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- RESUMO - 

 

 

A presente Dissertação pretendeu avaliar a contribuição específica da 

disciplina Ensino Religioso na formação integral de crianças e jovens do Ensino 

Fundamental da escola pública estadual de Belo Horizonte, e levantar pistas para 

o aprimoramento da formação docente nesta mesma Área.   

A metodologia adotada serviu-se de dois métodos de análise qualitativa: 

uma pesquisa teórica, documental da história da disciplina no cenário da 

educação nacional, com destaque para as legislações federal e estadual, e 

marcos teóricos sobre a filosofia do Ensino Religioso; e uma pesquisa de campo 

com professores da disciplina, todos da rede pública estadual de Belo Horizonte, 

através de entrevista semi-estruturada e questionário, para recolher a sua reflexão 

e experiência sobre a formação e a docência nesta Área. 

A análise dos resultados da Pesquisa considerou significativa a contribuição 

particular do Ensino Religioso na grade curricular da escola pública, levantou 

algumas questões de ordem legal relacionadas à interpretação dos pressupostos 

e objetivos da disciplina, e sugeriu pistas de ação para uma incrementação da 

Capacitação e Formação Permanente oferecidas pelo Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso.  

 

 

Palavras-chave: Ensino Religioso; Educação Religiosa; Escola Pública;  

Formação Docente; Igreja Católica; Teologia. 



- ABSTRACT - 
 
 
 

The aim of this dissertation is to appraise the especific contribution of 

Religion Instruction in the integral development of children and youngs 

belonging to the Basic Education level in  State public schools of Belo 

Horizonte.  It also intended to rouse clues for the improvement of teacher’s 

development in the same area. 

 The metodology adoptd followed two types of qualitative analyses:  the 

first being a theoretical research in documents related to the history of the 

subject, inserted in the setting of National education, emphasizing Federal and 

State laws, as well as the theoretical demarcation on the philosophy of Religion 

Instruction.  The second analysis consisted on a field research developed 

among teachers of the subject, who belong to the State public schools of Belo 

Horizonte.  The research was made through semi-structured interviews and a 

questionary, both designed as to collect their considerations and experiences 

on the formation and teaching in the area. 

 The analysis of the results of field research considered that the insertion 

of Religion Instruction in the curriculum of public schools has a significative 

contribution  for the integral formation of the students.  This analysis also 

proposed clues of action in order to improve the permanent qualification and 

development programs offered by the Religion Instruction Department of Belo 

Horizonte’s Catholic Church Archdiocese. 

 



Clue-words:  Religion Instructon; Religion Eduation; Public School; Teacher’s 

development programs; Catholic Church; Teology. 
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- CAPÍTULO I - 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA CONSTRUÇÃO TEÓRICA E 

METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

 

I – Introdução 

 

 

Ao iniciar o Mestrado em Educação trazia como objeto de investigação a 

questão da capacitação e formação permanente do professor de Ensino Religioso 

da rede pública estadual em Belo Horizonte, esperando encontrar no campo da 

Antropologia Cultural elementos teóricos que pudessem também ajudar nessa 

formação, tais como: categorias de interpretação do humano, concepções de 

pessoa implícitas em políticas de educação, dimensão político-social da prática do 

educador etc. Contribuíam, para esta pretensão inicial, fatores de diferentes 

ordens:  

- trajetória de vida: após concluir a minha primeira graduação, Arquitetura e 

Urbanismo, ingressei na formação seminarística tendo em vista o sacerdócio 

católico, dentro da qual fiz o bacharelado em Filosofia e a maior parte do curso 

de Teologia; 

- formação acadêmica: já fora do Seminário, concluí a licenciatura em Filosofia, 

na Faculdade de Educação da UFMG; e fiz Especializações nas áreas de 

Metodologia do Ensino Superior (CEPEMG) e Ensino Religioso (PUC-MG); 

- experiência profissional: docência e supervisão em Ensino Religioso na rede 

pública estadual e na privada; assessoria no Curso de Capacitação em 

“Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa”, promovido pelo 

Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso (DAER), como também na 
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Formação Permanente organizada pelo mesmo Departamento; e docência em 

Cultura Religiosa junto ao Departamento de Filosofia e Teologia da PUC-MG. 

