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Os Judeus nos manuais escolares 1

Jorge Martins
Instituto Superior de Ciências Educativas

“Depois da extinção do Tribunal da Inquisição, após o
advento do liberalismo, foi colocada uma pedra na memória do
povo português, que apagou, em grande parte, a imagem dos
judeus em Portugal. As obras dos autores a que me referi {Her-
culano, Remédios e Azevedo} circularam apenas entre as elites
eruditas, não alcançaram o povo português menos letrado, nem
foram adaptadas para as escolas secundárias e os liceus”.

ANITA NOVINSKY 2

A história dos judeus portugueses tem sido uma história invisí-
vel.Com efeito, os judeus foram praticamente obliterados da nossa
história enquanto povo, o que se pode constatar facilmente através
dos manuais escolares de História do Ensino Básico e Secundário.
Uma boa parte da responsabilidade deve-se à frágil investigação
portuguesa em torno da “questão judaica” em Portugal, o que se re-
flecte no nosso sistema educativo.

A abordagem da história dos judeus portugueses nos manuais
escolares, forçam-nos a fazer uma distinção prévia entre cultura
judaica e religião judaica e uma reflexão em torno do ensino especí-
fico do facto religioso nas escolas. Na verdade, nem a história he-
braica é redutível ao domínio religioso, nem o facto religioso pode
tornar-se num exercício de proselitismo cristão, como acontece no
ensino da História em Portugal, como veremos mais adiante.

Efectivamente, é nos manuais escolares que se (não) aprende a

1 Este texto corresponde ao capítulo 2.2. do 1.º volume de Portugal e os Judeus (3 vols.),
Nova Vega, 2006, pp. 77-101, adaptado para os Cadernos de Estudos Sefarditas pelo autor.

2 ANITA NOVINSKY, “Reflexões Sobre o Anti-Semitismo. Portugal (séculos XVI-
-XX)”, in Congresso Internacional Portugal no Século XVIII. De D. João V à Revolução Francesa,
Lisboa, Universitária Editora, 1991, p. 452.
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muito limitada e sem o alcance desejável em todos os níveis curri-
culares do sistema educativo.

Quanto aos judeus, o problema é ainda mais grave, quer do
ponto de vista histórico, quer do sociológico, em virtude de, no
final do processo educativo – que é o que conta na verdade –, nem
sequer se ter chegado ainda ao reconhecimento da sua importância
na construção da identidade colectiva da nação portuguesa, ao con-
trário do que acontece com os muçulmanos, que já vão tendo algu-
ma atenção social, mediática, educativa e, até, curricular. Quando se
quer que uma ideia ganhe a sociedade, há que implementá-la com
coragem e determinação e não apenas com manifestações de inte-
nção politicamente correctas. Em consequência, também o ensino
da história dos judeus portugueses tem que começar nas primeiras
fases da escolaridade, sob pena de que, sem ela, a própria História
de Portugal fique truncada, amputada de uma realidade incontorná-
vel. Não admira, pois, que nos deparemos com a generalidade de
estudantes universitários que nunca ouviram sequer falar em judia-
rias, identificando-as com o significado discriminatório de “mal-
dade”. Esta inacreditável ignorância vem, sem dúvida nenhuma, de
trás, do ensino básico, e prolonga-se pela escolaridade dentro, até ao
ensino secundário. É por todas estas razões que iniciamos a nossa
apreciação dos manuais escolares logo no 2.º Ciclo do Ensino
Básico.

Quando nos lançámos na análise de manuais de vários autores e
editoras, cedo verificámos que se repetem, até ao pormenor das de-
finições invariavelmente plagiadas à exaustação. Isso deve-se, em
grande medida, aos objectivos dos próprios currículos e programas
escolares, que a generalidade dos autores toma à letra, provavel-
mente, com receio de que o livro não seja aprovado pelo Ministério
da Educação, ou nem sequer a editora arrisque editá-lo. Contudo,
nada impede os autores de gerir o programa de forma criativa ou
mais aprofundada num determinado conteúdo programático.
O risco estaria, talvez, em ver o seu livro preterido pelos professo-
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história dos judeus portugueses que o cidadão comum deveria saber
e não sabe. Para termos uma noção mais exacta de como se aprende
actualmente em Portugal a história dos judeus – e da própria Inqui-
sição –, nada melhor do que passarmos em análise alguns manuais
escolares dos nossos Ensinos Básico e Secundário. A total ignorân-
cia nesta matéria, que os estudantes do ensino superior relevam
quando chegam ás universidades e aos institutos politécnicos, não é
obra do acaso, mas o compreensível resultado da quase inexistência
de estudo desses assuntos desde o ensino básico.

Obviamente, quanto ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (antigo En-
sino Primário) nem vale a pena pensar em encontrar qualquer con-
teúdo programático sobre os judeus, visto que não está, à partida,
vocacionado para tal. Basta reconhecer que a religião católica de-
sempenha ainda um papel dominante em toda a vida escolar desta
primeira fase de aprendizagem das nossas crianças. Não que não
devessem haver orientações expressas num ensino intercultural, que
respeitasse e promovesse o convívio com culturas, etnias e religiões
minoritárias, designadamente as que possuem já grande expressão
em Portugal. O mesmo se pode dizer para o pré-escolar, que deve-
ria contemplar o respeito e o convívio com os outros, com a diver-
sidade social, cultural e religiosa. E, no entanto, uma mera visita a
escolas desses dois níveis do nosso sistema educativo, na época do
Natal católico, bastaria para constatar que só há presépios, meni-
nos-jesus, pais-natais, canções de Natal e celebrações católicas,
como se a comunidade escolar fosse toda católica e devesse forço-
samente continuar assim.

O que acontece é que os educadores e os professores não são
formados para a diversidade (religiosa incluída) e reproduzem nas
suas aulas o que aprenderam enquanto alunos do ensino básico e
enquanto estudantes do ensino superior. Reconheça-se, no entanto,
que, muito recentemente, se tem implementado em Portugal uma
educação intercultural em alguns estabelecimentos de ensino supe-
rior – particularmente em institutos politécnicos –, mas em escala
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tado nas nossas Escolas Básicas do 2.º Ciclo até 2002 3, desde que
foi introduzida a reforma educativa (1992) que criou a disciplina de
História Geografia de Portugal, em substituição dos Estudos So-
ciais e da História de Portugal (5.º e 6.º anos, respectivamente) do
período anterior. Trata-se do livro História e Geografia de Portugal – 5.º
Ano, de Ana Maria Caetano Nunes e outros, Lisboa, Editorial O
Livro. Utilizámos as edições de 1995 e de 2000, para verificar se ha-
veria alguma evolução nesta matéria, em virtude de ter ser merecido
algumas alterações. Os programas de História do 2.º Ciclo estão
estruturados em Unidades Didácticas. Detivemo-nos nas Unidades
16, 18 e 21, por serem justamente as que melhores oportunidades
ofereciam para introduzir a “questão judaica”, uma vez que os pro-
gramas não a consideram de todo. A Unidade 16 intitula-se 
“O Império Português nos Séculos XV e XVI”, a 18 intitula-se
“Lisboa Quinhentista” e a 21, “O Poder do Rei e a Vida Quotidiana
no Século XVIII”. A primeira e a segunda abrangem o período da
expulsão dos judeus e a introdução da Inquisição e a terceira, a
legislação pombalina, que pôs fim à distinção entre cristãos-novos e
cristãos-velhos. Para complementar as situações susceptíveis de
menção à situação dos judeus, abordámos a Unidade 1 do livro do
6.º Ano, intitulada “1820 e o Triunfo dos Liberais”, onde preten-
díamos observar referências à extinção legal da Inquisição pelas
Cortes Constituintes Liberais e ao livre regresso dos judeus a Portu-
gal. Não tínhamos, à partida, nenhuma expectativa quanto à pre-
sença judaica até ao Decreto de Expulsão de 1496, nem à emanci-
pação e ao regresso dos judeus a Portugal, nos séculos XIX e XX,
porque os programas escolares não o exigem. Não foi difícil cons-
tatar essa ausência total da história dos judeus em Portugal.

E, efectivamente, assim é. Até à Unidade 16 não encontramos
uma referência aos hebreus nem ao judaísmo, no território onde
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3 Em 2001 foi aprovado um novo programa para a disciplina de História e Geografia
de Portugal no 2.º Ciclo, com repercussões ainda mais negativas para o estudo da história
dos Judeus e da Inquisição.
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res, que não gostam muito de novidades, preferindo aqueles que re-
petem o que estão habituados a ensinar, evitando assim trabalho
acrescido na preparação das suas aulas. E é bem conhecido o papel
vital que o manual escolar desempenha no processo ensino/apren-
dizagem, funcionando como uma autêntica “bíblia”, a que se atêm
escrupulosamente. Em suma, ensina-se o que o manual escolar
propõe e, geralmente, ignora-se o que ele não refere. Este é um pro-
blema acrescido para a questão do ensino da história dos judeus
portugueses.

