 

daquele durante o Império, permite ao docente que ele ensine tanto o Jesus religioso 

quanto o Jesus Histórico. Esse é o objetivo maior. 

A apresentação e discussão do Jesus Histórico pode ser parte do processo de 

dinamização das aulas de história a fim de atrair uma maior atenção dos jovens. A 

disciplina história sempre foi e ainda é marcada por aulas onde predominam a exposição 

oral do professor e a leitura de textos escritos – incluindo aí o livro didático. Além de a 

aula ser excessivamente maçante do ponto de vista do aluno, falta conexão entre as 
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aulas, pois cada aula acaba se isolando em si mesma, construindo uma unidade sem 

conexão com as demais. Cada vez maior é a defesa para o desenvolvimento de 

sequências didático-pedagógicas que combatam esse isolacionismo e integrem os 

saberes e conteúdos de forma mais humana. O Jesus Histórico pode sim contribuir nesse 

processo de desenvolvimento das aulas de história, pois são múltiplas as biografias, 

imagens, filmes, e tantos outros materiais que podem ser explorados pelo professor 

juntamente com seus alunos. 

O uso da biografia permite uma diversificação das aulas de história que contribui 

para todo esse processo de renovação que o ensino de história vem passando desde o 

fim do séc. XX. Isso tanto numa perspectiva do uso da biografia como introdução a um 

conteúdo, como no seu uso para ilustração de um determinado contexto histórico. 

(SILVA, 2013, p. 18) Ao professor cabe desenvolver seu planejamento de forma a 

abarcar a biografia de acordo com seus objetivos de aprendizagem. As biografias do 

Jesus Histórico podem então ser utilizadas nas aulas, em especial nas de história antiga 

que tratem do Império Romano. É justamente nesta parte da história que a personagem 

de Jesus costuma aparecer com certa frequência. No capítulo seguinte será analisada sua 

presença nos livros didáticos de história, onde será discutido com mais consistência essa 

questão. 

Feitas as devidas considerações acerca do Jesus Histórico no Ensino de História, 

conclui-se pela imensa importância que o tema possui devido as grandes possibilidades 

que estão postas para seu uso em sala de aula pelo professor. A narrativa do Jesus 

religioso está esgotada do ponto de vista das novidades, mas a narrativa do Jesus 

Histórico ainda é novidade para a grande maioria da sociedade, e consequentemente 

para os alunos. Dessa forma, desperta imenso interesse ao ser apresentada, mesmo que 

de forma breve e superficial pelo professor. O Jesus Histórico ainda é um campo de 

pesquisa com inúmeras possibilidades em aberto, e as biografias publicadas nos últimos 

anos sobre Jesus mostram o grande sucesso dessas obras. Dentro do Ensino de História, 

a presença do Jesus Histórico ainda é muito insignificante, ou seja, as possibilidades 

estão postas na mesa. É possível experimentar de tudo. 

 

4 AS POSSIBILIDADES PARA O USO DO JESUS HISTÓRICO NO ENSINO 

DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 
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Os debates acerca da constituição e do uso dos livros didáticos ganharam força 

nas últimas décadas, em especial no Brasil. Como um dos principais materiais de 

suporte pedagógico aos professores, o livro didático tem alcançado papel de destaque na 

educação. Após discutir a história e historiografia do Jesus Histórico no capítulo 1 deste 

trabalho, e o surgimento e desenvolvimento do gênero biográfico no capítulo 2, este 

terceiro e último capítulo volta-se exclusivamente para o ensino de história, em especial 

para a possibilidade do uso do Jesus Histórico no Ensino de Histórica. O livro didático 

ocupa então papel central no processo de ensino-aprendizagem, haja vista ser um 

material de distribuição universal no Brasil. Com acesso direto e gratuito a todos os 

alunos da educação básica pública, o livro se torna na grande maioria das vezes o 

principal suporte para o professor durante o processo de ensino, e também para o aluno 

durante o processo de aprendizagem. Em algumas situações é o único suporte para 

ambos os casos. 

Dessa forma, faz-se necessário explicitar o processo de criação e 

desenvolvimento dos programas governamentais que universalizaram a distribuição do 

livro didático no Brasil, a ponto de torná-lo esse material de referência nas escolas 

públicas. Ademais, o capítulo busca também apresentar as análises feitas nos livros 

didáticos de história que foram selecionados entre aqueles distribuídos as escolas 

públicas para atenderem alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino 

Médio, anos de escolaridade esses que trabalham com a história antiga, período de 

presença da personagem Jesus de Nazaré nos livros didáticos. Além disso, o capítulo 

apresenta as considerações e os resultados obtidos na análise desse material, bem como 

uma análise a luz do referencial teórico e da proposta deste trabalho. Por fim, há a 

apresentação de propostas pedagógicas para o ensino de história que foquem no trabalho 

com o Jesus Histórico a partir da utilização do gênero biográfico, de forma a 

incrementar o trabalho pedagógico nas salas de aula das escolas públicas e privadas de 

todo o Brasil. 

 

4.1 A história do Livro Didático no Brasil 

 

O livro didático esteve presente desde os primórdios da organização de um 

sistema de ensino por parte do Estado imperial. Inicialmente eram conhecidos como 

“manuais”, que em geral tinham inspiração francesa. Segundo Wallace Manoel Hupp, 

“no início do século XIX, os manuais seguiam os modelos estrangeiros, na maioria das 
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vezes o francês, quando não eram importados diretamente do país”. (HUPP, 2014, p. 

23) Dessa forma, o livro didático servia como importante instrumento por parte do 

Estado para propagação e cumprimento dos seus objetivos de política educacional e 

política nacional. Diante disso, com a expansão do sistema educacional, e a maior 

demanda pelo livro didático, fez-se necessário uma maior organização por parte do 

Estado para que pudesse ofertar o material aos estudantes das escolas públicas 

brasileiras. 

Em 1937, durante o período em que Getúlio Vargas esteve no poder (1930-

1945), ouve um constante e intenso investimento por parte do Governo na difusão das 

idéias nacionalistas encampadas por Getúlio Vargas. No ano de 1937 foi criado através 

do Decreto-Lei nº 93 de 21/09/1937 o Instituto Nacional do Livro – INL por iniciativa 

do ministro Gustavo Capanema. Os objetivos do Instituto eram a edição de obras 

literárias de interesse para formação cultural da população; a criação de uma 

enciclopédia nacional; a criação de um dicionário nacional; e a expansão das bibliotecas 

públicas por todo o país. No ano seguinte, 1938, foi criada a Comissão Nacional do 

Livro Didático – CNLD, de caráter permanente, através do Decreto-Lei nº 1006 de 

30/12/1938. Dessa forma, o Instituto Nacional do Livro não cuidaria mais dos livros 

didáticos. Os objetivos principais da comissão eram o de examinar todos os livros 

didáticos apresentados, aprovando ou não seu uso nas escolas públicas; estimular a 

produção e orientar a importação de livros didáticos; e organizar exposições nacionais 

dos livros didáticos aprovados para uso. O Decreto-Lei também garantia que após 1940 

só poderiam ser distribuídos aos alunos das escolas públicas os livros aprovados pela 

referida comissão. 

Com o Golpe Militar em 1964, a organização as estruturas organizacionais da 

educação começaram a serem revistas para se adequarem as diretrizes político-

ideológicas do Regime Militar. Em suma, a um processo de “censura e ausência de 

liberdades democráticas” como destaca Sonia Regina Miranda e Tania Regina de Luca. 

(LUCA; MIRANDA, 2004, p. 125) Dessa forma, O Decreto nº 59.355 de 04/10/1966 

instituiu a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático – COLTED, pondo fim à 

antiga Comissão Nacional do Livro Didático. Mas o Instituto Nacional do Livro 

continuava a existir. O programa da COLTED objetivava a distribuição de livros 

didáticos a todos os níveis de ensino – primário, secundário e superior – no montante de 

51 milhões de livros nos três anos que se seguiriam. Segundo Hupp, a criação da 

COLTED se deu na esteira da “implementação de grandes projetos governamentais, 
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como o originado dos acordos MEC/USAID (1966-1971)”. (HUPP, 2014, p. 25) Esse 

cenário apresentava uma clara intenção do governo brasileiro – comandado por 

militares – em romper com o modelo até então adotado, o francês, e aproximar-se do 

modelo americano. A comissão foi extinta em 1971, e o Instituto Nacional do Livro 

voltou a coordenar o programa do livro didático, que era dividido em áreas: 

Programa do Livro Didático Ensino Fundamental (PLIDEF); Programa do 

Livro Didático Ensino Médio (PLIDEM); Programa do Livro Didático 

Ensino Superior (PLIDES); Programa do Livro Didático Ensino Supletivo 

(PLIDESU) e Programa do Livro Didático Ensino de Computação 

(PLIDECOM), cada qual com a incumbência de coeditar os livros de suas 

respectivas áreas. (HUPP, 2014, p. 26) 

 

Contudo, o trabalho do Instituto Nacional do Livro a frente dos livros didáticos 

durou pouco. Em 1974 o governo transferiu a responsabilidade pelo livro didático a 

Fundação Nacional do Material Didático – FENAME, que havia sido criada pela Lei nº 

5.237 de 02/10/1967. Com toda essa movimentação por parte do governo em torno do 

livro didático, e com as cada vez maiores aquisições do material para distribuição as 

escolas públicas, o mercado editorial começou a se estruturar e a crescer em torno da 

produção do livro didático. Hupp afirma que 

as editoras investiam no aprimoramento dos aspectos gráficos para seduzir o 

mercado consumidor, ao mesmo tempo em que transmitiam a idéia de 

renovação constante de seus produtos, visando à substituição das edições 

anteriores. Tal medida encarecia os livros escolares, provocando debates 

acalorados no Congresso Nacional, com a apresentação de projetos que 

pretendiam instituir a monopolização da produção do livro didático pelo 

Estado, a sua padronização, a criação do livro único, entre outras medidas. 

