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Apresentação
Apresentação: A turma do 7º ano foi protagonista de uma imensa confusão no colégio, que acabou por afetar toda 
a comunidade escolar. E o conflito foi motivado pela intolerância. Nessa classe há alunos de diferentes crenças. As 
brincadeiras entre eles já eram uma constante, tendo como principais alvos Benjamin, judeu, Yanci, umbandista, e 
Luciana, evangélica. Mas, com a chegada de uma aluna nova, o que antes parecia brincadeira ganha tonalidades 
de agressão. Irshad é mulçumana e logo atrai a atenção e a curiosidade da turma. O que esses adolescentes não 
sabem, e irão aprender na prática, é que tamanha diversidade pode representar uma ótima oportunidade de se 
enriquecerem culturalmente. Quando as rivalidades atingem o nível da violência física, o colégio intervém e inicia 
um projeto educativo. Com uma série de atividades, esses alunos aprenderão sobre as religiões dos colegas, 
identificarão o preconceito em suas ações, e começarão uma bela campanha de conscientização na escola. Dílvia 
Ludvichak discute a convivência com as diferenças a partir de uma história realista, propondo reflexões sobre 
situações comuns do dia a dia, e sempre tomando por base a realidade do jovem leitor.

Justificativa
A religião faz parte da realidade de todo cidadão, em maior ou menor escala. Conhecer as diferentes crenças, 
respeitar todas as religiões, praticar a sua fé, reconhecendo o mesmo direito às diversidades com que se 
convive cotidianamente são atitudes necessárias, mas nem sempre presentes na vida real. Neste livro, o 
professor encontrará um recurso bastante rico e extremamente didático para abordar o assunto sob diferentes 
aspectos e relacioná-lo aos temas transversais: pluralidade cultural, ética e cidadania, trabalho e consumo. O 
livro apresenta uma história de ficção que aproxima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de quadros 
informativos que, ao longo do texto, ampliam o conteúdo da narrativa (Você Sabia?), propõem reflexão sobre 
situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam caminhos para o protagonismo juvenil (Você em ação).

Projeto pedagógico 
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar criticamente o seu 
comportamento em relação ao respeito às diferenças, estimulando-o a analisar sua realidade e a refletir sobre 
seu papel enquanto cidadão.

Em que você acredita?
Autor: Dílvia Ludvichak
Elaboração do Projeto: Shirley Souza

*Shirley Souza é comunicóloga formada pela ECA/USP, especialista em educação ambiental pelo SENAC e escritora de 
livros infantis e juvenis. Iniciou sua carreira como escritora em 2005 e, desde então, publicou 45 livros. Em 2008 ganhou 
os prêmios literários Jabuti, pelo livro Caminho das Pedras, e Jóvenes del Mercosur (Argentino), por Rotina (nada normal) 
de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando 
e Uma coisa puxa a outra.
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Temas secundários
Bullying, brincadeiras ofensivas, amizade, preconceito, convivência familiar, diferentes religiões, convívio com 
a diversidade.

Temas transversais
Pluralidade Cultural, Ética e cidadania, Trabalho e Consumo.

Indicação
Ciclo 2 – indicado para alunos a partir do 7º ano. 

Interdisciplinaridade
A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua Portuguesa, História, 
Geografia e Artes.

Objetivos
• Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante.

• Promover a análise crítica de conteúdos e de comportamentos do cotidiano.

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre religiões.

• Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem à 
comunidade.

• Avaliar o comportamento dos alunos e de suas famílias em relação às práticas religiosas.

• Levar o estudante a perceber a importância de se respeitar as diferentes religiões, bem como a diversidade 
em geral.

• Realizar uma reflexão crítica sobre a presença da religião no dia a dia.

Propostas de atividade
Antes da leitura
Promover uma roda de conversa sobre convivência com as diferenças, propondo perguntas que aproximem o 
tema do cotidiano dos alunos, como: 

1. O que é preconceito? 

2. Que tipos de preconceito existem em nossa sociedade? 

3. Convive com pessoas diferentes de você? Quais são essas diferenças? 

4. Você e sua família têm amigos de religiões diferentes da sua?

5. Você já foi discriminado de alguma forma? Por qual motivo? Já discriminou ou viu alguém ser discriminado 
por esse motivo? Em que situação?