Por isso, percorreremos todos os anos curriculares dos Ensinos
Básico e Secundário, mas daremos especial atenção aos anos-chave
de cada ciclo curricular (5.º, 6.º, 8.º e 11.º anos) e dispensaremos a
generalização das apreciações, consultando manuais de vários
autores e editoras, por não acrescentarem nada de novo aos mais
adoptados em cada ano em apreço.

Para o nosso trabalho, escolhemos livros do 5.º ao 12.º anos de
escolaridade, de entre os mais adoptados nas nossas escolas, feitos
por alguns dos mais respeitados autores dos últimos anos, sendo al-
guns deles autores dos próprios programas escolares, que os 
manuais têm que respeitar. Entenda-se, logo à partida, não são
maus manuais. Bem pelo contrário, são dos melhores que existem
no espectro editorial escolar. Por isso mesmo, ainda é mais grave
saber que a maioria dos professores de História dos Ensinos Básico
e Secundário transmitem os conceitos, os valores e a história dos
judeus portugueses que aqueles manuais veiculam. Pior, não en-
sinam a história dos judeus em Portugal, simplesmente porque 
não a sabem, pois os programas e os respectivos manuais escola-
res não a abordam e eles nunca a puderam aprender, nem nos man-
uais escolares que agora usam para ensinar, nem nas universidades
onde frequentaram os cursos superiores que os habilitam para o
ensino. É, na verdade, um ciclo vicioso, a que urge dar atenção e
pôr cobro.

Para o 5.º ano de escolaridade, escolhemos o manual mais adop-
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quando os alunos descobrirem que há e que estão a crescer, o que
fazer? Atiram-se essas religiões para debaixo do tapete? Procura-se
explicar que sempre existiram e foram ignoradas, banidas ou discri-
minadas? Claro que não! Então, trata-se de começar nos momentos
oportunos, nas fases escolares em que seria justificável, necessário e
indispensável. Se queremos criar uma sociedade intercultural e
inter-religiosa, comecemos por mostrar aos alunos que vivemos
numa sociedade multicultural e o convívio e o respeito pela diferen-
ça, são os únicos caminhos que conduzem à educação para a cida-
dania, para o respeito democrático de quem é diferente de nós, ou
melhor, que é parte de nós.

É urgente que se actualizem os programas no sentido de não se
fazer do ensino regular autêntico complemento da acção da Igreja
Católica, mas que se ensine apenas o “facto religioso”, como é
missão do sistema educativo laico e preocupado com a tomada de
consciência por parte das crianças de que existem várias religiões,
mesmo no nosso país, que merecem o mesmo respeito e importân-
cia. Só assim se dará alguma possibilidade de que o futuro adoles-
cente faça opções pessoais, que só a si dizem respeito.

Continuando a percorrer o manual escolar do 5.º ano de escola-
ridade, encontramos a Unidade 7, “Os Muçulmanos na península
Ibérica”, sem qualquer pista que conduza aos judeus, à sociedade
das três religiões e das três culturas, que está cada vez mais na
ordem do dia ensinar, até por razões de natureza preventiva em re-
lação aos conflitos inter-religiosos que grassam pelo mundo. Cus-
taria muito, pedagógica e didacticamente falando, explicar que as
sociedades ocidentais têm professado, maioritariamente, ao longo
da História, as três religiões monoteístas, pelo menos nos primeiros
ciclos de estudo, de forma a abrir os espíritos infantis, preparando-
os para o contacto de uma realidade mais alargada de religiões
orientais, ou de que esta matéria é do exclusivo foro individual e que
ninguém – pais, educadores, professores ou Estado – se deve impor
junto dos seus jovens? Não só não custava, como há toda a legitim-

229

OS JUDEUS NOS MANUAIS ESCOLARES

Pag 223-256.qxp  02-07-2007  22:23  Page 229

nasceria o reino de Portugal e, mais tarde, na vida comunitária do
país, durante a Idade Média e na época da Expansão Marítima.
Contudo, pretextos e oportunidades não faltavam. A Unidade 5,
intitulada “Povos visitantes da Península Ibérica” 4, não assinala a
eventual chegada dos primeiros hebreus ao território peninsular –
embora não seja certo que tenha sido iniciada com a vinda dos Fe-
nícios à Península –, era uma boa oportunidade para proporcionar
aos alunos o contacto com outra realidade religiosa, tal como se faz
habitualmente para os muçulmanos quando se estuda a sua pre-
sença no nosso território.

A Unidade 6, “Os Romanos na Península Ibérica”, também não
menciona os judeus, apesar de ter um pequeno capítulo intitulado
“Uma religião inovadora”, que no contexto da “Herança Romana”,
poderia sugerir a relação entre judaísmo e cristianismo. Pelo con-
trário, omite essa realidade, expondo do seguinte modo a introdu-
ção do cristianismo no reino português: “No Império Romano sur-
giu uma nova religião – o cristianismo – que pregava a existência de
um único Deus. O Cristianismo nasceu com Jesus Cristo, há cerca
de dois mil anos. Jesus ensinou a importância do amor ao próximo
– “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. A sua vida e os
seus ensinamentos ficaram registados nos Evangelhos. Quando o
Império Romano foi conquistado por povos invasores – os Bár-
baros –, estes acabaram por se converter ao cristianismo e assimila-
ram parte da cultura romana. Assim, o cristianismo é ainda hoje a
religião mais importante em Portugal” 5. Pura catequese! E não
admira que assim seja, atendendo à pressão que desde o 1.º Ciclo
existe para que os alunos tenham Religião e Moral, ou seja proseli-
tismo católico na escola dita laica. E fica-se a saber que o cristianis-
mo é hoje a religião mais importante do país, como se não se respi-
rasse cristianismo desde o berço. Não haverá outras religiões? E,
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4 ANA MARIA CAETANO NUNES e outros, História e Geografia de Portugal – 5.º Ano,
Lisboa, Editorial O Livro, 2000, pp. 46-49.

5 Ibidem, p. 55.
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em relação ao contributo árabe nessa matéria, o que se pode confir-
mar na explanação das “Condições da expansão marítima”, em que
se mencionam os “(…) muitos e importantes conhecimentos liga-
dos à navegação foram-nos transmitidos pelos Árabes” 7.

Quanto aos séculos XV e XVI, os autores da História Geografia de
Portugal, ao referirem-se aos contactos culturais proporcionados
pela Expansão Marítima, resumem o assunto com uma das habi-
tuais sínteses, que constituem o perigo maior do ensino telegráfico
de que o nosso sistema educativo está pejado. Prefere-se abordar
tudo e não ensinar nada, ao invés de ensinar menos assuntos, mas
bem, sem a pretensão irrealista de tocar todas as teclas, erro persis-
tente do ensino da História em Portugal, coisa que a generalidade
dos professores assumem tranquilamente. Assim, resolvem o lado
negro desses “contactos culturais” da seguinte forma: “Porém,
esses contactos também tiveram aspectos negativos. Muitos povos
forma escravizados, sujeitos a maus-tratos e arrancados da sua
terra” 8. Em duas linhas e outra meia-dúzia de um excerto da Crónica
de Guiné de Zurara, os autores resumem o problema a uma fortuita
referência, sem qualquer conteúdo específico, que mostre clara-
mente aos jovens de 10 ou 11 anos a outra face da “epopeia dos
Descobrimentos”. Se a edição de 2000 trata o assunto como se viu,
também não introduz nenhuma alteração ao texto da edição de
1995 9.

A nossa experiência nesta fase de ensino não nos permite deixar
qualquer dúvida de que estas pequenas frases nada significam pe-
rante os “grandes feitos dos nossos “descobridores”, tratados à
exaustão em todos os níveis curriculares. Nada ficará, e com-
preende-se, na mente dos jovens que facilmente exultam com heroi-
cidades e aventuras e pouca atenção dão a pequenos detalhes, a
“insignificantes contrariedades” do processo. E, depois, admiramo-
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7 Ibidem, p. 148.
8 Ibidem, p. 178.
9 Edição de 1995, p. 174.
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idade para que assim fosse. Para que ninguém seja discriminado,
qualquer que seja a religião que professe, ou para os que não pro-
fessem nenhuma.