 

Estava determinado, portanto, a desenvolver a minha investigação na Linha 

de Pesquisa “Professor: Formação e Profissão”. Os estudos empreendidos ao 

longo desta Pós-graduação e, sobretudo a orientação recebida, foram 

fundamentais para clarear o meu objeto de pesquisa e delimitá-lo. 

Contribuía também para a minha opção por essa Linha de Pesquisa, 

preocupações compartilhadas por alguns professores da equipe do DAER no 

tocante à formação de professores em Ensino Religioso. Estas inquietações 

diziam respeito:  

- à motivação de muitos dos que procuravam o Curso de Capacitação em 

“Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa”, oferecido pelo DAER, já 

atuando ou não como professores de Ensino Religioso, os quais alegavam 

precisarem de diversificar o seu currículo para garantir emprego na rede 

pública de ensino. O “Curso do DAER” (como é mais conhecido) é requisito 

para a aquisição do credenciamento para ministrar a disciplina de Ensino 

Religioso junto ao Conselho de Ensino Religioso, seção Minas Gerais 

(CONER-MG), e à Secretaria de Estado da Educação. De acordo com a nossa 

percepção, as turmas se apresentavam cada vez mais heterogêneas quanto à 

faixa etária, expectativas, áreas de formação, experiência profissional e grau 

de compromisso com o Curso de Capacitação, e temíamos pela qualidade da 

docência em Ensino Religioso e pela descaracterização do papel formador da 

disciplina na grade curricular da escola pública estadual1; 

- à fundamentação teórica em relação à própria natureza e especificidade da 

disciplina por parte de muitos que haviam feito os Cursos do DAER. Para 

renovarem anualmente o seu credenciamento junto ao CONER e à Secretaria 

de Educação é necessário participar semestralmente de um programa de 

“Formação Permanente” oferecido pelo próprio DAER. Havia professores que, 
                                                
1 A rede pública municipal de Belo Horizonte não oferece a disciplina Ensino Religioso em sua 

grade curricular. 
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ao participarem dos encontros de Formação Permanente não mostravam 

segurança quanto à especificidade e objetivos da disciplina, mesmo tendo 

concluído recentemente a Capacitação. Onde estariam os “furos”? No 

processo de autoformação do professor? No Curso do DAER? Em ambos? 

- à importância de uma avaliação do Curso do DAER, diante do quadro em que 

se encontrava a educação pública estadual em Minas, e de novos desafios e 

exigências teórico-metodológicas para a disciplina. 

 

Pessoalmente, me sentia inseguro diante da fundamentação teórica e de 

experiências de sala de aula que procuravam justificar a especificidade e 

importância da disciplina no currículo escolar, a partir de algumas constatações e 

considerações: 

- a categoria do “religioso”, ora empregada como substantivo, ora como adjetivo, 

variava conforme a compreensão de Ensino Religioso que estava sendo 

adotada. Variavam também as concepções de Pessoa, Educação e 

Sociedade, a depender das opções teóricas que eram propostas. Não havia 

clareza em torno de uma mesma abordagem; 

- conteúdos e eixos programáticos mais comuns ao Ensino Religioso, tais como 

a pergunta pelo sentido da vida, a ampliação de respostas possíveis a 

questões existenciais, e temas de ética e cidadania, também pertenciam ao 

domínio de outras disciplinas afins e estavam previstos como Temas 

Transversais pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, do Ministério de 

Educação e Desporto (Brasil, 1998). Sendo assim, qual o diferencial, a 

contribuição específica do Ensino Religioso na formação de crianças e jovens, 

em relação a outras disciplinas? 