6. Você acha que alguém pode ser vítima de preconceito por causa de sua religião?
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Discutir a existência do bullying no cotidiano escolar:

1. O que é bullying?

2. Aqui na escola já aconteceu algum caso de bullying?

3. Quem foi a vítima? E por qual motivo ela foi agredida?

4. Se um colega sofre gozações frequentes por causa de sua religião, e mesmo chega a enfrentar ataques 
físicos, isso é bullying?

Pedir que tragam definições de “preconceito”, “discriminação” e “bullying”. A partir da análise dessas definições:

1. Avaliar o próprio comportamento, identificando atitudes, falas ou pensamentos presentes no cotidiano 
de cada um que possa revelar preconceito ou identificar situações de bullying no convívio escolar. 

2. Incentivar que proponham atitudes de defesa do direito de ser diferente, que busquem caminhos para 
valorizar as diferenças existentes na escola e na comunidade em que vivem. Com as ações sugeridas 
podem realizar uma mobilização no colégio, por meio de uma campanha de conscientização ou um debate 
temático, por exemplo.

Promover uma roda de conversa sobre a presença da religião no cotidiano de seus alunos e de suas famílias, 
apresentando perguntas como: 

1. Qual é a sua religião? É a mesma de seus familiares? 

2. Você pratica essa religião? Costuma participar de suas ações ou de seus encontros? 

3. Alguém de sua família é um praticante mais frequente que você?

4. Em que você acredita?

5. O que você sabe sobre a sua religião?

6. Que outras religiões você conhece?

7. O que sabe sobre elas?

8. Será que existe uma religião mais certa que a outra? Por quê?

9. Você já viu alguém ser ofendido por causa da religião que pratica?

Dê espaço para os alunos exporem o que pensam e compararem suas opiniões e conhecimentos. 

Após a leitura
Analisar com a classe o comportamento dos personagens em diversas ocasiões e comparar sua atitude com o 
que seus alunos pensam, discutindo situações como:

1. Mateus fazer gozações com os colegas a partir de  suas crenças religiosas.

2. Luciana, depois que se tornou evangélica, não querer mais ser amiga de Yanci. 

3. Déborah não respeitar os costumes mulçumanos de Irshad, chegando a agredi-la fisicamente.

4. Benjamin tentar explicar para os colegas os fundamentos do judaísmo, mesmo sendo alvo constante de 
brincadeiras maldosas por isso.



5 

5. A opinião de Thiago, postada no blog de Benjamin, que conversar sobre religião só causa estresse.

6. Irshad emprestar seu véu para Déborah experimentar, mesmo depois de ter sido agredida pela colega.

7. Luciana defender que a sua religião é a única correta.

O objetivo é promover a troca de experiências e levar o aluno a refletir sobre as atitudes e os valores dos 
personagens, analisando-os criticamente e comparando com seus próprios valores. 

Discutir situações diversas descritas no livro, comparando-as com a realidade de seus alunos. Para isso, analise 
com a turma:

1. O sétimo ano reunir alunos de diversas religiões e isso ser motivo de conflito.

2. A escola desenvolver o projeto multidisciplinar para trabalhar o tema das religiões e o respeito às 
diferenças após Irshad ser agredida fisicamente. 

3. A mãe de Luciana não aceitar o fato de a menina ter se tornado evangélica, brigando constantemente 
com ela por isso.

4. Os alunos do 7º ano apelidarem os colegas por causa de suas religiões: crentinha, macumbeira, pombajira, 
terrorista etc.

A partir desses e outros fatos destacados por você, leve os alunos a refletirem sobre a presença do preconceito 
no dia a dia, discutindo quais são as diferenças que causam conflitos na realidade vivida por eles, bem como 
o papel que eles podem desempenhar no combate ao preconceito e à discriminação. 

Pedir para os alunos destacarem da história exemplos de ações preconceituosas, agressões e situações onde 
ocorram algum tipo de discriminação. Anotar os casos citados no quadro e, então, debater: 

1. Essas atitudes machucam ou magoam? Por quê?

2. Alguma dessas ações pode ser considerada brincadeira? Por quê?

3. Existem situações parecidas a essas aqui na escola? Quais?

4. Como vocês se comportam em relação a elas?

5. Os apelidos da turma são baseados em quê? São pejorativos? Todos sentem-se confortáveis com seus 
apelidos?

Você pode direcionar a discussão para algum problema de convivência recente de sua turma ou de sua escola, 
fazendo o paralelo com o livro lido.