Prosseguindo, as Unidades 8, “Portugal, um novo Reino”, 10,
“O rei os grupos sociais e as actividades económicas no século
XIII”, 11, “As terras senhoriais” e 12, “Os mosteiros no século
XIII” não têm uma única referência à presença dos judeus na vida
comunitária, religiosa, social, cultural e económica, quando é
questão assente entre a generalidade dos historiadores que os ju-
deus desempenharam papel activo e importante em todos os secto-
res da vida do reino, em toda a Idade Média portuguesa, desde a
chegada de D. Afonso Henriques a Santarém, onde encontrou, em
1147, uma comunidade judaica organizada e com sinagoga, de-
monstrando o seu enraizamento no futuro território português, que
continuaria a coexistir com o cristianismo preponderante, até que o
intolerante decreto de expulsão e a ignóbil introdução da Inquisição
o destruiu abruptamente.

Chegados à Unidade 13, “A importância da religião e do clero”,
deparamos com um novo capítulo intitulado “A importância da
religião”, em que, depois de procurar mostrar a religiosidade da vida
nas cidades, remata: “A religião levava os habitantes das cidades a
criar laços de entreajuda e de caridade cristã. A par das crenças
cristãs continuavam a existir superstições e práticas mágicas. Acredi-
tava-se em bruxas e feitiços, nos poderes misteriosos de certos ani-
mais, plantas, pedras e metais” 6. Ficamos, pois, a saber que Portugal
medieval praticava apenas o cristianismo, a bruxaria e o animismo.
Os dois últimos seriam mesmo mais importantes do que o judaísmo
que permanece invisível até aqui. Absolutamente incompreensível!

A Unidade 15, “As descobertas do século XV”, também não
refere o contributo do saber judaico na preparação e organização
das viagens marítimas, ao contrário do que já se faz há muitos anos
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6 Ibidem, p. 125.
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dução cultural, artística e científica do século XVI. Aliás, a Reforma
Protestante não merece qualquer referência. A cronologia que
acompanha esta unidade também não assinala o Decreto de Expul-
são dos judeus e o estabelecimento da Inquisição em Portugal 10.

A Unidade 21, que expõe a vida quotidiana no século XVIII,
dispensa três parcas linhas ao Cavaleiro de Oliveira, que pretendia
“acabar com a Inquisição”, acrescenta-lhe uma imagem de um
auto-de-fé no Terreiro do Paço e um pequeno exercício sobre “ceri-
mónias públicas”, na edição de 1995. Na edição de 2000, mantém-
-se a referência ao Cavaleiro de Oliveira e a imagem do auto-de-fé,
acrescentam-se mais duas sobre torturas inquisitoriais e retiram-se a
imagem, texto e exercício sobre as “cerimónias públicas”. Nada de
significativo, portanto. Mas, vamos ao que mais interessa, que são
os conteúdos dessas referências. Sobre o clero no século XVIII, o
manual afirma: “O tribunal da Inquisição foi criado no século XVI
com o objectivo de perseguir os não-católicos, nomeadamente os
judeus. A estes exigia-se a conversão ao cristianismo. Os que aceita-
ram a nova religião eram chamados cristãos-novos, os outros ti-
veram que deixar o País.

Contudo, alguns cristãos-novos continuavam secretamente a pra-
ticar o judaísmo. Esses, quando denunciados, eram presos, confisca-
dos os seus bens, julgados e condenados por processos cruéis. Os
prisioneiros passavam por vários tipos de tortura e às vezes eram
condenados à pena de morte pela fogueira, em praça pública – os
autos-de-fé.

Vários escritores, artistas e homens de ciência considerados in-
desejáveis também foram vítimas da censura e da perseguição
daquele tribunal” 11.

Este excerto merece-nos as seguintes observações. Em primeiro
lugar, atendendo ao facto de que os judeus aparecem pela primeira
vez com algum destaque, deveriam merecer estar grafados a “negri-
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10 Ibidem, pp. 182-187.
11 Edição de 1995, p. 218 e, sem qualquer alteração, edição de 2000, p. 222.
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-nos muito pelo facto de os jovens não terem aprendido nada e,
bem pior, nem sequer nos admiramos por não estarmos a formar
cidadãos conscientes, activos e críticos, como os programas pressu-
põem. É uma boa oportunidade que se perde para cumprir esse de-
siderato, que, como em muitas outras matérias em Portugal, não
passam de modas pedagógicas e curriculares, que se esquecem nos
momentos decisivos da sua aplicabilidade. O que se faz, é transmi-
tir a ideia idílica de que todos os povos aprenderam uns com os
outros, sem macular as cabecitas das pobres criancinhas com chati-
ces de atrocidades, imposições, massacres, violentação das culturas
autóctones, exploração dos recursos económicos, assimilação, des-
truição de valores próprios, catequização forçada, desrespeito total
pela diferença. Enfim, ensinar História virado para a frente, a pen-
sar que só toda a verdade será eficaz na compreensão da complexi-
dade dos fenómenos sociais, para que os jovens melhor se integrem
na realidade complexa que vão apreendendo ao longo do seu cresci-
mento pessoal e escolar.

Aqui, também não há referência aos judeus, nem sequer aos
cristãos-novos, que participaram, de diversas formas nos Descobri-
mentos, social, cultural, científica e economicamente. Podia expli-
car-se que, quando tomámos Ceuta, em, 1415, os judeus sempre
haviam desempenhado, e mais ainda neste período, papel activo na
vida do reino, preparando assim o caminho para enquadrar a expli-
cação de que a expulsão de 1496 foi uma situação anómala, que veio
alterar profundamente a relação entre cristãos e judeus. Mas, re-
conheça-se, o manual destes autores ainda refere, embora de passa-
gem e sem eficácia absolutamente nenhuma, o assunto, enquanto,
para a generalidade dos outros manuais, nem sequer existe, veicu-
lando apenas o discurso do conquistador.

Mais adiante, na Unidade 18, sobre a Lisboa quinhentista, o mí-
nimo que se pode é manifestar a estranheza pela inexistência de
qualquer vestígio da Inquisição, nem uma palavra sobre os cristãos-
-novos, nem sequer a habitual menção à censura católica à pro-

JORGE MARTINS

232

Pag 223-256.qxp  02-07-2007  22:23  Page 232



Ainda sobre os cristãos-novos, os autores deixam a ideia de que
seriam perseguidos pela Inquisição por persistirem em não cumprir
o culto cristão dominante. O que pensarão as pobres criancinhas de
11 anos disto? Que, por não respeitarem as leis vigentes, os judeus
mereciam ser castigadas? Que era aceitável que só lhes restasse
abandonar o país, por não se converterem à religião católica oficial?
E isto, para além de não corresponder à verdade histórica, estimu-
lará a tolerância, o respeito pelo outro, o convívio inter-religioso?
Não nos parece que assim seja. O excerto que transcrevemos não
deixa claro que isso era uma inaceitável intolerância religiosa, contra
a qual outros cristãos, como o padre António Vieira, se opuseram
corajosamente.

Quanto ao processo inquisitorial propriamente dito, o manual
sustenta que os acusados de práticas judaicas eram julgados, mas
deixa ficar a pairar algumas dúvidas em relação às denúncias anóni-
mas, à confiscação dos bens, mesmo dos réus não condenados, o
segredo que eram obrigados a manter sobre o assunto e a nomea-
ção da defesa dos acusados pela própria Inquisição. No fim de
contas, isso deve-se ao facto de a questão do Santo Ofício perma-
necer assunto de somenos importância. Não raramente, nem sequer
é referida, ou é “despachada” em cinco minutos. Para além de os
portugueses serem pouco dados a assumirem o lado negro da sua
história, em grande medida pelos estigmas da ideia muito difundida
do salazarento “bom povo português”, feito de heróis, particular-
mente os produzidos pela época dos eternos Descobrimentos, cicli-
camente privilegiados em todas as fases curriculares, como se nunca
tivessem sido leccionados, que ainda exibe resíduos incontornáveis,
permanecendo no ensino da nossa história a pouca apetência pelo
estudo Inquisição, por exemplo. Só assim se explica que a história
desse odiento tribunal religioso, a todos os títulos condenável, sem
perdão nem remissão, não seja de facto ensinado nas nossas escolas
e ninguém proteste.