(HUPP, 2014, p. 26) 

 

Diante desse quadro, fica evidente que as questões que envolviam o livro 

didático já haviam tomado lugar central na política nacional, a ponto de gerar disputas 

de poder no Congresso Nacional. Os vultosos recursos investidos na aquisição do livro 

didático eram motivo de cobiça por parte das editoras, e a abrangência nacional dos 

livros era motivo de disputa político/ideológica por parte das autoridades. Dessa forma, 

em 1983 foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, passando a 

incorporar o Programa do Livro Didático do Ensino Fundamental, notadamente 

assumindo um caráter assistencialista. 

Com o fim da Ditadura Militar e o processo de redemocratização pelo qual 

passou o país, a estrutura organizacional que envolvia os livros didáticos foi alterada 

mais uma vez. Em 1985 foi criado através do Decreto nº 91.542 de 19/08/1985, o 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, permanecendo até a presente data. O 

programa que trouxe diversas mudanças e inovações, tais como a indicação dos livros 
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pelos professores e o aperfeiçoamento das técnicas para sua produção. PNLD foi 

vinculado ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma 

autarquia federal criada pela Lei nº 5.537 de 21/11/1968 e vinculada ao Ministério da 

Educação – MEC. Ao FNDE cabe a execução prática dos programas definidos pelo 

MEC, incluindo a organização dos processos de escolha, compra e distribuição das 

obras que compõem o PNLD. Luca e Miranda afirmam que essa relação entre o FNDE e 

o MEC no âmbito do PNLD vem apresentando problemas desde a criação do programa, 

necessitando de soluções por parte dos gestores públicos. 

Pesquisas realizadas em território nacional e patrocinadas pelo próprio MEC 

indicaram, em momentos distintos, que há problemas incontestáveis 

envolvendo atrasos sistemáticos na edição e distribuição do guia para as 

escolas, incongruências de toda ordem no tocante à escolha feita pelos 

professores e envio de obras pelo FNDE, atraso na recepção dos livros por 

parte das escolas, bem como fragilidades envolvendo o processo de utilização 

das obras enviadas, que chegam até mesmo a ser desprezadas e 

desconsideradas pelos professores. (LUCA; MIRANDA, 2004, p. 126) 

 

Cabe ressaltar que esses problemas apontados pelas pesquisadoras são de ordem 

administrativa e gerencial, merecendo atenção especial por parte do Estado, já que em 

1991 o Instituto Nacional do Livro foi fundido a Biblioteca Nacional, deixando de 

existir, e toda a responsabilidade pelo livro didático ficou a cargo do FNDE.  Porém, 

todas essas questões são de ordem burocrática. Luca e Miranda chamam a atenção para 

outro lado do PNLD, o lado pedagógico. Segundo as autoras, apenas a partir de 1996, 

num momento democrático, é “que se iniciou efetivamente a avaliação pedagógica dos 

livros didáticos, processo marcado por tensões, críticas e confrontos de interesses”. 

(LUCA; MIRANDA, 2004, p. 127) Os livros didáticos passaram então a receber uma 

avaliação crítica sobre suas propostas pedagógicas, e o processo de aperfeiçoamento dos 

critérios e procedimentos de avaliação passou a ser contínuo e freqüente. Esses 

processos de avaliação se acentuaram no final da década de 1990 e início dos anos 

2000, onde o PNLD sofreu constantes processos de aperfeiçoamento e expansão que 

visaram de um lado à melhoria na qualidade do livro didático ofertado as escolas 

públicas, e de outro a expansão da cobertura do programa, com a inclusão de livros 

didáticos do ensino médio, e de livros didáticos de disciplinas como artes e inglês. 

Criou-se então cultura avaliativa em torno do livro didático, uma mercadoria 

oferecida por empresas que cada vez mais se especializam no ramo da oferta de livros 

didáticos. São altos investimentos na propaganda e agressivos programas de marketing 

que visam o convencimento de professores, escolas e secretarias de educação para 

aquisição dos livros didáticos de determinadas coleção. As editoras acabaram por se 
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adaptar as regras e normas do PNLD haja vista os altos recursos empregados pelo 

Governo Federal para a aquisição de milhões de livros didáticos todos os anos.  

 

4.2 Considerações sobre a análise do material 

 

Considerada a trajetória histórica do livro didático no Brasil, conforme 

demonstrado no item anterior deste trabalho torna-se possível delimitar o material que 

foi analisado a luz do referencial teórico aqui disposto. Desta forma, é necessário 

pontuar duas dimensões distintas da analise aqui empreendida: de um lado as escolhas 

do material para análise, e de outro a análise em si, com os critérios adotados e os 

caminhos percorridos. 

Os livros didáticos escolhidos para serem analisados integram o material 

distribuído as escolas públicas brasileiras através do PNLD- Programa Nacional do 

Livro Didático. A escolha se deu de forma aleatória no que diz respeito ao ano de 

produção do material, bem como a editora que o produziu. O único direcionamento se 

deu em relação ao ano de escolaridade para quais os livros são destinados, sendo 

escolhidas as obras referentes ao 6º ano de escolaridade do ensino fundamental, e ao 1º 

ano de escolaridade do ensino médio – ou obras gerais direcionadas ao ensino médio. 

Tal direcionamento foi necessário – conforme já apontado anteriormente neste trabalho 

– pois a personagem Jesus de Nazaré está diretamente relacionada à antiguidade, mais 

especificamente ao Império Romano, e este conteúdo por sua vez consta na matriz 

curricular de história do 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, daí 

os motivos para tal direcionamento. Além deste direcionamento na escolha do material, 

nenhuma outra característica dos livros didáticos foi determinante na seleção dos 

mesmos. As obras foram em sua maioria produzidas nos últimos sete anos, constando 

nas recentes edições do PNLD, além de pertencerem a uma gama de diferentes editoras, 

desde as mais famosas e amplamente conhecidas por professores e escolas, até aquelas 

menos conhecidas. 

Os critérios adotados para análise foram divididos em três temas ao mesmo 

tempo distintos e próximos, o primeiro relacionado ao Jesus Histórico, o segundo a 

estrutura pedagógica do livro, e o terceiro e último ao gênero biográfico. Foi elaborado 

um questionário composto de dez itens, sendo nove perguntas e um item para 

considerações finais. Tais perguntas objetivavam entender a estrutura material e 

pedagógica dos livros didáticos, bem como identificar se havia ou não alguma presença 
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de Jesus de Nazaré e/ou do Jesus Histórico, e se o livro utilizava-se do gênero 

biográfico como ferramenta de ensino. 

A primeira questão (1 – A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro 

didático?) foi crucial para o desenvolvimento de todo o trabalho de análise do material, 

pois dava o indicativo de se haveria ou não a presença de Jesus de Nazaré no livro 

didático. Tal fato era de suma importância, pois direcionava todo o trabalho de análise 

desenvolvido caso houvesse essa confirmação. Cabe destacar que a presença da 

personagem Jesus de Nazaré no livro didático deveria ocorrer na parte dedicada à 

história antiga. Tal direcionamento se deve ao significado da citação para este trabalho, 

pois de nada serviria uma menção a Jesus de Nazaré em um capítulo sobre história 

contemporânea, por exemplo. A segunda questão (2 – Em qual parte do livro se deu 

essa citação?) objetivava compreender como e onde a personagem Jesus de Nazaré 

apareceria nas narrativas do livro didático. Se haveria, por exemplo, um tópico ou título 

específico sobre Jesus de Nazaré, ou se as menções a ele se dariam ao longo de textos 

que tratavam de outras temáticas que tinham relação ou não com sua personagem. Outro 

ponto importante era saber em que determinado ponto da história Jesus de Nazaré era 

citado, se era quando se falava do Império Romano, da Judeia, ou do Judaísmo. O 

posicionamento da personagem dentro da narrativa dava a dimensão da importância do 

mesmo para os autores da obra, bem como de seu protagonismo dentro da história. A 

terceira questão (3 – De que forma se dá essa citação?) buscava, uma vez identificada à 

citação a Jesus de Nazaré dentro do livro didático, delimitar a dimensão da personagem 

na narrativa. Jesus era citado quantas vezes? Uma? Duas? Várias? Em um pequeno 

espaço, ao longo da obra, ou em várias páginas? O espaço destinado a esta personagem 

na obra em análise era o foco desta questão. 

Analisadas as questões de cunho mais quantitativo e estrutural, passou-se a 

análise daquilo que figurava como centro da questão: o Jesus Histórico. A questão de 

número quatro (4 – O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso?) tinha por 

objetivo trazer a tona qual Jesus que os autores tinham optado por mencionar. Como já 

afirmado inúmeras vezes neste trabalho, o Jesus religioso não é o Jesus Histórico. Há 

diferenças entre ambos. Mesmo que o autor optasse por inserir informações de ambas as 

personagens, era importante delimitar com precisão a qual figura o autor optou por 

acionar, se aquele Jesus religioso baseado nas narrativas canônicas, ou o Jesus Histórico 

baseado nas pesquisas históricas. A questão cinco (5 - Sendo presente o Jesus religioso, 

há ao menos alguma menção ao Jesus Histórico?) complementava a anterior. Uma vez 
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estando presente na narrativa o Jesus religioso, haveria, ao menos minimamente, alguma 

menção a existência de outro Jesus, o histórico? Dessa forma, abriu-se a possibilidade 

de o autor do livro didático ter construído uma narrativa centrada na personagem do 

Jesus religioso, mas ter feito menção à existência do Jesus Histórico. 