- a diversidade de representações e práticas apresentadas por especialistas e 

educadores em Ensino Religioso, além de uma legislação por vezes genérica e 

ambígua nas esferas federal e estadual, contribuíam para uma indefinição em 

torno dos objetivos do Ensino Religioso na rede pública e deixava dúvidas 

sobre o seu lugar no currículo escolar. Exemplo claro disto é o fato de que a 

Câmara de Educação Básica, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para o Ensino Fundamental, reconheceu o papel da disciplina Ensino Religioso 

no currículo escolar, considerando-a, juntamente com as demais disciplinas, 

como Área de Conhecimento e chamando-a de “Educação Religiosa” 

(Resolução nº 02 de 07 de abril de 199 8). Também considero mais adequado o 

uso da expressão “Educação Religiosa” do que “Ensino Religioso” pois, 

enquanto esta sugere um modelo de educação doutrinal, bancário, em que se 

comunicam conhecimentos e verdades consolidadas, e cuja ênfase recai sobre 

o professor; a segunda sugere a religiosidade como dimensão da formação 

integral do sujeito e cuja ênfase recai sobre o processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, embora tenha recebido uma nova nomenclatura, a 

referida disciplina continuou sendo chamada de Ensino Religioso em 

documentos subseqüentes das esferas federal e estadual, em cursos de 

capacitação e pós-graduação, em inúmeras publicações de especialistas na 

matéria, por entidades representativas e, correntemente, pelos seus próprios 

professores; 

- a dimensão da religiosidade, da transcendência ou a vocação a “ser mais” de 

todo ser humano, segundo a antropologia filosófica, seriam suficientes para 

fundamentar a proposta do Ensino Religioso e legitimar a sua inclusão no 

projeto de formação integral que cabe à escola pública, segundo a LDB de 

1996 e especialistas na matéria? 

 

Esses aspectos destacados me sugeriam uma falta de clareza em torno do 

próprio estatuto epistemológico da disciplina, o que motivava a procurar esclarecê-

lo a partir de contribuições de educadores e especialistas em Ensino Religioso e 

do confronto com práticas de sala de aula de outros professores. 

Todas essas considerações e interrogações me remetiam a dois grandes 

grupos de questões: por um lado, diziam respeito aos objetivos do Ensino 

Religioso e do fazer docente na rede pública de ensino; e, por outro, ao projeto 

político-pedagógico e estruturação do Curso de “Filosofia e Metodologia da 

Educação Religiosa” e da Formação Permanente propostos pelo DAER.  
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Eram, portanto, duas as questões que se me apresentavam: a primeira, de 

ordem epistemológica e metodológica, dizia respeito a uma pretensa “identidade” 

do Ensino Religioso; e a segunda, de ordem político-pedagógica, à concepção e 

organização da formação docente para a disciplina, oferecida pelo DAER. Dentre 

estas possibilidades, a escolha do meu objeto de investigação, mesmo que ainda 

impreciso, se identificava mais com a primeira questão, considerando os seguintes 

motivos: 

- a minha experiência docente na área do Ensino Religioso na escola pública e 

particular, junto aos professores da rede pública estadual como formador pelo 

Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso (DAER), e lecionando 

Cultura Religiosa no 3º grau enfrentava com freqüência a necessidade de 

justificar a presença dessas disciplinas nos respectivos currículos escolares, 

daí o meu interesse particular pelas questões de ordem conceitual e 

pedagógica que pudessem esclarecer a sua  identidade e objetivos;  

- o meu propósito em contribuir para o aprofundamento da questão em torno do 

“lugar” do Ensino Religioso na escola pública, porque acreditava que um 

estudo aprofundado do seu estatuto epistemológico e um levantamento da 

experiência docente de profissionais que estivessem atuando em sala de aula 

podiam fornecer elementos teórico-práticos importantes para melhor 

compreender e avaliar a questão da formação docente nessa mesma matéria; 

- e a exigüidade de tempo para concluir a dissertação do Mestrado 

impossibilitava o investimento em dar cabo dessas duas tarefas. 