A forma como se apresentam os agentes culturais, considerados
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to”, como acontece para “Inquisição” e “cristãos-novos” no mes-
mo texto. Acontece que esses destaques originam, como se pre-
tende, maior atenção por parte do leitor, professor ou aluno. Assim,
o primeiro seria obrigado a referir-se-lhe mais circunstanciadamente
e o segundo poderia ser tentado a fazer perguntas incómodas, do
tipo “o que são judeus?”. Como os professores não estão, geral-
mente, preparados para esclarecer convenientemente o assunto,
pelas razões acima expostas e os alunos nunca foram confrontados
com essa realidade, a questão ficará ali perdida numa palavra vazia,
que, os poucos alunos que repararem nela, cedo esquecerão. Isto é,
infelizmente, tão verdade, que nós próprios nos temos espantado
com a ignorância de estudantes universitários que nos têm passado
pela frente, que não sabem, nem querem acreditar que o cristian-
ismo nasceu no seio do judaísmo. Nunca ninguém lhes explicara
esse simples facto histórico.

Prosseguindo na análise do excerto sobre o século XVIII,
temos que admitir que os autores se tentam redimir com a falha em
não referir a Inquisição na unidade adequada, como observámos,
assinalando agora a sua anterior criação no século XVI. Contudo,
nem resolve a falha grave no momento azado, nem aproveita para
desenvolver um tema que dominou a sociedade portuguesa durante
quase três séculos e teve repercussões altamente nocivas para o país
e para as comunidades judaicas. Mais adiante, os autores afirmam,
erroneamente, que os judeus que não se converteram, tiveram que
deixar o país. Como se sabe, isso não corresponde à verdade, pois,
primeiro, foram obrigados a abandonar o país, em 1496, para, no
ano seguinte, terem sido baptizados à força aos milhares, no mais
dramático episódio da história do judaísmo português durante o
reinado de D. Manuel I, só equiparado ao massacre de 1506, em que
foram assassinados milhares de cristãos-novos em Lisboa, pela
intolerante fúria dos cristãos, chefiados por monges dominicanos 12.
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Segue o exercício solicitado aos alunos:
“1- Por que razão os autos-de-fé se realizavam nas grandes praças da

cidade?” 14

Começando pela própria pergunta do manual, parece-nos que
só pode haver uma resposta esperada da parte dos alunos: que os
autos-de-fé se realizavam em grandes praças, para conseguir abar-
car a enorme multidão (como se pode ver na imagem do auto-de-
fé) daquela “cerimónia pública”. E o que fica na cabeça dos alunos?
Que os autos-de-fé, tal como as touradas, eram “espectáculos” mui-
to apreciados pelo povo. Nem sequer se faz a distinção entre uma
tourada e o tenebroso exercício do poder assassino da Inquisição,
feito acto público e de massas, para intimidar a população e estimu-
lar a convicção popular de que o judaísmo era o principal responsá-
vel pelos males que assolavam o reino. Mas, faça-se justiça, esta
enormidade foi corrigida na edição de 2000 daquele manual escolar.
O exercício foi, pura e simplesmente, retirado e substituído por
mais duas imagens de torturas inquisitoriais. Fizeram bem os seus
autores.

Finalmente, a Unidade 21, “O poder do rei e a vida quotidiana
no século XVIII”, enquadrada pela acção de Pombal, inclui na lis-
tagem de “reformas sociais” a seguinte afirmação: “Foi o marquês
de Pombal que acabou com a distinção entre cristãos-novos e
cristãos-velhos, deixando aqueles de ser perseguidos e desconside-
rados” 15. E pronto, assunto resolvido! E quem saberá, nesta altura,
os motivos de tal “desconsideração” dos cristãos-novos, que nunca
haviam sido devidamente explicados em todo o manual? Passam,
com toda a certeza, completamente ao lado de qualquer motivação
e, muito menos, de compreensão, da parte dos alunos.

Do manual para o 6.º ano de escolaridade, dos mesmos autores,
se seria muito pedir que se referisse o ressurgimento das comunida-
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“indesejáveis”, também nos parece exposta numa linguagem ina-
cessível ao escalão etário dos alunos do 5.º ano, que ainda não têm
maturidade para compreender. Acreditamos que os autores esta-
riam a ver criticamente essa circunstância, mas, mesmo que puses-
sem (como deviam) aspas no qualificativo “indesejáveis”, tinham a
obrigação de explicar com clareza, que eles não eram verdadeira-
mente indesejáveis, a intolerância das autoridades portuguesas da
época é que assim o determinava. Nenhuma criança de 11 anos
consegue ler nas entrelinhas ou subentender o tom crítico que pode
implicar uma afirmação desta natureza. É indispensável deixar isso
mesmo escrito, para que não restem dúvidas absolutamente nenhu-
mas. A isso acresce o facto de os professores, normalmente, não
irem mais longe do que os manuais nestas matérias incómodas para
a História de Portugal. Curiosa e inexplicavelmente, a edição do ano
de 2000 retira uma pequena parte do último período do excerto
transcrito. Quando se dizia, em 1995, que “Vários escritores, artistas
e homens de ciência considerados indesejáveis também foram víti-
mas da censura e da perseguição daquela tribunal”, a versão de 2000
suprime “(…) da censura e da perseguição (…)”, ficando apenas
“(…) foram vítimas daquele tribunal (…)” 13. Só nos ocorre que os
autores quiseram “aliviar” a carga negativa, retirando as incómodas
censura e perseguição. Um muito mau sinal, uma vez que inviabili-
zou uma ténue possibilidade de explicar a censura e a perseguição
inquisitoriais a partir da leitura do texto.

A complementar esta unidade didáctica e subordinado ao sub-
tema “As cerimónias públicas”, introduz-se um pequeno exercício
para os alunos, na base de uma imagem de um auto-de-fé no Ter-
reiro do Paço e de um testemunho da época. Eis o texto:

“Documento 8 – Autos-de-fé, espectáculos para muita gente
Os autos-de-fé não se realizavam numa igreja, mas no Terreiro do Paço

porque o seu tamanho o torna capaz de comportar, à vontade, uma maior
multidão de espectadores.

Relato de um viajante francês, século XVII”.
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mente, se os programas do 2.º Ciclo do Ensino Básico não conside-
ram a História Universal (daí, a omissão da 2.ª Guerra Mundial),
nos programas do 3.º Ciclo, a História de Portugal é preterida e
apresenta, naturalmente, imensas lacunas nos manuais escolares.

Mais recentemente, no ano de 2001, entraram em vigor novos
programas de História e Geografia de Portugal para os 5.º e 6.º
anos de escolaridade. Nada de substancial se alterou em relação aos
objectivos, a não ser o esforço de supressão de conteúdos para, ale-
gadamente, viabilizar o cumprimento integral dos programas. O
programa do 5.º ano, emanado do Ministério da Educação, con-
sagra em “Os Romanos na Península Ibérica”, o estudo de conteú-
dos como a “herança romana” e a aquisição de conceitos como “ro-
manização” e “cristianismo”; mais adiante, na Unidade intitulada
“Os Muçulmanos na Península Ibérica”, está previsto o estudo da
“Convivência entre Muçulmanos e Cristãos”, propondo estoutro
livro, para a “Operacionalização das competências”, a sugestão de:
“Referir a possibilidade de coexistência no mesmo espaço de povos
com culturas diferentes”; finalmente, retoma-se, na Unidade 18,
o estudo da “Lisboa Quinhentista”. Para o 6.º ano, atendendo aos
resultados da observação dos manuais anteriores, fixámo-nos
apenas na abordagem do capítulo referente aos séculos XVIII 
e XIX, intitulado “Do Portugal do Século XVIII à consolidação da
Sociedade Liberal”, onde encontrámos o estudo dos conceitos de
“cristão-novo” e “Inquisição”, para o que se propõem actividades
como a “caracterizar a Inquisição” e “Breve debate sobre a liberda-
de religiosa”.

Para o 5.º ano, os manuais que consultámos, em relação ao capí-
tulo “A herança romana”, propõem o estudo do cristianismo no
subcapítulo “Uma religião inovadora”, onde se podem confirmar os
critérios dos anteriores autores: “O Cristianismo nasceu com Jesus
Cristo, há cerca de dois mil anos. Jesus ensinou a importância do
amor ao próximo – “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.
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des judaicas, a partir do século XIX, a legalização da Comunidade
Israelita de Lisboa durante a 1.ª República e a problemática da
“Obra do Resgate” dos criptojudeus do Norte do país, já o mesmo
não se pode dizer para duas outras questões, a saber: a acção liberal
em prol dos judeus portugueses e uma menção ao drama da Shoá.