A questão de número seis (6 – O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao 

tema?) adentrou no âmbito da estrutura pedagógica do livro didático. Um dos pontos de 

maior importância nas obras de história na atualidade, fruto de inúmeras discussões, é a 

utilização de documentos e fontes históricas no ensino de história, e neste caso, nos 

livros didáticos de históricas. Dessa forma, analisou-se a presença ou não de 

documentos e fontes históricas, bem como o tipo de material que constava nos livros 

didáticos apresentados ao alunado. Já a questão sete (7 – Há alguma questão ou 

atividade ligada a personagem de Jesus?) tinha por objetivo entender se o livro 

desenvolvia algum tipo de atividade relacionada à personagem de Jesus, seja o Jesus 

religioso ou o Jesus Histórico, e até mesmo aos possíveis documentos e fontes históricas 

ligados a essas personagens. Tal questão é importante a partir do momento em que 

determina o que os autores entendem por fundamentais para o aprendizado do aluno 

haja vista que os exercícios que constam nos capítulos tendem a revisar e/ou fixar as 

questões tidas como mais importantes para o aprendizado da história. Após todo esse 

apanhado acerca da presença ou não do Jesus Histórico no livro didático, a questão oito 

(8 – Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico?) buscava 

identificar se o autor utilizou alguma obra referente ao Jesus Histórico para desenvolver 

o livro didático em questão. Dessa forma uma análise minuciosa dos referenciais 

bibliográficos que deram base aos livros didáticos produzidos ajudou a entender os 

direcionamentos tomados pelos autores. 

A última de todas as questões – e por isso não menos importante – tem relação 

direta com a utilização do gênero biográfico no ensino de história. A questão nove (9 – 

O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar desta 

personagem?) averiguou a presença nas obras analisadas do gênero biográfico enquanto 

ferramenta para o ensino de história. Ou seja, se os livros didáticos utilizam ou 

recomendam a utilização de biografias no trabalho dos conteúdos apresentados aos 

alunos. Cabe ressaltar que tal análise do uso da biografia se deu apenas nos capítulos em 

que houve menções a personagem de Jesus, ao cristianismo, ou a fatos correlatos na 

antiguidade. Respondidas todas as questões, o último item de número dez foi reservado 

para as considerações finais acerca do livro didático analisado. Dessa forma, encerrada 
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as análises foi possível obter um diagnóstico individual dos livros didáticos de história 

ofertados pelo PNLD nos últimos anos, com destaque para os livros do 6º ano de 

escolaridade do ensino fundamental, e do 1º ano de escolaridade do ensino médio. 

Obtidos os resultados individuais de cada livro didático, o passo seguinte foi à reunião 

dessas informações para um diagnóstico geral acerca do material analisado. Este é o 

tema do próximo item deste trabalho. 

 

4.3 Consolidação dos resultados 

 

A análise das respostas obtidas após o trabalho desenvolvido em torno dos vinte 

livros didáticos selecionados, bem como o computo dessas respostas produziram uma 

resultado quantitativo acerca do material analisado. Tal resultado pode ser visualizado 

na tabela que segue, apresentando os números referentes a cada questão, bem como as 

respostas obtidas, e seus respectivos percentuais. No que diz respeito às opções de 

repostas faz-se necessário alguns esclarecimentos para melhor compreensão dos 

resultados obtidos. 

Sobre a citação a personagem Jesus de Nazaré nos livros didáticos, objeto da 

primeira questão, as opções de resposta eram claras e objetivas: “sim” para citação a 

personagem, mesmo que uma única vez, e “não” para quando não houvesse nenhuma 

citação a personagem, ou seja, o livro não fez menção a Jesus de Nazaré quando tratou 

da antiguidade. Tal pontuação é de suma importância, pois, como já descrito 

anteriormente neste trabalho, só foram consideradas citações a Jesus de Nazaré que 

estivessem diretamente ligadas ao período da História Antiga, período em que a 

personagem viveu. Novamente explicita-se a justificativa para tal opção, pois como este 

trabalho está em parte direcionado a história do Jesus Histórico, não haveria conexão, 

por exemplo, em uma citação do livro que se referisse a um evento católico em pleno 

séc. XXI e mencionasse Jesus de Nazaré. A menção a personagem deveria estar dentro 

de um contexto de explicação de sua vida para ter correlação com este trabalho. A 

simples e única menção de forma vazia e superficial não foi considerada no cômputo 

das respostas. 

Diante do exposto, a segunda questão tratava justamente do local do livro 

didático em que havia a citação a referida personagem. Poderia ser dentro de um 

capítulo específico sobre a mesma, ou sobre a religião naquela época, ou mesmo sobre 

outro tema geral da história. O objetivo desta segunda questão foi identificar a qual 
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assunto essa personagem era relacionada, enquanto que a terceira questão objetivou 

identificar de que forma tal citação acontecia. Ao analisar todas as citações, houve o 

cuidado para que a menção a personagem fosse relacionada ao restante do texto, para 

identificar se tratava de uma menção superficial ou mais profunda dentro da narrativa 

desenvolvida. Dessa forma as opções de resposta tentaram contemplar as observações 

empíricas no material ora analisado, sendo possível observar pequenas citações, por 

exemplo, em um parágrafo, até citações em uma página, em várias páginas, e ao longo 

da obra (um capítulo ou uma seção do livro). 

A quarta questão, assim como a primeira, permitia apenas duas opções de 

resposta: sim ou não. Os critérios utilizados para definir se a menção a personagem se 

tratava do Jesus religioso ou do Jesus Histórico partiram da conceituação de Jesus 

Histórico abordada neste trabalho, mais especificamente as definições de John Dominic 

Crossan e de John Paul Meier já citadas anteriormente. A quinta questão 

complementava a anterior, pois o Jesus presente no livro didático poderia ser o 

religioso, e ao mesmo tempo o autor mencionar esporadicamente o Jesus Histórico. Ou, 

dentro de outras possibilidades, o autor poderia mencionar tanto o Jesus religioso 

quanto o Jesus Histórico. Já a sexta questão dizia respeito à utilização de fontes 

históricas que estivessem diretamente ligadas a Jesus de Nazaré, sendo consideradas na 

análise todas as fontes presentes na parte analisada do livro didático, sem diferenciação 

de fontes e/ou documentos históricos. 

No que diz respeito à análise pedagógica dos livros didáticos, a sétima questão 

levava em consideração se havia alguma menção a Jesus de Nazaré nas questões ali 

desenvolvidas. Dessa forma é preciso pontuar quês a menção a referida personagem 

deveria acontecer em questões dentro do mesmo capítulo em que houve a menção. Por 

exemplo, se a menção a Jesus de Nazaré se deu no capítulo 2 de determinada obra, as 

atividades analisadas foram do mesmo capítulo, pois deveriam apresentar conexão com 

os assuntos ali trabalhados. Na oitava e penúltima questão, foi feita análise na 

bibliografia utilizada pelo autor para produzir o livro didático. É pertinente dizer que só 

foram consideradas como “obra referente ao Jesus Histórico” aquelas que indicavam ser 

esse seu tema central. Dessa forma, uma obra que tratava de determinado assunto, e em 

uma pequena parte apresentasse um trabalho ou capítulo sobre o Jesus Histórico não foi 

considerada, até mesmo por questões práticas de análise, haja vista a impossibilidade da 

leitura de todas as centenas de obras referenciadas nos livros didáticos. A análise de deu 
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a partir dos títulos das obras que constavam no referencial bibliográfico dos livros 

didáticos. 

Por fim, a última das questões, a questão nove, estava relacionada ao uso do 

gênero biográfico por parte do livro didático como ferramenta do Ensino de História. 

Dessa forma, foram analisadas todas as atividades propostas no livro didático dentro do 

capítulo ou seção em que houve a menção a personagem do Jesus de Nazaré ou ao 

cristianismo primitivo. O objetivo nesse caso foi identificar se os autores 

desenvolveram alguma questão que tivesse por base uma biografia, podendo a questão 

ter diferentes objetivos e modelos. 
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Tabela 1: Resultado da análise dos Livros Didáticos 

ITEM QUESTÃO RESPOSTAS Res. % 

1 A personagem Jesus de Nazaré é citada no 

livro didático? 

Sim 17 85% 

Não 03 15% 

 

 

2 

 

 

Em qual parte do livro há a citação? 

Não há 03 15% 

Cap. Roma 13 65% 

Cap. Antiguidade 02 10% 

Cap. Cristianismo 02 10% 

 

 

3 

 

 

De que forma se dá essa citação? 

Não há 03 15% 

Menos de uma pág. 07 35% 

Uma página 05 25% 

Ao longo da obra 04 20% 

Várias páginas  01 05% 

 

4 

O Jesus presente no livro é o histórico ou o 

religioso? 

Não há 03 15% 

Histórico 00 00% 

Religioso 17 85% 

5 [...] Há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? 

Sim 00 00% 

Não 20 100%  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

O livro utiliza alguma fonte histórica 

ligada ao tema? 

Não há 07 35% 

Imagem  02 10% 

Afresco 03 15% 

Óleo sobre tela 03 15% 

Verbete 01 05% 

Pintura 07 35% 

Mosaico 02 10% 

Acrílico sobre tela 01 05% 

Maquete 01 05% 

Tríptico bizantino 01 05% 

7 Há alguma questão ou atividade ligada a 

personagem de Jesus? 

Não 17 85% 

Sim 03 15% 

8 Na bibliografia do livro, há alguma obra 

referente ao Jesus Histórico? 

Não 20 100% 

Sim 00 00% 

9 O livro usa a BIOGRAFIA como recurso Não 20 100% 
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no Ensino de História ao tratar da 

personagem de Jesus? 