 

Um ano depois de ter ingressado no Mestrado, apresentei o meu projeto para 

ser qualificado com o seguinte título provisório: “Uma discussão sobre a identidade 

da Educação Religiosa no currículo da escola pública em Belo Horizonte – MG: 

uma contribuição à formação docente.”   

Naquele momento, eu ainda insistia em defender a nomenclatura de 

“Educação Religiosa”, proposta pela Câmara de Educação Básica em substituição 

a “Ensino Religioso”, mas depois, tendo em vista favorecer a clareza do texto 

produzido, voltei a utilizar a expressão usual, uma vez que também documentos 
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produzidos no campo da educação, assim como especialistas e professores da 

disciplina a haviam mantido.  

Os objetivos provisórios da Dissertação previam a avaliação da importância do 

Ensino Religioso como disciplina autônoma, voltada para a formação integral de 

crianças e jovens, dentro da atual grade curricular da escola pública estadual em 

Minas Gerais, regida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Esta avaliação se 

daria através de extensa pesquisa documental (historiadores, legislações e 

especialistas em Ensino Religioso) e ao recurso à história oral temática ouvindo 

diversos atores envolvidos diretamente com a disciplina, no sistema público 

estadual, em Belo Horizonte: professores, alunos, pais, assessores, diretor de 

escola, uma historiadora, uma supervisora da Secretaria de Educação e 

especialistas. 

O Professor Carlos Roberto Jamil Cury, do Mestrado em Educação da PUC-

MG, responsável pela qualificação do meu projeto de pesquisa, devolveu-o com 

elogios, mas com sábias recomendações:  

 

“O projeto é ousado pela sua extensão e objetivos a serem 
atingidos. O projeto necessita de maior delimitação e foco 
para não se perder extensivamente. O que seria cabível em 
um projeto de equipe torna-se difícil para um só sujeito em 
dissertação de Mestrado. São 12 entrevistas!! Esta é a maior 
restrição. Mas cabe uma sugestão: por que não tomar como 
objeto de investigação – mantidos os objetivos e a 
problemática – as revistas da AEC e das Paulinas,  em 
especial após a LDB / 96?”.  

 

O redimensionamento do trabalho foi inevitável, após discussões e 

reflexões com a professora Sandra Pereira Tosta, orientadora desta Dissertação. 

Em concreto, o tempo disponível para os estudos e o desenvolvimento da 

pesquisa, uma vez que tinha que conciliar o Mestrado com o meu trabalho em sala 

de aula na PUC, não era o desejável. Além disso, a proposta feita pelo professor 

Cury foi avaliada em termos de sua viabilidade, o que incluiu uma ampla pesquisa 

junto às publicações por ele indicadas.  
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Em primeiro lugar, considerando uma possível contribuição que 

depoimentos de atores que atuam diretamente com o Ensino Religioso dariam 

para os objetivos desta Pesquisa, optamos por manter as entrevistas, embora 

realizando-as de forma semi-estruturada, através de um questionário dirigido 

somente a professores que ministram a disciplina atualmente.  

Em segundo lugar, após leitura e fichamento de artigos de especialistas em 

Ensino Religioso, veiculados nas revistas de Educação da AEC (Associação de 

Educação Católica) e “Diálogo”, das Edições Paulinas, constatamos ser 

insuficiente o material publicado pela primeira delas, para dedicar-lhe um 

tratamento especial, uma vez que entre 1996 e 2001 apenas três artigos foram 

publicados. Optamos então por termos como referência a segunda revista, não 

mais na perspectiva de um estudo comparativo, mas porque, sendo especializada 

na área, oferecia maior quantidade de artigos para o desenvolvimento da proposta 

de análise dos objetivos do Ensino Religioso e do fazer docente. 