Na verdade, a Unidade 1, intitulada “1820 e o triunfo dos libe-
rais” não dispensa uma única palavra à liberdade religiosa. No en-
tanto, num quadro que enumera os “deveres” inferidos da Consti-
tuição de 1822, o primeiro é o de “venerar a Religião”, sem se
esclarecer qual e porquê e sem se sublinhar a discriminação que esse
princípio implicava. E, uma vez que a França serve de modelo à edi-
ficação das sociedades liberais europeias como Portugal, por que
não aproveitar para informar que também esse país foi a pátria da
emancipação judaica, justamente em consequência da Grande Re-
volução e da Declaração dos Direitos do Homem. Com efeito,
também os “portugueses” (judeus sefarditas, assim conhecidos em
França) se emanciparam nessa altura, aliás, foram mesmo os primei-
ros a alcançá-la, em virtude da sua secular integração na sociedade
francesa, designadamente em Bordéus e Baiona. Valha-nos a breve
referência à extinção da Inquisição 16.

Para completar este ciclo de possibilidades de abordagem da
história dos judeus portugueses no 2.º Ciclo, analisámos a Unidade
6, “Os anos da ditadura”, onde seria perfeitamente exigível que se
referisse, pelo menos uma vez, o Holocausto, para dizer que a Ale-
manha nazi exterminou seis milhões de judeus e, já agora, que Por-
tugal, por via da acção de um punhado de diplomatas corajosos, de-
signadamente Aristides de Sousa Mendes em Bordéus, se salvaram
milhares de judeus em fuga das garras hitlerianas. Acontece que a
2.ª Guerra Mundial, para o manual escolar em apreço, só existe
numa pequena cronologia, introduzida de forma agreste 17. Ironica-
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catequéticos seria difícil! Só mesmo um professor de Educação
Moral e Religiosa (caso não seja islâmico, judeu ou de outra qual-
quer religião, como a lei o permite) poderia complementar esta cate-
quese em que se transformou o ensino da história do cristianismo
nas nossas escolas.

Quanto ao manual para o 6.º ano, atendendo ao facto de não
haver diferenças substanciais entre os vários autores nesta matéria,
analisámos apenas o que mais está a ser actualmente utilizado nas
escolas portuguesas. A sociedade portuguesa do século XVIII é
assim descrita, a dado passo: “O Clero, para além de continuar a ter
um papel importante no ensino, tinha também a seu cargo o Tri-
bunal da Inquisição. Este tribunal, surgido no reinado de D. João III
(século XVI) para defender a fé católica, era apoiado por D. João V.
Continuava a perseguir os cristãos-novos (judeus que se tinham
convertido ao catolicismo) acusando-os de manterem práticas judai-
cas. Perseguia também os suspeitos de bruxaria, os que cometiam
actos imorais e todos aqueles que, pelas suas ideias inovadoras, pu-
dessem constituir um perigo para a Igreja e para o poder absoluto
do rei” 24.

Eis aqui o melhor exemplo de como se podem apagar mais de
dois séculos de história, mesmo que, para tanto, se tenha que assina-
lar que a Inquisição durara até ao século XVIII, sem uma única
menção àquele odioso tribunal em todo o percurso, bastando pôr
entre parêntesis envergonhados que fora criada no século XVI.
Afirma-se, sem qualquer rebuço, que o clero tratava da Inquisição,
como de outro assunto qualquer. Minudências! Procura ensinar-se,
erradamente, aos alunos, que o Santo Ofício fora criado para “de-
fender” a fé católica. Repete-se a estafada ideia de que os cristãos-
novos se converteram (esquecendo o baptismo forçado) e mistu-
ram-se com as bruxarias e actos imorais, permitindo que se infira
que a Inquisição defendia os católicos de más práticas, tais como o
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(…) Assim, o cristianismo é ainda hoje a religião mais importante
em Portugal” 18.

Nada de novo, quanto à invisibilidade dos judeus na história do
cristianismo e, muito menos, quanto à forma simplista como se san-
ciona a cristianização da Península Ibérica. Para completar a autên-
tica catequese como o cristianismo é ensinado, o manual inclui, na
mesma página, uma ilustração com Cristo a proferir a frase “Amai-
-vos uns aos outros como eu vos amei”.

Quanto aos “Muçulmanos na P.I.”, a “Convivência entre Mu-
çulmanos e Cristãos” limita-se a obliterar os judeus, de tal forma,
que apresenta uma pequena cronologia que refere: “1492- Os Mu-
çulmanos foram expulsos da Península Ibérica” 19. Obviamente,
nem foram só os muçulmanos, nem foram expulsos da P.I., mas
apenas de Espanha. Erro de palmatória, mas revelador da ignorân-
cia alimentada. Finalmente, para a “Lisboa quinhentista”, o manual
omite a presença dos cristãos-novos na caracterização social da ca-
pital, nas actividades artesanal e comercial e na cultura 20.

Mas não é caso único. Analisámos outros manuais 21 e o panora-
ma não melhorou em nada. Um deles, perguntava, numa actividade
a promover com os alunos: “Qual o principal ensinamento que
Jesus pregou?” 22. Outro ia bem mais longe, numa rubrica de activi-
dades para os alunos, intitulada “Mais Acção”, em que sugeria: “De-
bater e aprofundar. Se frequentas as aulas de EMR, sugere ao teu
professor um debate sobre a figura de Jesus Cristo e sobre as ideias
defendidas pelos Cristianismo” 23. Mais claro quanto aos propósitos
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adoptados nas nossas escolas e responsáveis pelos próprios progra-
mas em vigor. As duas páginas dedicadas à “Religião Hebraica” 26

constituem um factor positivo, mas, mais adiante, no capítulo inti-
tulado “O cristianismo: origem e difusão”, embora explique que
esta religião nasceu do judaísmo, aborda o assunto, uma vez mais,
como se de catequese se tratasse, cita passagens dos Evangelhos,
solicita aos alunos dois exercícios, que consistem em mostrar que o
cristianismo é “uma religião humanista e de esperança” e constatar
a grande “difusão do Cristianismo no mundo”, como se isso lhe
conferisse algum valor acrescido. No texto informativo, podemos
ler: “A pregação universal foi o aspecto mais inovador do Cristianis-
mo, que aparecia como uma doutrina de entendimento e de igual-
dade entre todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, homens livres
e escravos”. E, depois de assinalar a crucificação de Cristo, conclui:
“Mas a sua mensagem não morreu: nos três séculos seguintes, o
Cristianismo propagou-se por todo o Império Romano” 27. Para
além da discutível metodologia geralmente usada nos manuais es-
colares na explanação dos princípios fundadores desta religião (e
aqui também), como se continuasse a ser uma obrigação moral
fazê-lo, tal como herdámos do passado, totalitariamente imposto
pelo Estado Novo, salientamos o facto de se fazer uma subtil (ou
inconsciente, o que vai dar o mesmo resultado final) ligação entre a
emergência do cristianismo e a sua actualidade no mundo de hoje.
Pouco menos será isto do que proselitismo, intencional ou mecani-
cista, que não ajuda nada a promover o ensino laico.

Mais adiante, sobre “A propagação do Cristianismo”, referem-
-se as perseguições das autoridades romanas à religião monoteísta e
posterior adopção como religião oficial do Império, pondo o acento
tónico na justificação do “triunfo final” do cristianismo à sua orga-
nização e, embora diga de passagem que isso custou a proibição das
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judaísmo. Quanto ao resto, nada de novo em relação ao que obser-
váramos anteriormente, não bastando desafiar os alunos a respon-
derem à pergunta sobre os autos-de-fé, absolutamente descon-
textualizados e inexplorados: “Concordas com a sua realização? Jus-
tifica”. Nenhum aluno, a quem nada havia sido anteriormente (nem
agora) explicado compreenderá a verdadeira dimensão dos autos-de-
-fé, nem do carácter intolerante e homicida daquele tribunal.

Mais adiante, na época pombalina, nada se diz sobre a abolição
da diferença entre cristãos-novos e cristãos-velhos, nem no nasci-
mento da sociedade liberal se assinala a extinção da Inquisição, nem
mesmo na cronologia final daquele período 25. Podemos concluir
que nos novos programas ainda se diz menos do que nos anteriores.
A tendência é, pois, muito preocupante.