Sim 00 00% 

 

4.4 Interpretação dos resultados 

 

As questões propostas e aplicadas para a análise dos livros didáticos, juntamente 

com as respostas conhecidas, produziram resultados significativos acerca do material 

analisado. Tais resultados constam na tabela apresentada no item anterior deste trabalho, 

e são frutos do computo das respostas obtidas através da análise de cada livro didático 

conforme consta nos apêndices. Os resultados, necessitados de interpretação, revelam a 

dimensão teórica e prática dos livros didáticos de história fornecidos as escolas públicas 

brasileiras após chancela do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. Dessa 

forma, tal material passou por criterioso processo de análise, avaliação e seleção, tendo 

que atender diversas diretrizes e exigências impostas pelos órgãos governamentais. 

Contudo, todo material didático, incluindo aí os livros, são sempre passíveis de 

melhorias, desde aquelas relacionadas à atualização de conteúdos e propostas 

pedagógicas, bem como as de correção e aperfeiçoamento de diferentes questões. 

Diante disso, cabe destacar que os resultados aqui obtidos a partir da análise do material 

caso sejam negativos não significam que os livros didáticos são ruins e/ou inadequados, 

mas sim que não atendem aos objetivos propostos por este trabalho em uma ótica pré-

definida. 

Os livros didáticos aqui analisados citaram de forma majoritária (85%) a 

personagem Jesus Histórico. Apenas três obras, o que corresponde a 15% do material 

analisado, não fizeram nenhuma menção a Jesus de Nazaré. Ou seja, apresentaram suas 

narrativas acerca da antiguidade, bem como do Império Romano, e até do Cristianismo 

e da Religião, sem citar a figura de Jesus. Diante disso, a primeira conclusão sobre o 

material analisado é que os livros didáticos tendem a mencionar a personagem Jesus de 

Nazaré em algum momento da antiguidade. Esse momento da citação a Jesus variou 

muito nas obras. Prevaleceu em 65% dos casos a menção a personagem em capítulos 

que tratam da história de Roma. Houve duas obras (10%) onde a citação a Jesus se deu 

em um capítulo mais amplo, sobre a Antiguidade, e outras duas (10%) em que a citação 

se deu em um capítulo específico sobre o Cristianismo. Dessa forma, conclui-se que a 

preferência dos autores dos livros didáticos é por mencionar a personagem Jesus de 
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Nazaré dentro do contexto da história de Roma e/ou do Império Romano. 

Minoritariamente se produz um capítulo exclusivo sobre o Cristianismo. 

A análise demonstrou que as menções a Jesus de Nazaré são muito escassas e 

superficiais. Em 35% (07 livros didáticos) das obras a menção se deu em um pequeno 

espaço de texto, em geral um parágrafo ou um espaço separado para curiosidade ou 

temas específicos. Em 25% (05 livros didáticos) dos casos a menção ocorreu ao longo 

de uma página do capítulo. Em 20% dos casos houve menção a personagem de Jesus ao 

longo da obra, ou seja, houve a menção em determinado capítulo sobre a história antiga, 

e também houve outras menções em capítulos distintos. E em apenas uma obra (5%) a 

menção a personagem se deu ao longo de várias páginas do capítulo, e não em uma área 

isolada. Conclui-se, portanto, que apesar dos livros didáticos de história fazerem 

menção a personagem de Jesus de Nazaré, tal menção se dá de forma breve e pontual. E 

em 85% dos casos em que houve menção a Jesus – 15% dos livros didáticos não 

mencionaram Jesus – tratava-se do Jesus religioso. Nenhum livro analisado fez menção 

ao Jesus Histórico. Por se tratarem de livros didáticos de história, produzidos em geral 

por historiadores, tal fato torna-se emblemático. De certa forma, no escopo desta obra, a 

ausência de menção ao Jesus Histórico nos livros didáticos de história, juntamente com 

a presença dominante do Jesus religioso, gera reflexões sobre os objetivos dos livros 

didáticos, bem como das bases teóricas e das convicções ideológicas dos autores das 

obras. Isso, pois o simples fato das menções se direcionarem ao Jesus religioso não 

parece a princípio ser um problema, mas sim o fato de que em 100% das obras não 

houve nenhuma menção ao Jesus Histórico. Não se pode deixar de mencionar que as 

pesquisas em torno do Jesus Histórico vêm desde o séc. XIX, e no Brasil ganharam 

força nas últimas décadas do séc. XX, havendo hoje um cenário de inúmeras 

publicações e pesquisas em andamento. 

No que diz respeito à presença de fontes históricas relacionadas a personagem de 

Jesus de Nazaré, 35% das obras não apresentaram nenhuma fonte histórica que tivesse 

alguma ligação com a personagem. O restante das obras apresentou fontes históricas das 

mais diversas, e em alguns casos, alguns livros didáticos apresentaram mais de uma 

fonte histórica. Predominaram as pinturas (35%), seguidas por afresco (15%) e óleo 

sobre tela (15%), fotografia (10%) e mosaico (10%), verbete (5%), acrílico sobre tela 

(5%), maquete (5%) e tríptico bizantino (5%). Os autores, positivamente, abordaram 

diferentes fontes históricas nos livros didáticos. Isso demonstra a diversidade e 

pluralidade nas obras disponíveis no PNLD para escolha de professores e escolas. Além 
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da presença de fontes históricas, a análise buscou identificar se haveria alguma 

atividade dentro do capítulo sobre a menção a personagem Jesus de Nazaré relacionada 

à mesma. Apesar de 85% dos livros didáticos analisados fazerem menção a Jesus de 

Nazaré, apenas 15% apresentam alguma questão ou atividade ligada a Jesus. Dessa 

forma, conclui-se que a menção a Jesus não apresenta importância suficiente para que 

haja uma atividade de fixação ou revisão dos conteúdos ali apresentados. 

Diante de todas as conclusões já definidas acerca da análise dos livros didáticos, 

torna-se fundamental entender qual o referencial bibliográfico utilizado pelos autores. 

Em 100% das obras analisadas não há nenhuma obra acadêmica, ao menos em seu 

título, que trate do Jesus Histórico. Isso, de certo modo, ajuda na compreensão do 

porque da ausência dessa personagem nos livros didáticos de história. Não houve a 

opção por parte dos autores em adentrarem nessa temática de estudo da história. Da 

mesma forma, também em 100% dos casos não foi encontrado em nenhum livro 

didático – no capítulo que fazia menção a Jesus, ao cristianismo ou a tema correlato - a 

proposição ou indicação de uma atividade em que o gênero biográfico fosse utilizado 

como ferramenta de ensino e aprendizagem no campo da história. As possibilidades 

sobre o ensino da personagem do Jesus Histórico, bem como do uso da biografia como 

ferramenta de aprendizagem, são enormes. Unidas então essas questões – o ensino do 

Jesus Histórico através do gênero biográfico – abre-se um leque gigantesco de 

possibilidades para o trabalho do professorado. Tal proposição será fruto do próximo 

item deste trabalho, onde será apresentada uma proposta pedagógica para o ensino do 

Jesus Histórico através do gênero biográfico. 

 

4.5 Proposta pedagógica 

 

Com base nas temáticas desenvolvidas ao longo deste trabalho – o Jesus 

Histórico, a biografia, e o Ensino de História – e a partir das conclusões obtidas através 

da análise de duas centenas de livros didáticos, duas conclusões são postas. Em primeiro 

lugar, que a personagem Jesus Histórico é pouco presente nos livros didáticos de 

história distribuídos através do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, e sendo 

o livro didático o principal material pedagógico das escolas públicas brasileiras, 

conclui-se de forma geral pela ausência dessa personagem nas aulas de história, seja no 

6º ano de escolaridade do ensino fundamental, seja no 1º ano de escolaridade do ensino 

médio. Em segundo lugar, também tomando como base o material analisado neste 
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trabalho, verifica-se a ausência do uso do gênero biográfico como ferramenta de 

aprendizagem no ensino de história. Diante de tais conclusões, uma proposta 

pedagógica será apresentada para abordar de forma conjunta o objetivo de trabalhar a 

personagem do Jesus Histórico através do uso do gênero biográfico. 

Diante do exposto a proposta pedagógica consiste em um jogo de tabuleiro 

intitulado “A biografia do Jesus Histórico”. Fernando Seffner defende uma 

aprendizagem significativa no ensino de história. Dessa forma, em seu texto 

“Aprendizagens significativas em História: critérios de construção para atividades em 

sala de aula” (SEFFNER, 2013) o autor tece reflexões em faz sugestões acerca das 

práticas desenvolvidas em sala de aula, visando contribuir com o trabalho docente. 

Segundo Seffner, “é a partir de questões do mundo de hoje que o professor orienta seus 

alunos no estudo de situações do passado”. (SEFFNER, 2013, p. 51) Dessa forma, 

alguns problemas são iguais ou semelhantes aos do passado, como fome, seca e guerras. 

Não se trata de repetições do passado, mas também não são novidades alguns 

acontecimentos. 

Como aprendizagem significativa Fernando Seffner define um processo de 

ensino-aprendizagem pautado em uma série de critérios e etapas. Em primeiro, a 

aprendizagem significativa “serve para modificar, de alguma forma, impressões e 

opiniões que o indivíduo tem a respeito da situação presente”. (SEFFNER, 2013, p. 52) 

Ou seja, num processo de aprendizagem significativa os fatos e acontecimentos 

precisam ser “historicizados” para compreensão dos alunos acerca da situação presente. 