Pedir a elaboração de uma proposta de ação de conscientização que possa ser coordenada pela turma, 
envolva a comunidade escolar e seja ampliada para o bairro, como: uma campanha educativa – sobre os 
principais preconceitos presentes em sua comunidade; a organização de uma passeata pela valorização das 
diferenças; um dia de atividades que estimulem a convivência e o respeito pelas diferenças; um ato divulgando 
a importância de respeitar a religião de cada um etc. A atividade pode ser feita em grupos e as ideias poderão 
ser discutidas por toda a turma. Se considerar viável, uma delas poderá ser escolhida para ser executada de 
fato pela classe.
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Analisar com os alunos a linguagem típica de internet que aparece nas conversas virtuais dos personagens. 

1. Reler com eles o bate-papo nas páginas 43-44. 

2. Comparar a linguagem usada no chat com a do restante do livro. 

3. Identificar as características dessa linguagem, a partir de exemplos retirados do livro.

4. Discutir a adequação da linguagem ao meio e ao momento, exemplificando diferentes situações do 
cotidiano dos adolescentes e as diferentes linguagens adequadas a essas realidades.

5. Propor que reescrevam o diálogo virtual do livro segundo a norma padrão. Compartilhar e comparar os 
textos reescritos.

Debater diferentes aspectos do texto lido e promover atividades que exercitem a comunicação escrita:

1. Analisar as características do narrador do livro e a forma como ele narra a história. Reescrever trechos do 
livro modificando o foco narrativo e discutindo as consequências para o texto: o que muda na estrutura do 
texto? O que muda para o leitor?

2. Avaliar a linguagem usada no texto literário e nos quadros informativos: são parecidas? Que diferenças 
é possível identificar? Como é a linguagem usada no livro? Propor para que criem continuações para a 
história, mantendo foco narrativo e linguagem empregados no livro lido.

Atividade e interdisciplinaridade
Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma pesquisa sobre como a arte se relaciona com a religião ao redor do mundo e ao longo do 
tempo. Você pode destacar as grandes obras de arte patrocinadas pela igreja católica; a riqueza artística 
presente em religiões orientais; a arquitetura elaborada dos templos de diversas religiões; a existência de 
esculturas religiosas etc.

2. Propor a adaptação do texto lido para uma peça teatral a ser encenada para todo o colégio.

3. Orientar a criação de manifestações artísticas com o tema religião. Os alunos podem criar pinturas, 
esculturas, instalações, músicas etc. Preparar uma exposição no colégio com as produções da turma.

Em parceria com o professor de História:

1. Fazer uma pesquisa no colégio identificando as religiões presentes e se os alunos consideram-se 
praticantes ou não-praticantes. Tabular os resultados obtidos e apresentá-los na forma de um jornal mural 
no colégio. Os dados podem ser apresentados em gráficos, mostrando a realidade da escola.

2. Pesquisar o perfil religioso de nosso país. Discutir os dados encontrados na escola e se eles refletem o 
panorama nacional.

3. Levantar informações sobre as religiões presentes na comunidade escolar e desenvolver uma apresentação 
– pode ser um seminário para os colegas de turma, ou uma exposição para toda a escola.

4. Criar uma linha do tempo, localizando nela as religiões predominantes no perfil brasileiro e, também, as 
outras apresentadas na história lida.
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5. Discutir o sincretismo religioso tão característico de nosso país. Se considerar adequado, os alunos 
podem pesquisar sobre o tema e compartilhar o conteúdo encontrado em sala de aula.

6. Retomar o tema do holocausto citado no livro e buscar mais informações sobre o evento, ou relembrar 
o que os alunos já estudaram sobre o tema. Na internet podem ser encontrados diversos vídeos para a 
discussão em classe.

Em parceria com o professor de Geografia:

1. Buscar exemplos de intolerância religiosa ao redor do mundo, na atualidade. Debater os conflitos com 
motivações religiosas, analisando suas origens e discutindo a possibilidade de as questões serem resolvidas 
pacificamente.

2. Pesquisar o terrorismo ao redor do mundo, identificando quando as ações estão ligadas à religião, ou 
quais outras motivações podem ser encontradas em sua origem.