Assim, não admira que o panorama do 3.º Ciclo não seja melhor
do que o do 2.º Ciclo, onde a Historia de Portugal é abordada muito
pontual e superficialmente, por razões programáticas. Se, nos ma-
nuais do 7.º ano já aparecem referências aos Hebreus e a noção
expressa de que o cristianismo nasceu no seu seio, esse tema é ofe-
recido, como apêndice do tema “Contributos das primeiras civili-
zações”, onde predominam os Egípcios e os povos do Vale do
Indo, para escolha do professor quanto à civilização que pretende
leccionar, as preferências recairão muito mais frequentemente sobre
o Antigo Egipto, tradicionalmente mais abordado nos programas
anteriores a esta última reforma dos programas de História, margi-
nalizando substancialmente os hebreus e os fenícios, por limitações
de gestão do extenso programa. Obviamente, e por maior força das
circunstâncias, repete-se o problema do 2.º Ciclo, em que a história
dos judeus portugueses é completamente ignorada, desde os pri-
mórdios da nacionalidade. No entanto, vejamos o que acontece,
quanto ao cristianismo.

Atentemos no manual de Maria Emília Diniz, Adérito Tavares
e Arlindo M. Caldeira, autores conceituados, com manuais dos mais
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Para concluir este tema, o capítulo 3.4., “A Península Ibérica,
dois Mundos em Presença”, aborda “O avanço da Reconquista”.
Repare-se, desde logo, na insistência na sociedade das duas civiliza-
ções: cristandade e islamismo. Completamente esquecida, fica a cul-
tura judaica e seu real e mais do que reconhecido contributo par as
sociedades da época. Reconhece-se a tolerância islâmica na Penín-
sula Ibérica face a cristãos e judeus 30, mas não se coloca nunca a
questão das três religiões na Península em geral, nem em Portugal
em particular, nos capítulos “Cristãos e muçulmanos na Península
Ibérica” (pp. 204-211) e “Reconquista e formação dos reinos
cristãos” (pp. 212-218).

Inquestionavelmente, o cristianismo desempenhou um papel
determinante na nossa história (portuguesa e europeia), o que não
implica que não se deva desmistificar o carácter intocável de uma
instituição que tão irreparáveis prejuízos causou às comunidades e
às nações, como o atestam as Inquisições, só para dar este exemplo.
Mas, o cuidado posto nas referências ao Santo Ofício, para que se
não confunda com a Igreja que o criou, alimentou, beneficiou e à
custa do qual se afirmou durante quase três séculos em Portugal, só
para não chocar a cristandade, é, no mínimo, preocupante e induz
os jovens com 12 ou 13 anos em falsas “mensagens”, que teriam
passado para a sua vida actual, inseridos numa comunidade maiori-
tariamente cristã.

Prossigamos, agora, com o manual para o 8.º ano, dos mesmos
autores. Numa primeira observação, diríamos que o tempo sugerido
para leccionar cada capítulo ou subcapítulo – e, certamente, difícil
de ultrapassar, em virtude da extensão do programa e do princípio
de ensinar tudo com a mesma profundidade – é notoriamente mui-
to restritivo. Alguns exemplos: propõe-se para o ensino do ponto
em que surge o “caso peninsular”, um tempo lectivo (45 minutos),
para expor a reacção católica global e o caso português em parti-
cular. Na verdade, pouco se poderá fazer assim. No capítulo sobre
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outras religiões pelo poder imperial, não explora esta ideia impor-
tantíssima (acrescida da intolerância e perseguição cristã às outras
religiões) para a explicação do crescente predomínio cristão no
mundo ocidental, preferindo expor o sofrimento inicial dos prati-
cantes da futura religião oficial 28. Uma sociedade maioritariamente
cristã, como podia ser judaica ou muçulmana, vê-se assim reprodu-
zida nos manuais escolares, como se fosse a coisa mais natural do
mundo, ostentando subtilmente uma certa superioridade teológica,
que ficaria muito bem à Igreja, mas não deveria ser prática de uma
educação verdadeiramente laica.

Mais adiante, no ponto 3.3., “A Sociedade Europeia nos Séculos
IX a XII”, o capítulo “A sociedade senhorial”, reconhece que “Os
homens da Idade Média eram, na sua imensa maioria, católicos e a
sua vida caracterizava-se por uma fé profunda e uma intensa reli-
giosidade. Não admira, por isso, que o clero católico gozasse de
uma enorme influência e de um grande prestígio” 29. Para não ser
acusado de esquecer os judeus, o manual, numa pequena nota à
margem da mesma página, dá conta de que “Na Europa ocidental,
exceptuando a área ocupada pelos Muçulmanos, apenas uma mino-
ria não praticava a religião católica: tratava-se dos Judeus, os quais
professavam, como sabes, a religião judaica ou Judaísmo. Bem aceites
durante vários séculos, foram depois vítimas de perseguições nal-
guns países europeus, incluindo Espanha e Portugal”. E assim se
resolve a questão, sem qualquer explicação séria e profunda das
razões dessas perseguições, da relação entre as perseguições às
outras religiões (tratadas como heresias) e a própria afirmação do
cristianismo, e desprezando uma minoria tão importante no perío-
do medieval europeu, que teve incontestável peso na evolução das
sociedades modernas, como seria posteriormente acusada pelos
arautos anti-semitas do regresso às “tradições” medievais, que os
judeus teriam subvertido, pela sua acção empreendedora no comér-
cio e na finança.
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se vê, persiste-se na ideia errónea de que os cristãos-novos se con-
verteram para não terem que abandonar o reino, esquecendo o bap-
tismo forçado de 1497, tal como havíamos visto para o manual do
5.º ano de escolaridade (de outros autores). Duas páginas parecem
bastar para explicar trezentos anos de história e as vítimas, embora
sejam identificadas, não são apresentadas e justiçadas, designada-
mente, recordando que a ruptura no relacionamento entre cristãos e
judeus foi despoletada pelos primeiros, sem motivo real da parte
dos segundos. Só de intolerância e apropriação de bens alheios se
poderia falar aqui para o justificar. Mas não é o que acontece. Nada
mais é acrescentado sobre o assunto. É isto que os alunos do 8.º
ano levam para o 11.º ano, caso optem por continuar a ter História,
e para o resto da vida, caso não prossigam estudos ou enveredem
por outros percursos escolares.

No que se refere ao “despotismo pombalino” e à “ascensão da
burguesia”, o manual diz-nos: “Esta política económica aparece li-
gada à promoção da burguesia, a quem Pombal conferiu prestígio social.
Concedeu privilégios de nobreza aos investidores nas companhias.
Reabilitou os cristãos-novos, pondo fim às perseguições da Inquisi-
ção e decretando a igualdade entre cristãos-novos e cristãos-velhos. Com os
recursos obtidos em investimentos nas companhias e nas manufacturas
ou no rendoso monopólio do comércio do tabaco, desenvolveu-se uma
activa classe burguesa, que viria a desempenhar um importante papel
na sociedade portuguesa” 32. Para além do estigma comercial e fi-
nanceiro, sempre associado à actividade judaica, redutor da dimen-
são de uma comunidade com uma realidade e uma presença social
mais complexa, resume-se o papel de Pombal nesta matéria a uma
simples manipulação política, o que não corresponde à verdade,
como se sabe. Aqui, também seria forçoso (já que não havia sido
feito em lugar mais apropriado) explicar o verdadeiro significado da
“igualdade” entre cristãos-novos e cristãos-velhos e atribuir a verda-
deira importância à extinção da “pureza de sangue”, como elemen-
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a política pombalina, todo ele terá que ser leccionado em três
tempos (pouco mais de duas horas), que não reais, como todos
sabemos, pois, nestas idades, é preciso perder largos minutos a criar
condições para se poder ensinar alguma coisa. Finalmente, no capí-
tulo 7.2.3., particularmente a “acção das Cortes Constituintes” vale
um tempo lectivo a dividir com a “independência do Brasil”, ou seja,
cerca de meia hora real para tudo isto. Sobre a acção das Cortes
Constituintes, a única referência que os manuais consideram é a ex-
tinção da Inquisição em 1821 e ponto final. Nada de judeus, claro!