Nessa perspectiva, o autor defende ser preciso “permanecer bastante tempo num único 

tema, estabelecendo numerosas relações a partir dele, inclusive com auxílio de questões 

do mundo contemporâneo”. (SEFFNER, 2013, p. 55). Esse é o segundo critério da 

aprendizagem significativa. De nada adianta aulas e mais aulas que passam por 

inúmeros temas de forma superficial, sem que haja uma ligação entre esses temas 

garantindo a continuidade de determinados eixos centrais que se sobrepõem aos 

conteúdos. 

O terceiro critério trata da utilização de “conceitos e nomeações” (SEFFNER, 

2013, p. 55). A utilização de dicionários históricos nesse caso é fundamental para a 

definição de determinados conceitos que auxiliam na compreensão de grande parte dos 

conteúdos históricos. A partir da definição desses conceitos e nomeações, faz-se 

necessário um trabalho em sala de aula “com diversidade de fontes de leitura e pesquisa, 

tanto para consulta do aluno quanto do professor” (SEFFNER, 2013, p. 57). Esse é o 
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quarto critério definido por Fernando Seffner para uma aprendizagem significativa. 

Unido a este, o quinto critério trata da diversidade de atividades a serem desenvolvidas 

em sala de aula. Nas palavras do autor, “a aula de história não pode ser apenas leitura  e 

cópia”. (SEFFNER, 2013, p. 58) Aliado a todos esses critérios de uma aprendizagem 

significativa, o sexto critério consiste em “dar um sentido de funcionalidade para o 

ensino de história” (SEFFNER, 2013, p. 60). Ou seja, o ensino de história tem que ter 

significado para os alunos, mas também tem que desenvolver habilidades e 

competências que sejam úteis no dia a dia de cada indivíduo. 

Dando continuidade a definição de uma aprendizagem significativa, vem o 

critério de escolha do professor referente à “quais competências ele deseja desenvolver 

com mais ênfase naquele momento, e isto precisa ficar claro para o aluno”. (SEFFNER, 

2013, p. 61) É preciso haver uma definição clara acerca dos objetivos de determinada 

aula ou atividade, para que tanto o professor quanto o aluno possam coordenar o 

andamento das atividades de forma a atingir esses objetivos. O penúltimo critério para 

uma aprendizagem significativa faz referência a busca da “interdisciplinaridade” dentro 

do ensino de história. (SEFFNER, 2013, p. 61) Esse critério visa objetivar um trabalho 

integrado com as demais disciplinas, possibilitando a criação de um ambiente 

interdisciplinar dentro da escola. Por fim, o último critério definido por Fernando 

Seffner para uma aprendizagem significativa diz respeito à “avaliação das atividades” 

desenvolvidas pelo professor. É fundamental avaliar todas as etapas do trabalho 

abrangendo todos os atores envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a produção de um jogo de tabuleiro para o ensino de história, aqui 

intitulado “A biografia do Jesus Histórico”, é pensado dentro desse escopo de uma 

aprendizagem significativa da história conforme a definição dada por Fernando Seffner. 

A inclusão do jogo no processo de ensino-aprendizagem é defendida por Carla Beatriz 

Meinerz. Contudo, ela faz uma alerta para que os professores não pensem que a inclusão 

dos jogos tornará o ensino de história eficiente e atraente para os alunos. Segundo 

Meinerz, “o ato de educar envolve processo em que não temos garantias de resultados, 

porém construímos propostas e investimentos que incidem sobre razões e moções que 

nos mobilizam”. (MEINERZ, 2013, p. 102) O jogo abre um espaço para a ludicidade, 

onde é possível arriscar-se e errar de forma saudável e construtiva, dentro das propostas 

do material em questão. 

Carla Beatriz Meinerz divide os jogos para o ensino de história em três tipos: 

jogos de tabuleiro, jogos de dinâmica e expressividade grupal, e jogos digitais. 
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(MEINERZ, 2013, p. 107) Esses jogos podem apresentar diversos objetivos, desde os 

mais simples até os mais complexos. Cada material desenvolvido apresentará as 

características que o definem. Dessa forma, o jogo de tabuleiro é de fácil confecção e 

manuseio por parte dos professores e alunos, não necessitando de grandes e complexos 

recursos para sua utilização em sala de aula. Pode-se optar pela adaptação de jogos de 

tabuleiro já existentes no mercado, como memória, trilha, e banco imobiliário. De igual 

maneira, há também a possibilidade de o professor se aventurar na criação de um jogo 

inédito, podendo em alguns casos ter auxílio dos alunos. 

O jogo de tabuleiro “A Biografia do Jesus Histórico” é um jogo grupal que trata 

da história do Jesus Histórico. Tem formato retangular conforme a imagem a seguir. 

Consiste em dezesseis perguntas de múltipla escolha acerca da biografia do Jesus 

Histórico, e que devem ser respondidas para que se avance e se chegue ao final do 

percurso. O objetivo do jogo é saber quem possui mais conhecimentos acerca da 

biografia do Jesus Histórico. 

 

JOGO “A BIOGRAFIA DO JESUS HISTÓRICO” 
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Cada número no tabuleiro corresponde a uma pergunta que deve ser respondida 

pelos jogadores para que possam avançar. O professor pode utilizar-se de diversas 

estratégias que incrementem o jogo, como por exemplo, oferecer um prêmio simbólico 

ao vencedor. As perguntas são de múltipla escolha, compostas por quatro opções de 

resposta, sendo apenas uma correta. Todas as questões estão relacionadas à biografia do 

Jesus Histórico, seguem uma ordem cronológica dos acontecimentos, e tem por 

referencial bibliográfico o primeiro volume da obra “Um Judeu Marginal: repensando o 

Jesus Histórico” de John Paul Meier. São as questões que seguem, com as opções de 

resposta, e a indicação sublinhada da opção correta. 

 

1) Quem governava a Judeia à época do nascimento de Jesus? 

a) Herodes, o Grande 

b) Herodes Antipas 

c) Herodes Arquelau 

d) Herodes Filipe 

 

2) Em qual cidade Jesus nasceu? 

a) Belém 

b) Samaria 

c) Nazaré 

d) Galileia 

 

3) Em que ano Jesus nasceu? 

a) No ano 0 

b) Entre os anos de 3 e 2 a.C. 

c) Entre os anos de 5 e 4 a.C. 

d) Entre os anos de 7 e 6 a.C. 

 

4) Como se chamava o pai de Jesus? 

a) Paulo 

PARTIDA 10 11 
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b) José 

c) Pedro 

d) Thiago 

 

5) Qual era a ascendência de Jesus? 

a) Linhagem de Aarão 

b) Linhagem Divina 

c) Linhagem de Davi 

d) Linhagem desconhecida 

 

6) Qual o nome da mãe de Jesus? 

a) Isabel 

b) Maria 

c) Madalena 

d) Cristina 

 

7) Qual a língua falada por Jesus na sua infância? 

a) Grego 

b) Hebraico 

c) Latim 

d) Aramaico 

 

8) Jesus possuía que nível de formação educacional? 

a) Analfabeto 

b) Semi analfabeto 

c) Alfabetização razoável 

d) Alfabetização plena 

 

9) Em qual cidade Jesus viveu grande parte de sua vida? 

a) Nazaré 

b) Galileia 

c) Belém 

d) Samaria 
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10) Qual era a profissão de Jesus? 

a) Comerciante 

b) Marceneiro 

c) Pintor 

d) Pedreiro 

 

11) Jesus possuía irmãos? 

a) Não se sabe 

b) Talvez 

c) Sim 

d) Não 

 

12) Quantos irmãos Jesus possuía? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

 

13) Jesus era casado? 

a) Não se sabe 

b) Talvez 

c) Sim 

d) Não 

 

14) Jesus teve filhos? 

a) Não se sabe 

b) Talvez 

c) Sim 

d) Não 

 

15) Quantos anos Jesus tinha quando morreu? 

a) 36 anos 

b) 37 anos 

c) 38 anos  
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d) 39 anos 

 

16) Quando Jesus teria morrido? 

a) 07 de abril de 25 d.C. 

b) 07 de abril de 30 d.C. 

c) 07 de abril de 35 d.C. 

d) 07 de abril de 40 d.C. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, desenvolvida como trabalho de conclusão da 

Especialização em Ensino de História do Colégio Pedro II, muitas questões surgiram, 

leituras foram feitas, e reflexões construídas. Três objetivos importantes guiaram o 

rumo deste trabalho: pensar o Ensino de História; pensar o gênero biográfico; e pensar o 

Jesus Histórico. Quando esses três objetivos são unidos, forma-se a tarefa central a qual 

este trabalho monográfico se propôs: pensar o Ensino de História a partir do uso do 

gênero biográfico, tendo como base a personagem do Jesus Histórico. Tal tarefa parece 

ter sido cumprida, e então se faz necessário colher os frutos desse trabalho. 

O Jesus Histórico demonstrou ser um tema importante dentro do campo da 

história, com um vasto referencial teórico já publicado no Brasil e principalmente no 

exterior, e com uma discussão historiográfica muito sólida. No Brasil, é uma área que 

ainda tem muito espaço para o crescimento das pesquisas nas Universidades, haja vista 

que as discussões ainda estão muito restritas a determinados grupos de pesquisa em 

algumas instituições. É um campo fértil para novos pesquisadores, podendo 

proporcionar estudos ainda inéditos, pois inúmeras questões do Jesus Histórico ainda 

carecem de mais estudos e maior apronfudamento. 

Como sempre fascinante, o gênero biográfico mostrou porque ainda continua em 

voga após mais de dois mil anos desde sua criação. Apesar de todos os altos e baixos 

pelos quais a escrita biográfico passou ao longo desse período, é consenso entre os 

pesquisadores da atualidade que hoje a biografia ocupa papel de destaque, não ficando 

em segundo plano como num passado nem tão distante. A escrita biográfica se 

aperfeiçoou desde os anos de 1980, e o leque de possibilidades sobre escrever a vida de 

uma pessoa foi ampliado para os mais diferentes sujeitos nas mais diversas épocas. O 

biógrafo hoje tem possibilidades de pesquisa e liberdade de escrita quase que ilimitadas. 
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O mercado editorial cresceu e se tornou mais sofisticado, e o público passou a ser mais 

exigente com relação às obras produzidas. A globalização possibilitou o surgimento de 

sucessos internacionais que venderam milhões de exemplares em todo o mundo. 