Devido a isto, tanto os objetivos quanto a metodologia da Dissertação 

sofreram significativas mudanças. O objeto de pesquisa foi construído e 

reconstruído, resultando na seguinte proposta: 

Objetivo Geral: Avaliar a importância do Ensino Religioso como disciplina 

autônoma voltada para a formação integral de crianças e jovens, dentro da atual 

grade curricular da escola pública estadual em Belo Horizonte, orientada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, do ponto de vista de historiadores, 

legislações, especialistas e de seus professores, tendo em vista contribuir para a 

formação docente na Área. Para dar conta de cumprir este objetivo, considerei ser 

necessário: 

a) Apresentar a história do Ensino Religioso, inserida na história da educação 

brasileira e, particularmente, mineira, com destaque para a legislação atual 

nas esferas federal e estadual; 

b) Revisar diferentes marcos teóricos existentes para o Ensino Religioso, os 

quais procuram justificar um estatuto próprio para a disciplina no currículo 

da escola pública; 
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c) Apresentar a proposta do Curso de Capacitação em “Filosofia e 

Metodologia da Educação Religiosa”, assim como o projeto de “Formação 

Permanente”, organizados pelo DAER. Dentro deste novo 

redimensionamento da Pesquisa, o Curso do DAER seria considerado 

como um locus importante de formação docente para o Ensino Religioso, 

mas não avaliado; 

d) Refletir sobre a formação e a docência em Ensino Religioso, a partir das 

considerações e da prática de sala de aula de alguns de seus educadores; 

e) Por fim, espero contribuir para a revisão da importância do Ensino Religioso 

na escola pública estadual em Belo Horizonte, e apontar elementos para 

uma avaliação e aprimoramento da formação docente nesta Área. 

 

 

 

II - Notas sobre a teoria e a metodologia da pesquisa 
 
 

A apresentação da abordagem metodológica compõe-se de: 

1º) Descrição dos métodos adotados e que dizem respeito ao trabalho 

como um todo; 

2º) Revisão do processo de trabalho para a produção de cada um dos 

próximos três capítulos, os quais foram produzidos em separado e se 

propõem a atender, respectivamente, aos objetivos desta Pesquisa. 

  

a) Metodologia do Trabalho: 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa escolhemos uma abordagem 

metodológica que conjugou dois métodos distintos e complementares de 

análise qualitativa: 

1º Momento:  Pesquisa teórica, documental:  

• Um histórico sobre o Ensino Religioso no Brasil (séculos XVI a XX), com 

destaque para o período pós LDB de 1996, situando-o, sobretudo, a partir 
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da conjuntura política e educacional nas esferas federal e estadual; e da 

relação entre Estado e Igrejas Cristãs, principalmente a Católica;  

• O levantamento da legislação atual nos âmbitos federal e estadual, e de 

marcos teóricos sobre o Ensino Religioso, com a contribuição de 

educadores e especialistas, e de órgãos religiosos ou com interesses afins, 

que procuram demarcar o lugar e justificar a importância da disciplina no 

currículo da escola pública, e que apresentam considerações e orientações 

sobre a sua formação docente.  

 

2º Momento: Pesquisa de campo - entrevistas semi-estruturadas e questionário:  

Levantamento de depoimentos de professores em Ensino Religioso da rede 

pública estadual de Belo Horizonte, através de visita para preenchimento de 

questionário, e que tinham como finalidades: 

• ampliar e/ou re-significar o campo das experiências que visam dar ao Ensino 

Religioso identidade própria; 

• preencher possíveis lacunas existentes em textos e/ou documentos oficiais, 

cuja análise acerca da realidade do Ensino Religioso na escola pública poderia 

ser idealizada ou descontextualizada; 

• trazer novos olhares e questionamentos que enriquecessem a Pesquisa, no 

tocante sobretudo à formação docente na área do Ensino Religioso, prestando, 

assim, serviço relevante à comunidade científica através da socialização desse 

produto. 