Vejamos o tratamento do “caso peninsular”, referente à “crise
religiosa do século XVI”. Ao abordar a questão religiosa nos esta-
dos ibéricos, o manual afirma: “A Península Ibérica permaneceu
quase impenetrável ao reformismo protestante. Isso explica-se pela distân-
cia dos países peninsulares relativamente aos focos de origem da
Reforma, mas também pela enérgica acção das autoridades religio-
sas e políticas no combate ao reformismo e em defesa da fé católi-
ca. Em contrapartida, tanto em Portugal como em Espanha depara-
va-se um outro problema religioso: a existência de uma numerosa
comunidade judaica”. E, prossegue, com a “actuação da Inquisição”:
“Em Espanha, os Reis Católicos reactivaram a Inquisição e, em 1492,
expulsaram os judeus de todos os seus territórios. A actuação da In-
quisição espanhola foi de extrema violência para com todos os sus-
peitos da prática de outras religiões, para além da católica. Situação
semelhante ocorreu em Portugal. Em 1496, D. Manuel I ordenou a
expulsão dos judeus que não se convertessem ao catolicismo. Os que
se converteram foram chamados cristãos-novos, por oposição aos que
já eram cristãos (os cristãos-velhos). Apesar de convertidos, continua-
vam a ser olhados com suspeita pela Inquisição, introduzida em
Portugal no reinado de D. João III, em 1536. Milhares de cristãos-
-novos foram condenados em autos-de-fé durante quase todo o pe-
ríodo em que existiu Inquisição em Portugal (1536-1821)” 31. Como
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nual do 9.º ano. Por desnecessidade de procurar outros autores (em
virtude da inexistência de diferenças substantivas, como vimos para
o 8.º ano), por uma questão de coerência de um projecto dos auto-
res para os três anos do Ciclo, continuamos com Maria Emília
Diniz, Adérito Tavares e Arlindo M. Caldeira. O tema mais adequa-
do às nossas pretensões é o 10.º, intitulado “Da Grande Depressão
à 2.ª Guerra Mundial”, que só reserva duas páginas para “A Europa
sob o domínio nazi”, onde se fala da “Solução final”. Como tem
sido a tendência dos manuais escolares de todos os níveis curricula-
res (uns mais que outros, claro), os assuntos são cada vez mais abor-
dados através da imagem e dos documentos, em desfavor do texto
informativo, que se tem reduzido ao indispensável. Duas fotos alu-
sivas ao Holocausto e um excerto da declaração de Rudolf Höess
no Julgamento de Nuremberga. O mais interessante – embora intr-
oduzido quase com pedido de desculpa aos professores, como que
a ver se os alunos os convencem – é um pequeno trabalho solicita-
do ao aluno, que diz o seguinte: “Sobre o trabalho forçado, as de-
portações de população, os campos de concentração e o genocídio
dos Judeus, levado a cabo pelos nazis, sugerimos-te que recolhas in-
formações (em livros, jornais, revistas, vídeos, etc.). Promove, em
seguida, com os teus colegas (caso o professor esteja de acordo),
uma exposição e/ou um debate. Nesse debate poderão abordar os
perigos do ressurgimento, nos nossos dias, das ideias racistas e
nazis” 39. Os esforços dos autores são muito meritórios, mas, na ver-
dade, quantos professores promovem anualmente este debate? O
cuidado posto na abordagem do professor por parte dos alunos é
sintomático da dificuldade em trabalhos desta forma estimulante e
eficaz de levar os alunos à descoberta e à troca de informação. E,
atendendo à solicitação dos autores quanto à prevenção do racismo,
seria legítimo pensar que só o estudo do anti-semitismo racista,
nascido no século XIX e que conduziria à Shoá, permitiria aos alu-
nos compreenderem verdadeiramente a política de extermínio ju-
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to vital para a actuação da Inquisição e para a discriminação econó-
mica, social e cultural dos cristãos-novos.

Finalmente, quanto à “acção das Cortes Constituintes”, o me-
lhor que o manual consegue é dizer aos alunos que “extinguiu a In-
quisição” 33. Não há referência ao livre regresso dos judeus, abor-
dado pelos deputados, nem se aproveita para informar que já havia
comunidades judaicas organizadas em Portugal, que puderam assim
florescer, inaugurar uma sinagoga (hoje centenária), até que a repú-
blica lhe conferisse o direito legal à existência que já era tacitamente
aceite pela monarquia constitucional.

A actualização desta edição de 2003 do manual do 8.º ano em
relação às de 1997 34 e de 1992 35 não trazem nada de novo, ao con-
trário do do 9.º ano, como veremos. Outros autores, como Pedro
Almiro Neves 36, Natércia Crisanto” 37, Eliseu Alves, reptem as mes-
mas inexactidões que já assinaláramos para os casos anteriores:
“Em contrapartida, Portugal e Espanha tinham outro problema re-
ligioso: a comunidade judaica. Os judeus que não se converteram ao
catolicismo foram expulsos de Espanha pelos Reis Católicos e de
Portugal pelo rei D. Manuel I. Os judeus convertidos passaram a
chamar-se marranos em Espanha e cristãos-novos em Portugal.
Entretanto, muitos destes perseguidos pela Inquisição, introduzida
em Portugal, no reinado de D. João III” 38. Este último caso é bem
mais grave, porque afirma que os judeus eram um “problema reli-
gioso”, que nem com aspas poderia ser assim chamado, por seguir a
lógica inquisitorial e da intolerância cristã peninsular dos séculos
XV a XVIII.

Para completar o 3.º Ciclo do Ensino Básico, atentemos no ma-
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dos temas já tratados no 3.º Ciclo do Ensino Básico proporcionasse
alguma abertura a uma abordagem da presença judaica em Portu-
gal, ela não ocorre, lamentavelmente. O peso dos programas é de-
terminante e seria fastidioso repetir para os 10.º, 11.º e 12.º anos o
que fizemos para os 7.º, 8.º e 9.º anos. No entanto, valerá a pena
confirmar as mesmas lacunas e alguns erros que se retomam.

Tomámos como exemplo o manual de Célia Pinto e Maria An-
tónia Monterroso Rosas, organizado em três volumes para cada ano
curricular. Assim, no manual para o 10.º ano, em “O império uni-
versal romano-cristão”, diz-se o seguinte sobre o cristianismo:
“Esta mensagem é, simultaneamente, universal e revolucionária.
Universal porque, ao contrário do Judaísmo, não privilegia qualquer
povo; revolucionária porque, contrariando as profundas desigual-
dades sociais do seu tempo, prega a igualdade entre todos os seres
humanos. Após a morte de Jesus, a mensagem cristã difunde-se rapida-
mente, beneficiando da unidade política do Império e das suas exce-
lentes vias de comunicação” 40. As referências ao judaísmo come-
çam e acabam aqui. Provavelmente o programa entende que já
havia sido suficientemente estudado no ensino básico, o que não é
verdade, como vimos.

Sobre a “unidade da crença”, referente aos séculos XII e XIV,
onde aborda a “identidade civilizacional da Europa Ocidental”, ex-
plica-se a noção geográfica de Ocidente: “Pese embora o seu fraccio-
namento político, a Europa Ocidental assumia-se como um conjunto
unido pela mesma fé. A Igreja era a única instituição que ultrapassava
fronteiras e se estendia, solidamente, por todos os países e regiões,
contribuindo assim para a construção de uma identidade comum” 41.
Sem nenhuma explicação sobre a existência de outras fés, expõe-se
uma transição mecânica para a sociedade predominantemente
cristã. Mais adiante, na abordagem da “espaço português – a conso-
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daico dos nazis. Contudo, os programas não estão dirigidos para
esse objectivo e os manuais não o acrescentam, como poderiam
fazer, embora se voltasse à velha questão de que o manual é feito
para ser vendido e, quando não o é, dá prejuízo. Por isso, nem as
editoras nem os autores estão interessados em correr esse risco, de
certo modo compreensível. O que já não é compreensível é que o
Ministério da Educação ande ao sabor destes interesses (bem) lu-
crativos para certas editoras.

No fim, o que fica é que, nas mais de 60 páginas sobre a 2.ª
Guerra Mundial, o Holocausto tem um texto de um terço de página
e um desafio estimulante, mas acessório. Contudo, o ensino da
Guerra perde-se sistematicamente em pormenores, subalternizando
o mais marcante acontecimento mundial do século XX: a Shoá.
Mas, se lançarmos um olhar mais atento à evolução deste manual
do 9.º ano, verificamos que algo muito significativo mudou. Depois
de analisarmos a edição de 1996, fomos compará-la com a de 1993
e constatámos que foi acrescentada uma pequena nota que dá conta
da acção de Aristides de Sousa Mendes a favor dos judeus em Bor-
déus. Boa opção! Talvez fosse pouco, mas já era alguma coisa. E
constitui um óbvio sinal da actualização de conhecimentos por
parte dos autores dos manuais, sem necessidade de alteração dos
programas escolares. Isto demonstra que é possível fazer-se algo
mais do que muitas vezes ou autores fazem, interpretando os pro-
gramas em sentido limitativo (que o não são, diga-se), com efeitos
arrasadores nos grupos de professores de História em cada escola,
sempre receosos de não cumprirem o programa, que as inspecções
educativas, cegamente, impõem. Opta-se pelo mais cómodo: priori-
za-se o cumprimento escrupuloso dos programas, extensos para os
professores e complexos para os alunos. E, como a ideia era boa,
evoluiu, ao ponto de, na edição de 2004 deste manual, ter ganho
mais espaço, mais autonomia, mais sentido, mais eventual eficácia.
Aos autores seria difícil pedir muito mais nas actuais circunstâncias.