O Ensino de História, por sua vez, um campo de pesquisa surgido nos anos de 

1980, é hoje uma área consolidada dentro da academia. Pensar a história atualmente é 

pensar sua escrita e seu ensino. Essas duas dimensões não se opõem, ao contrário, estão 

diretamente ligadas entre si. Inúmeros estudos se desenvolveram nessa área com os 

mais diversos focos, dentre eles a aprendizagem dos alunos, o processo de avaliação, os 

materiais didáticos produzidos, e o livro didático de história. Não só o aprendizado do 

aluno passou a ser pensado dentro do ensino de história, mas também o trabalho 

docente, e a formação inicial e continuada dos professores.  

Dessa forma, para pensar o Ensino de História a partir do uso do gênero 

biográfico, tendo como base a personagem do Jesus Histórico, fez-se uso dos livros 

didáticos de história do 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio 

como materiais de análise. Essa análise, que objetivou saber se a personagem de Jesus 

estava presente nos livros didáticos de história distribuídos as escolas públicas 

brasileira, e se esse Jesus presente nos livros era o religioso ou o histórico, também 

objetivou compreender em termos pedagógicos como se dava essa presença da 

personagem nos livros, e se havia o uso do gênero biográfico como ferramenta de 

aprendizagem no ensino da disciplina história. As conclusões foram de que a 

personagem de Jesus não parece em todos os livros didáticos de história, mas naqueles 

em que aparece é sempre o Jesus religioso o que se faz presente. Não há nenhuma 

menção ao Jesus Histórico nos livros didáticos analisados, e também não há o uso do 

gênero biográfico por parte dos livros de história. 

Conclui-se, portanto, de início, que o estudo do Jesus Histórico ainda não é uma 

realidade na disciplina história, haja vista a ausência da personagem em todos os vinte 

livros didáticos analisados. Dessa forma, é bem pouco provável que os professores de 

história trabalhem com essa temática em suas aulas. Ao mesmo tempo, também se 

conclui que o gênero biográfico ainda é pouco explorado pelos autores dos livros 

didáticos ao desenvolverem as atividades propostas para a sala de aula, ou até mesmo 

aquelas atividades que são sugestão para os professores nos manuais dos livros 

didáticos. Mas também se conclui, com base neste trabalho, que o Jesus Histórico é um 

tema importante para a história, assim como o gênero biográfico também é uma 

ferramenta importante para o Ensino de História. Quando ambos são combinados, ou 
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seja, o estudo do Jesus Histórico a partir do gênero biográfico, as possibilidades que o 

professor tem para desenvolver seu trabalho são múltiplas, ao mesmo tempo em que as 

atividades a serem desenvolvidas pelos alunos podem variar muito. 

O desenvolvimento de um jogo de tabuleiro para o Ensino de História com base 

no uso do gênero biográfico em sala de aula exemplifica uma dentre tantas 

possibilidades que são possíveis de serem feitas. O jogo “A biografia do Jesus 

Histórico” é de fácil acesso, simples montagem e execução, e de baixo custo, sendo 

possível a qualquer professor de escola pública brasileira construir um. Esse é apenas 

um exemplo dentre vários da possibilidade de uso de jogos no Ensino de História, bem 

como do uso do gênero biográfico como ferramenta de aprendizagem, e do estudo da 

personagem do Jesus Histórico. 

Enfim, as discussões em torno do estudo do Jesus Histórico nas aulas de história 

não cessam aqui.  Ao contrário, este trabalho é apenas um ponto de partida que 

possibilita o início de uma ampla e profunda discussão acerca do ensino dessa 

personagem. Com base nos referenciais didático-pedagógicos do Ensino de História, 

novas questões podem ser pensadas e repensadas para a essa temática. O uso do gênero 

biográfico no Ensino de História é outra questão que ainda pode gerar inúmeras 

discussões, pois tem um enorme potencial de crescimento. Dessa forma, o Ensino de 

História é um fértil terreno que produzirá bons frutos nos próximos anos, 

desenvolvendo-se com novas pesquisas e renovando-se com jovens pesquisadores.
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APÊNDICE A – Análise do Livro Didático de História “Projeto Teláris”, 6º ano, 

da Editora Ática. 

 

Referencial bibliográfico. 

AZEVEDO, Gislane. Projeto Teláris: história: ensino fundamental 2 / Gislane 

Azevedo. Reinaldo Seriacopi. – 2. Ed. – São Paulo: Ática, 2015. – (Projeto Teláris: 

história). 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no Título “As várias 

formas de fazer política”, no capítulo 12- “Roma: origens de um império”, na 

subdivisão “a vida religiosa”, página 217. 

3. De que forma se dá essa citação? A citação intitulada “o nascimento do 

cristianismo” é feita numa pequena seção, dentro de um retângulo, separado do restante 

do texto, e que ocupa 40% da página na parte central. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Apresenta uma fotografia 

datada de 2008 sobre as “Catacumbas de São Paulo em Rabat”. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus, apenas sobre o cristianismo, o judaísmo e as 

crenças religiosas no Império Romano. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro fala de forma muito breve sobre a personagem Jesus 

de Nazaré, e devido à ausência de um referencial bibliográfico especializado sobre a 

temática do Jesus Histórico, acaba por reproduzir o discurso religioso/teológico, e 

também o discurso de senso comum. Contudo, mesmo esses discursos não estão 

respaldados por nenhuma bibliografia. 
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APÊNDICE B – Análise do Livro Didático de História “Projeto Mosaico”, 6º ano, 

da Editora Scipione. 

 

Referencial bibliográfico. 

VICENTINO, Cláudio. Projeto mosaico: história: anos finais: ensino fundamental, 1. 

Ed. São Paulo: Scipione, 2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no Título “O 

cristianismo”, no capítulo 17- “O Império Romano”, que está contido dentro do 

“Módulo 8: O Mundo Romano Antigo”. 

3. De que forma se dá essa citação? A citação “Jesus Cristo” aparece apenas uma vez 

dentro de uma frase sobre o surgimento do cristianismo, que segundo a citação, teria se 

dado a partir das pregações de Jesus. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? O livro não apresenta 

nenhuma fonte ligada ao tema. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus, apenas sobre o cristianismo no Império Romano. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro remete-se a Jesus Cristo de forma muito breve e 

superficial. Contudo, é possível destacar que se trata do Jesus religioso e não do 

histórico. 

 

APÊNDICE C – Análise do Livro Didático de História “Integralis”, 6º ano, da 

Editora IBEP. 

 

Referencial bibliográfico. 

PONTES, Maria Aparecida. Integralis história 6° ano, 1 ed. São Paulo: IBEP, 2015. 
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Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no subtítulo “O 

Messias” e “Difundindo a fé”, dentro do Título “A força do Cristianismo”, no capítulo 

12- “A degradação do Mundo Antigo”. 

3. De que forma se dá essa citação? Há cinco citações do nome “Jesus” e uma do 

nome “Cristo”. Trata-se de uma pequena narrativa, de uma página e meia, que conta o 

contexto do surgimento de Jesus e a propagação de sua doutrina. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Apresenta o afresco de 

Pietro Perugino intitulado “Batismo de Cristo” de 1482. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Apesar de o livro apresentar espaço considerável com 

algumas menções a figura de Jesus, em nenhum momento se fala do Jesus Histórico. 

Trata-Se apenas do Jesus religioso, como se o Jesus Histórico não existisse. 

 

APÊNDICE D – Análise do Livro Didático de História “Historiar”, 6º ano, da 

Editora Saraiva. 

 

Referencial bibliográfico. 

COTRIN, Gilberto. Historiar: 6, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático?Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no subtítulo 

“Cristianismo”, dentro do Título “Vida Religiosa”, no capítulo 14- “Roma Antiga: 

vivências culturais”. 
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3. De que forma se dá essa citação? São duas menções a “Jesus Cristo”, uma a 

“Jesus”, e outra a “Cristo”, dentro de um texto de uma página que explica o cristianismo 

desde seu surgimento, até se torna religião oficial do Império Romano. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não há nenhuma fonte 

histórica ligada ao tema. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Trata-se de um livro que dedica considerável espaço para 

falar do cristianismo, citando Jesus dentro desse tema. Apesar de não haver menção a 

nenhuma Fonte, ou propor uma atividade, podemos tomar os dois exemplares da Bíblia 

citados como sendo um referencial bibliográfico mínimo sobre o Jesus Histórico. 

 

APÊNDICE E – Análise do Livro Didático de História “Projeto Apoema”, 6º ano, 

da Editora do Brasil. 

 

Referencial bibliográfico. 

MOCELLIN, Renato. Projeto Apoema história 6, 2. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 

2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no subtítulo “O 

cristianismo”, dentro do Título “Religião”, no capítulo 18- “Cultura na Roma Antiga”. 

3. De que forma se dá essa citação? São cinco citações a “Jesus” ao longo de uma 

página que trata do surgimento do Cristianismo. Há também duas citações a “Jesus” em 

uma seção seguinte ao texto intitulada “Diversificando Linguagens”. Trata-se de um 

pequeno texto intitulado “As Forças da Igreja”. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 
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5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Sim. Há um afresco antigo 

localizado em Roma, intitulado “Catacumba de Marcelino e Pedro”. Nele Jesus aparece 

em destaque citando uma mulher que sofria com o fluxo de sangue. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Há uma atividade 

que cita Jesus duas vezes. Trata-se de um fragmento do livro “A história do 

cristianismo” de Michael Collins e Matthew Price. Porém, as duas perguntas que são 

feitas referem-se diretamente ao cristianismo, e indiretamente a Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. É um dos poucos livros didáticos que apresenta algum 

material mais denso sobre Jesus, como fonte e atividade. Contudo, todo o conteúdo se 

restringe ao Jesus religioso. 