3. Produzir um mapa mundi religioso, identificando as religiões existentes ao redor do globo – se possível, 
com o número de fiéis.

4. Relacionar a formação de nosso povo com a mistura de religiões presente em nosso país. Debater: será 
essa miscigenação a razão para nosso país conviver pacificamente com as mais diversas crenças?

Um assunto puxa o outro
Proponha uma reflexão para a turma em uma roda de conversa, apresentando alguns questionamentos:
• Será que houve um momento da história da humanidade onde a religião não existiu?
• Em sua origem, a religião servia para explicar o que o homem não compreendia, como o fogo, fenômenos 
da natureza, a reprodução dos seres vivos etc. Podemos dizer que ainda hoje é assim? A religião continua a 
desempenhar o papel de explicar o que não compreendemos?
• Existem pontos em comum entre as religiões que estudamos? Quais?
• E quais são as diferenças entre elas?
• É possível dizer que uma é mais verdadeira, mais correta que a outra? Por quê?

Depois, sugira uma pesquisa para a turma identificar preconceitos existentes na sociedade em que vivem. 
Peça para conversarem com parentes, vizinhos, conhecidos sobre o que conhecem e pensam sobre diferentes 
religiões. Os alunos devem elaborar perguntas simples como:
• O que você sabe sobre a umbanda?
• O que pensa sobre os umbandistas?
• O que você sabe sobre o judaísmo?
• O que pensa sobre os judeus?

Em sala, determine com eles as religiões que farão parte do questionário, para que todos apliquem os mesmos 
questionamentos aos entrevistados.
Posteriormente, analise o resultado da pesquisa, destacando opiniões que revelem preconceito ou que 
mostrem uma convivência respeitosa com as diferentes crenças. Então questione:
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• Vocês imaginavam que o resultado seria esse? Por quê?
• O que podemos fazer para incentivar a convivência respeitosa entre as diferentes religiões?

Avalie algumas das sugestões e, se considerar viável, promova um projeto a partir de uma delas, com o 
objetivo de sensibilização e conscientização da comunidade local.

Desafio
Divida a turma em grupos e proponha uma reflexão, a partir da leitura do livro: Como vocês agiriam se 
estivessem na situação de Irshad? E como agiriam se um aluno novo chegasse aqui na sala, e tivesse costumes 
muito diferentes dos nossos? Aconteceria gozações? Como saber o limite entre brincadeira e agressão?
Leve os alunos a avaliarem criticamente a realidade vivida por eles, o comportamento comum no colégio, e a 
destacar exemplos que estejam presentes no cotidiano deles. Discuta se eles já conheciam as religiões dos colegas 
antes do trabalho desenvolvido com o livro; se consideram religião algo importante e por que pensam assim.
Analise também a realidade do bullying na sua escola: conhecem alguém que foi vítima dessa prática? 
Participou de algum tipo de agressão? Como é essa realidade na escola? E entre os amigos de fora da escola? 
A ideia é que eles exponham tanto atitudes que praticam (éticas ou não), quanto comportamentos que 
considerem ideais.

Proponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que reflitam e respondam individualmente:

1. Para Mateus, as gozações que fazia com os colegas era um jeito de se divertir e divertir os companheiros 
de sala.  Mas suas brincadeiras ganhavam ares de agressão quando usava a religião de alguns para criar 
comicidade ou apelidos ofensivos. Ainda assim, boa parte da turma ria com essas situações. Você acha 
correto esse tipo de gozação? Por quê? Como você agiria se estudasse na mesma sala de Mateus e o visse 
zoando com os colegas?

2. Luciana passa a considerar que Yanci pratica uma religião que só pode agradar ao diabo. No entanto, 
durante toda a sua infância, frequentou a casa da amiga e conhecia a crença de sua família umbandista. 
Luciana deixou-se levar por sua religião? Ou esse julgamento partiu apenas de sua cabeça? A ideia de que 
só a sua fé é verdadeira nasceu da menina? Ou veio da religião que praticava? Você acha que a religião 
pode mudar a cabeça de alguém? Positiva ou negativamente? Como?

  
Seus alunos podem compartilhar suas respostas e opiniões em uma roda de conversa e debatê-las com os colegas. 

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo; 
atividades de redação e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do tra-
balho pedagógico com a obra Em que você acredita?, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser deter-
minantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as 
necessidades específicas de sua turma.

Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br
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