Quanto ao Ensino Secundário, se o grau de aprofundamento
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mesmo sucedendo com a comunidade judaica portuguesa cuja ex-
pulsão foi decretada por D. Manuel I em 1496, por pressão dos Reis
Católicos, exceptuando os menores de catorze anos, retirados às
respectivas famílias e forçados a receber o baptismo” 47. Há aqui
uma implícita desculpabilização de D. Manuel I, que teria sido for-
çado à expulsão. Assinale-se a imprecisão de que só os menores de
catorze anos teriam sido retirados aos pais e baptizados à força.

E o manual conclui: “Hostilizados pela opinião pública precon-
ceituosa, onde o antijudaísmo cavara profundas raízes; receados pela
sua superioridade económica e intelectual (…); responsabilizados, até,
pelos fracassos do reino (…), os cristãos-novos ou conversos foram alvo
da fúria popular (em 1506 há uma grande matança em Lisboa), até
caírem sob a alçada da Inquisição” 48. Para além da pouco aconse-
lhável utilização da expressão “opinião pública”, omite a acção into-
lerante de clérigos que instigavam as massas à violência antijudaica,
mais do que a eclosão de movimentos espontâneos, como no caso
do citado pogrome de 1506, continua a fazer-se equivaler cristão-novo
a converso e, consciente ou inconscientemente, resvala para a tese
errónea dos anti-semitas que explicam a Inquisição como uma
forma de regular o pretenso ódio popular antijudaico. Quanto aos
judeus, eles próprios, nunca são vistos como uma comunidade,
como uma religião ou como uma cultura específica, em todo o
manual para o 10.º ano.

O 11.º ano também não apresenta nada de novo. Sobre a polí-
tica pombalina, diz que foi o responsável pelo “fim da distinção entre
cristãos-novos e cristãos-velhos (1768)” 49. Uma ideia repetida ao longo da
vida do estudante, mas nunca explicada, como a data errada (1773).
No tratamento da Revolução Francesa, não refere, como habitual-
mente, a emancipação judaica de 1791, no âmbito da nova legisla-
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lidação de um reino cristão ibérico”, nem sombra de judeus, ausên-
cia total da sociedade das três religiões 42. E, quanto a “valores, vi-
vências e quotidiano”, a “religiosidade” resume-se ao cristianismo 43.
Mais do mesmo.

O módulo que trata as “Mutações nos conhecimentos, sensibili-
dades e valores nos séculos XV e XVI”, a Inquisição, no âmbito da
resposta da Igreja à Reforma, merece cinco parcas páginas, onde se
lê numa pequena nota sobre Portugal: “(…) a Inquisição teve, entre
nós, a eliminação da heresia judaica, que os cristãos-novos eram
acusados de professar” 44, sem qualquer comentário. Algumas pági-
nas adiante, explica: “As maiores vítimas do tribunal foram, porém,
os cristãos-novos, isto é, os descendentes dos Judeus que, para não
serem expulsos em 1496, optaram pela conversão forçada ao catoli-
cismo. Diga-se, aliás, que em Portugal, como noutros países, os
Judeus sempre foram discriminados por motivos religiosos (eram
considerados culpados por não terem reconhecido Jesus Cristo,
pedindo a sua morte) e económicos, provocando a inveja e queixas,
nas Cortes, pelas suas práticas mercantis e usurárias” 45. Desde a
persistência na inexactidão da alegada conversão de 1496, que resul-
tou, de facto, no baptismo forçado de 1497, até aos mitos de povo
deicida e usurário, sem explicação crítica, passando pela inexacta
ideia difundida de que os judeus sempre foram discriminados em
Portugal, eis o discurso tornado oficial pelos manuais escolares de
História, do 5.º ao 12.º anos 46.

Outro manual confirma a mesma ideia: “Em 1492 os judeus que
recusaram converter-se ao catolicismo são expulsos de Espanha, o
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para complementar a informação 55. Infelizmente, não se retoma o
caso Aristides Sousa Mendes, para aguçar a curiosidade dos alunos
pelo conhecimento da presença em Portugal de milhares de exila-
dos em fuga ao extermínio nazi, nos anos 30 e 40, proporcionando
o estudo da relação de Portugal com o Holocausto: intervenção
filo-semita de alguns diplomatas, política salazarista, acção da
Comunidade Israelita de Lisboa na ajuda aos seus correligionários.

Um dos elementos informativos destas últimas páginas, é uma
pequena nota à margem sobre o “anti-semitismo”, um bom con-
tributo (o primeiro que encontrámos em todo o percurso escolar do
aluno): “Do ponto de vista histórico, as perseguições anti-semitas
relacionam-se com o triunfo da religião cristã (os judeus não re-
conheceram Cristo e pediram a Pilatos a sua morte). (…) Na Penín-
sula Ibérica, e sob pretexto de judaizarem, os judeus convertidos
(“cristãos-novos”) foram as grandes vítimas da Inquisição ao longo
dos séculos XVI, XVII e XVIII” 56.

Obviamente, os alunos não sabem nada do assunto, porque os
manuais dos anos anteriores não esclareceram como foram as per-
seguições inquisitoriais durante três séculos, quem eram, na ver-
dade, os cristãos-novos (uma realidade múltipla) e o que seria “ju-
daizar”. O mito do povo deicida não é (nem nunca havia sido
anteriormente) desmistificado e a ideia corrente de que os cristãos-
novos eram judeus convertidos, sem explicar como, uma vez que no
10.º ano o conceito não ficara esclarecido (como vimos), persistem
em frases telegráficas para ficarem no papel e não servirem para
nada na aprendizagem dos alunos. A menos que fossem devida-
mente explorados. O que não acontece.

E assim se fecha o percurso curricular dos manuais de História
do 5.º ao 12.º anos de escolaridade com clamorosas insuficiências
sobre a história dos judeus portugueses e da Inquisição, com erros
graves sobre conceitos e factos determinantes e um tratamento da
história das religiões subordinado ao proselitismo católico.
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55 Ibidem, p. 283.
56 Ibidem, p. 257.
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ção liberal 50, nem invoca a acção dos deputados portugueses em prol
dos judeus e contra a Inquisição, no “vintismo” e na “constituição de
1822”, onde apenas se diz: “A lei consagrou o princípio de que a reli-
gião católica era a religião dos Portugueses, mas os deputados conservado-
res defenderam que deveria ser a única religião” 51. Mais um bom pre-
texto perdido. E, como seria de esperar, “A Primeira Republica”
também é um capítulo onde não se aborda a legalização das comuni-
dades israelitas portuguesas, nomeadamente as de Lisboa e do Porto.
Contudo, a propósito do anticlericalismo republicano, informa-se que
“o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado Português,
tendo sido equiparado a todos os outros cultos” 52. Que outros cultos?
Poderiam perguntar os alunos. Não haveria resposta, porque o manual
só considera a existência do catolicismo desde a Idade Média.

Finalmente, do manual para o 12.º ano (dos autores dos 10.º e
11.º anos estudados), com dois volumes, procurámos no capítulo
correspondente ao nazismo e ao Holocausto – Tema 10, referente
aos totalitarismos –, a continuidade e aprofundamento do que se
encontráramos no manual para o 9.º ano. Em boa verdade, os pro-
gramas propõem abordagens distintas, o que dificultaria essa infor-
mação acrescida. Contudo, e por isso mesmo, também se poderia
invocar o interesse em explorar aprofundadamente os racismos e os
fundamentalismos (religiosos e outros) no mundo contemporâneo,
tal como se faz para as novas correntes artísticas, por exemplo. Não
é isso que acontece e, o “racismo nazi” vale duas páginas 53.

Acrescentem-se mais duas outras páginas 54 com um texto infor-
mativo, que permite uma abordagem estimulante da Shoá, mas que
se queda, mais adiante, por duas pequenas actividades (comentário
de texto, visionamento de filme ou visita a um sítio na Internet)
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50 Ibidem, 2.ª Parte, pp. 34-39.
51 Ibidem, p. 78.
52 Ibidem, 3.ª Parte, p. 126.
53 CÉLIA PINTO DO COUTO e MARIA ANTÓNIA MONTERROSO ROSAS, O Tempo da

História, vol. 1, Porto, Porto Editora, pp. 248-249.
54 Ibidem, p. 257.
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