 

APÊNDICE F – Análise do Livro Didático de História “Jornadas.hist”, 6º ano, da 

Editora Saraiva. 

 

Referencial bibliográfico. 

VAZ, Maria Luísa. Jornadas.hist: História, 6° ano, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no Título 

“Cristianismo: uma nova religião”, no capítulo 17- “O fim do Império Romano”. 

3. De que forma se dá essa citação? Em um breve texto de três parágrafos, sobre o 

cristianismo, há apenas uma menção a “Jesus Cristo”. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? É apresentada uma 

fotografia do interior da cúpula da Catedral de Monreale da Sicília, Itália, onde Cristo 

aparece como governante do universo 
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7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

questão ou atividade ligada a Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. A obra em questão faz uma menção brevíssima ao 

cristianismo e a Jesus. Contudo, apresenta uma fonte histórica relacionada ao mesmo. 

 

APÊNDICE G – Análise do Livro Didático de História “Piatã”, 6º ano, da Editora 

Positivo. 

 

Referencial bibliográfico. 

RIBEIRO, Vanise Maria. Piatã: história: 6° ano. Curitiba: Positivo, 2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no subtítulo “O 

cristianismo”, dentro do Título “Religiosidade”, no capítulo 11- “Cultura Romana”. 

3. De que forma se dá essa citação? Em um texto de quase uma página, sobre o 

cristianismo, o nome de Jesus é citado cinco vezes, enquanto que há uma citação para 

“Jesus de Nazaré”. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Há duas fontes na obra em 

questão. Primeiro um óleo sobre tela do italiano Francesco Albani de 1600, intitulado 

“O batismo de Cristo”. Em seguida há um verbete sobre Jesus Cristo retirado do 

“Pequeno dicionário enciclopédico Koogan Larousse” de Antônio Houaiss (org.). 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Há quatro 

questões sobre a tela, e quatro questões sobre o verbete. As questões sobre a tela citam 

Jesus indiretamente. Já as questões sobre o verbete, interpretativas, citam diretamente 

Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico?Não. 



82 
 

 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Trata-se de um dos poucos livros didáticos em que há 

menção tão direta a Jesus, principalmente nas questões interpretativas sobre o verbete. 

Contudo, trata-se completamente do Jesus religioso. 

 

APÊNDICE H – Análise do Livro Didático de História “Leituras da História”, 6º 

ano, da Editora Escala Educacional. 

 

Referencial bibliográfico. 

CARDOSO, Oldimar. Leituras da História, 6° ano, 1. ed. São Paulo: Escala 

Educacional, 2012. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático?Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Há um capítulo, de número 15, intitulado “O 

surgimento do cristianismo”. Possui 11 páginas.  

3. De que forma se dá essa citação? São inúmeras as citações a Jesus ao longo do 

capítulo, desde citações no texto corrido, em fontes históricas, até nas atividades e 

questões. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? São cinco fontes históricas. 

Um óleo sobre tela do pintor greco-espanhol El Greco, intitulado “A crucificação”; uma 

pintura de FraAngelico intitulada “Anunciação”; um óleo sobre tela de Caravaggio 

intitulado “Ceia em Emaús “; uma pintura do italiano Jacopo Tintoretto intitulada 

“Cristo diante de Pilatos”; e uma pintura do grego Domenikos Theokópoulos intitulada 

“Cristo expulsando os comerciantes do Templo”. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Há várias 

atividades relacionadas às fontes e ao capítulo que citam diretamente Jesus.  

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 
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10. Considerações Finais. É o livro didático, dentre os analisados, que apresenta a 

maior quantidade de material sobre Jesus. São onze páginas. Há textos, fontes, e 

diversas atividades, inclusive de análise das fontes. Todavia, todo o material remete-se 

ao Jesus religioso. Não há nada, nem sequer uma breve menção, sobre o Jesus 

Histórico. 

 

APÊNDICE I – Análise do Livro Didático de História “Projeto Araribá”, 6º ano, 

da Editora Moderna. 

 

Referencial bibliográfico. 

APOLINÁRIO, Maria Raquel (org.). Projeto Araribá: história, 4. ed. São Paulo: 

Moderna, 2014. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Na Unidade 9 – A Roma Imperial e o mundo 

bizantino, há o Tema 2 – A origem do cristianismo. Nele há vários títulos que citam 

Jesus. 

3. De que forma se dá essa citação? São inúmeras as citações a Jesus ao longo do 

capítulo. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Há duas fontes históricas 

ligadas à personagem de Jesus, que são: uma pintura bizantina do séc. VI chamada 

“Batismo de Cristo”; e um mosaico bizantino também do séc. VI representando o 

Sermão da Montanha de Jesus. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade relacionada a Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 
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10. Considerações Finais. Apesar de apresentar um material considerável sobre Jesus, 

não há nenhuma atividade desenvolvida com o mesmo. Novamente, se trata do Jesus 

religioso. 

 

APÊNDICE J – Análise do Livro Didático de História “Estudar História”, 6º ano, 

da Editora Moderna. 

 

Referencial bibliográfico. 

BRAICK, Patrícia Ramos. Estudar historia: das origens do homem à era digital, 2. ed. 

São Paulo: Moderna, 2015. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? No capítulo 12 – Expansão e crise do Império 

Romano há o título “O cristianismo: uma nova crença em terras romanas”. 

3. De que forma se dá essa citação? São três páginas narrando não só o surgimento do 

cristianismo, mas também a trajetória de vida de Jesus. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? São quatro fontes históricas 

com ligação direta com Jesus. Uma pintura de Francisco de Zurbarán, chamada de “A 

adoração dos pastores”; um acrílico sobre tela de Laura James, chamado de “Sermão da 

Montanha”; um pintura rupestre em uma Catacumba de Roma, intitulada “A travessia 

do Mar Vermelho”; e um tríptico bizantino que mostra o imperador Constantino e sua 

mãe Helena como Santos aos pés de Cristo. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade relacionada a Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Trata-se de um livro didático que apresenta o Jesus 

religioso, e não o histórico. 
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APÊNDICE K – Análise do Livro Didático de História “História em debate”, 

Ensino Médio, da Editora do Brasil. 

 

Referencial bibliográfico. 

MOCELLIN, Renato. História em debate, 1: história: ensino médio/Renato Mocellin, 

Rosiane de Camargo. – 3. Ed. – São Paulo: Editora do Brasil, 2013. –(Coleção história 

em debate) 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Não. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Não há citação. 

3. De que forma se dá essa citação? Não há citação. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? Não há menção a Jesus no 

livro. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro aborda de forma muito reduzida e em um único 

capítulo, o período da Antiguidade. Aparte destinada ao Império Romano intitula-se 

“Trabalho e relações sociais na Roma Antiga”, subdividindo-se em “Legislação 

Romana” – com os sub-tópicos “A expansão romana” e “A escravidão” – “As lutas 

sociais”, e “O colonato”. Não há nenhuma referência ao cristianismo ou a Jesus de 

Nazaré. 

 

APÊNDICE L – Análise do Livro Didático de História “História”, Ensino Médio, 

da Editora IBEP. 

 

Referencial bibliográfico. 

FIGUEIRA, Divalte Garcia. História, 1º ano: ensino médio / Divalte Garcia Figueira. – 

1. ed. – São Paulo: IBEP, 2013. – (Coleção integralis). 
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Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida no Título “A vitória do 

cristianismo”, no capítulo 11- “O que Roma nos legou”, dentro da Unidade 3: A 

civilização greco-romana. 

3. De que forma se dá essa citação? A citação é feita é feita ao longo do texto corrido 

no Título “A vitória do cristianismo”, que ocupa 60% de uma página, e em um 

retângulo “Em destaque” com o seguinte título: “Uma religião para os oprimidos”. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não utiliza nenhuma fonte 

histórica ligada ao tema, porém, cita breve e superficialmente o Novo Testamento. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus, apenas sobre o cristianismo. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro possui um enfoque considerável na personagem de 

Jesus de Nazaré. Há uma carga muito grande de cunho teológico/religioso sobre o que é 

apresentado. A ausência do Jesus Histórico é notável, até mesmo pela falta de algum 

documento histórico, iconografia, etc., alguma fonte que embasasse a narrativa. Esta, 

por sua, apresenta traços do discurso religioso e de senso comum. 

 

APÊNDICE M – Análise do Livro Didático de História “História”, Ensino Médio, 

da Editora Edições SM. 

 

Referencial bibliográfico. 

VAZ, Valéria. Ser protagonista: História, 1º ano: ensino médio / obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM ; editora responsável Valéria Vaz. 

– 2. ed. – São Paulo: Edições SM, 2013. (Coleção ser protagonista ; 1). 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Não. 
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2. Em qual parte do livro há a citação? Não há menção sobre Jesus no livro. 

3. De que forma se dá essa citação? Não há citação sobre Jesus no livro. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? Não há citação sobre Jesus 

no livro. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro apresenta o fato curioso de falar do cristianismo sem 

se referir à personagem Jesus de Nazaré. No capítulo 7, “Roma: a cidade e o império”, 

há o subtítulo “O Império e o cristianismo”. Cerca de 20% da página é ocupada com 

esse subtítulo que vai desde o surgimento do cristianismo, até o ato de Teodósio que 

tornou o cristianismo religião oficial do Império. Há de certa forma uma ausência de 

nexo causal ao se excluir a personagem Jesus da explicação do surgimento do 

cristianismo. 

 

APÊNDICE N – Análise do Livro Didático de História “História Geral e do 

Brasil”, Ensino Médio, da Editora Scipione. 

 

Referencial bibliográfico. 

VICENTINO, Cláudio. História geral e do Brasil / Cláudio Vicentino, Gianpaolo 

Dorigo – 2. Ed. – São Paulo: Scipione, 2013. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Há apenas uma citação que está inserida no 

Capítulo 5 “A civilização Romana”, no subtítulo “O alto império (séculos I a.C. – III 

d.C.)”. 

3. De que forma se dá essa citação? O subtítulo “O alto império (séculos I a.C. – III 

d.C.) apresenta uma narrativa cronológica que se inicia com a centralização de poder na 

mão do imperador, e termina com Nero e Marco Aurélio, passando por expressões 
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como pão e circo. Ao citar o governo de Tibério, diz-se: “Foi durante seu governo que 

Jesus Cristo foi crucificado”. Essa é a única menção a personagem Jesus em todo o 

livro. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Sim. Um mosaico do séc. V 

da Capela do Palácio Episcopal, em Ravena, na Itália. Esse mosaico mostra Jesus como 

um legionário que derrota o mau, simbolizado por um leão e uma serpente. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Há no livro apenas uma breve e esparsa citação da 

personagem Jesus de Nazaré, em um de seus pontos mais religiosos, a crucificação. Por 

outro lado. O livro apresenta uma fonte histórica de grande importância, mas, contudo a 

mesma não é trabalhada nem explorada, serve apenas como ilustração. 

 

APÊNDICE O – Análise do Livro Didático de História “História”, Ensino Médio, 

da Editora Saraiva. 

 

Referencial bibliográfico. 

VAINFAS, Ronaldo. História: das sociedades sem Estado às monarquias absolutistas, 

volume 1 / Ronaldo Vainfas... [et al.]. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida na Unidade 2- Povos 

da Antiguidade, Capítulo 5- O mundo Romano, no Título 6- “O cristianismo: de Jesus 

aos mártires”. 

3. De que forma se dá essa citação? O nome “Jesus” é citado 9 vezes no Título que 

também possui citação: “O cristianismo: de Jesus aos mártires”. Este título basicamente 
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conta a história resumidamente da vida de Jesus de Nazaré e dos primeiros anos do 

cristianismo primitivo. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Há a imagem de uma 

maquete de Roma à época de Constantino, do Museodella Civita Romana. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Ao fim do Capítulo 5- O mundo Romano, há a sugestão aos 

alunos do filme “A Paixão de Cristo” (EUA, 2004), dirigido por Mel Gibson. 

 

APÊNDICE P – Análise do Livro Didático de História “Nova história integrada”, 

Ensino Médio, da Editora Companhia da Escola. 

 

Referencial bibliográfico. 

FERREIRA, João Paulo Hidalgo. Nova história integrada: ensino médio : volume único 

: manual do professor / João Paulo Hidalgo Ferreira, Luiz Estevam de Oliveira 

Fernandes. – Campinas, SP: Companhia da Escola, 2005. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A página 65 é toda ocupada por um espaço 

chamado “Leitura” que possui o título “O cristianismo”. 

3. De que forma se dá essa citação? Foi feita a adaptação de um trecho do livro de 

Pedro Paulo Funari, intitulado “Grécia e Roma”. Contudo, o referencial bibliográfico 

não está presente em nenhuma parte do livro. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O trecho do livro onde 

aparece a figura de Jesus possui algumas ambiguidades. Por um lado, a narrativa tende 

para o cunho religioso, mas por outro também não toma as afirmativas religiosas como 

verdades absolutas. Deixa claro que o que se sabe sobre Jesus provém dos textos 
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religiosos, os Evangelhos, e que antes do início de seus ministério praticamente nada se 

sabe de sua vida. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Sim. Uma pintura de uma 

catacumba romana mostrando um cristo imaginado como um pastor romano semeando a 

cristandade, do Atlas de História Universal, de Geoffrey Barraclough – 1995. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro apresenta dois pontos positivos: primeiramente por 

ter uma fonte histórica; segundo, por apresentar uma narrativa um pouco mais 

sofisticada sobre a personagem Jesus de Nazaré, no caso, a narrativa adaptada de Pedro 

Paulo Funari. Contudo, vale destacar que Funari possui obras acadêmicas 

exclusivamente voltadas para o Jesus Histórico, o que não foi aproveitado no livro 

didático em questão. 

 

APÊNDICE Q – Análise do Livro Didático de História “Por dentro da história”, 

Ensino Médio, da Editora Escala Educacional. 

 

Referencial bibliográfico. 

SANTIAGO, Pedro. Por dentro da história, 1 / Pedro Santiago, Célia Cerqueira, Maria 

Aparecida Pontes. – 3. ed. – São Paulo: Escala Educacional, 2013. (Coleção por dentro 

da história). 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? A citação está inserida na Unidade I – O 

mundo Antigo, Capítulo 8 – A desagregação do Mundo Antigo, Sub Título 1 – O 

desgaste do Império Romano, no tópico “o fortalecimento do cristianismo”. 

3. De que forma se dá essa citação? Há apenas uma citação indireta a figura de Jesus 

utilizando-se do termo “Cristo”. Em nenhuma outra parte do livro aparece o nome 
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“Jesus”. A citação do termo “Cristo” se dá no momento da explicação do batismo dos 

cristãos. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. Na narrativa apresentada merecem destaque o fato de se 

tecer uma história sobre o cristianismo sem citar diretamente a personagem Jesus de 

Nazaré, e o forte toque religioso ao lançar mão do nome “Jesus” e utilizar o termo 

“Cristo”, este último essencialmente religioso. 

 

APÊNDICE R – Análise do Livro Didático de História “Caminhos do homem”, 

Ensino Médio, da Editora Base Editorial. 

 

Referencial bibliográfico. 

MARQUES, Adhemar. Caminhos do homem: história, 1º ano: ensino médio: manual do 

professor / Adhemar Marques, Flávio Berutti. – 2. ed. – Curitiba, PR: Base Editorial, 

2013. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Não. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Não há citação sobre Jesus no livro. 

3. De que forma se dá essa citação? Não há citação sobre Jesus no livro. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? Não há menção sobre Jesus 

no livro. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não. 
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8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. O livro não menciona a personagem Jesus de Nazaré, e 

outros temas de maior relevância, como o cristianismo, também estão ausentes no livro. 

 

APÊNDICE S – Análise do Livro Didático de História “Novo olhar história”, 

Ensino Médio, da Editora FTD. 

 

Referencial bibliográfico. 

PELLEGRINI, Marco César. Novo olhar história: 1 / Marco César Pellegrini, Adriana 

Machado Dias, Keila Grinberg. – 2. Ed. – São Paulo: FTD, 2013. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? Na Unidade 7 – Os antigos romanos, tópico 

“A cultura romana”, no item “A cristianização do império”. 

3. De que forma se dá essa citação? A citação ao nome de Jesus é feita uma única vez 

em um breve texto sobre o cristianismo, em especial seu desenvolvimento dentro do 

Império Romano. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Utiliza um afresco do séc. II 

que representa Jesus usando trajes tipicamente romano. (Catacumba, Santa Priscila, 

Roma). 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. A citação feita a Jesus no livro é breve pois serve apenas 

para complementar a narrativa a cerca do cristianismo. Contudo, a fonte histórica 
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presente nesta parte do livro não se remete diretamente ao cristianismo, mas sim a 

personagem Jesus.  

 

APÊNDICE T – Análise do Livro Didático de História “História em movimento”, 

Ensino Médio, da Editora Ática. 

 

Referencial bibliográfico. 

AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento / Gislane Campos Azevedo, 

Reinaldo Seriacopi. – 2. ed. – São Paulo: Ática, 2013. 

 

Questionário. 

1. A personagem Jesus de Nazaré é citada no livro didático? Sim. 

2. Em qual parte do livro há a citação? No capítulo 16 – O Império Romano, título 1 

– Primeiros tempos do Império, há um retângulo que ocupa cerca de 80% da página 

dedicado a um subtítulo com o nome “A difusão do cristianismo”. 

3. De que forma se dá essa citação? O nome “Jesus” aparece 5 vezes na narrativa a 

cerca do surgimento do cristianismo. Essa narrativa tem como fontes as obras de John 

Bowker, “para entender as religiões”, e Eduardo Hoornaert, “Memória do povo cristão”. 

4. O Jesus presente no livro é o histórico ou o religioso? O Jesus religioso. 

5. Sendo presente o Jesus religioso, há ao menos alguma menção ao Jesus 

Histórico? Não há nenhuma menção ao Jesus Histórico. 

6. O livro utiliza alguma fonte histórica ligada ao tema? Não. 

7. Há alguma questão ou atividade ligada a personagem de Jesus? Não há nenhuma 

atividade sobre a personagem Jesus, apenas sobre o cristianismo no Império Romano. 

8. Na bibliografia do livro, há alguma obra referente ao Jesus Histórico? Não. 

9. O livro usa a BIOGRAFIA como recurso no Ensino de História para tratar 

desta personagem? Não. 

10. Considerações Finais. A personagem Jesus é fortemente ligada a temática do 

cristianismo, de forma que alguns leitores podem ter a percepção errônea de que o 

cristianismo se resume a figura de Jesus. A narrativa apresentada pelo livro tem forte 
caráter religioso e teológico, mesmo apresente duas obras como embasamento teórico. 

Não há citação a nenhuma obra relacionada ao Jesus Histórico. 