 

b) Processo da Pesquisa: 

 

Capítulo 2: O Ensino Religioso na história da educação brasileira: 
 

Iniciei por um levantamento de obras de autores e instituições na área do 

Ensino Religioso, através de leituras de que já tinha conhecimento e sugestões 

bibliográficas da orientadora e/ou recolhidas junto a assessores do Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso. A busca desses autores e obras foi 
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direcionada para o tema da história do Ensino Religioso no Brasil e pelas 

legislações que o regeram. Esta tarefa contou com a contribuição de autores como 

Anísia de Paulo Figueiredo (história do Ensino Religioso no Brasil), Carlos Roberto 

Jamil Cury (legislação sobre educação no Brasil), Ana Maria Casassanta (história 

da educação em Minas Gerais) e Henrique Cristiano José Matos (história da Igreja 

Católica geral e no Brasil), dentre outros; e órgãos como a Secretaria de Estado 

da Educação de Minas Gerais e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

principalmente. 

 

Capítulo 3: O Ensino Religioso segundo modelos teóricos distintos: 
 

Houve uma consulta seletiva a autores e documentos que convergem com 

a procedência do Ensino Religioso na escola pública. Dentre os educadores 

destacaram-se a professora Anísia de Paulo Figueiredo, o padre Wolfgang Gruen 

e especialistas da área de Ensino Religioso que tinham artigos publicados pela  

revista especializada Diálogo. Os documentos e órgãos consultados foram, 

principalmente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Temas Transversais, 

do Ministério da Educação e Desporto (PCN); os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), do Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso (FONAPER); a Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais; o Grupo de Reflexão sobre Ensino Religioso Escolar (GRERE), da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); o Conselho de Ensino 

Religioso, seção Minas Gerais (CONER-MG); o Departamento Arquidiocesano de 

Ensino Religioso, de Belo Horizonte (DAER);  

Junto ao DAER, encontrei algumas notas de aula de uma antiga professora 

do Curso de Capacitação em “Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa”, a 

respeito de modelos teóricos de Ensino Religioso, o que me serviu de base para 

escrever a seção “Modelos teóricos de Ensino Religioso Escolar”, dentro deste 

capítulo. Com o auxílio de artigos de educadores e especialistas na área de 

Ensino Religioso e de outras áreas afins, identifiquei pressupostos que ajudavam 

a fundamentar alguns dos modelos teóricos descritos pela professora e sugeriam 

outros.  
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A fonte de pesquisa escolhida foi a revista especializada Diálogo, editada 

pelas Edições Paulinas, no período de 1995 (ano de seu lançamento) até o 

término de 2000. O critério que adotei para esse rastreamento foi o de passar um 

“pente fino” em todos os artigos publicados durante esse período, identificando 

aqueles que enfocavam os temas referentes à filosofia e metodologia da 

disciplina, seu lugar no currículo escolar e a formação de seus professores. A 

revista, de periodicidade trimestral, forneceu-me 47 artigos com esse enfoque 

mais explícito, o que me ajudou sobremaneira a caracterizar os modelos teóricos 

de compreensão do objeto do Ensino Religioso e sua abrangência. 

As demais seções deste capítulo foram sendo escritas identificando-se e 

analisando-se as orientações dos diversos órgãos e documentos consultados, a 

respeito da situação atual do Ensino Religioso e da formação do seu professor. A 

seção “O modelo de Ensino Religioso Escolar adotado pelo Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso” foi o que requereu maior distanciamento da 

minha parte pelo fato de pertencer à equipe de educadores desse Departamento e 

lecionar regularmente nos cursos de capacitação em “Filosofia e Metodologia da 

Educação Religiosa” e, esporadicamente,  na Formação Permanente promovida 

pelo mesmo órgão. A minha familiaridade com o modelo teórico inter-religioso 

adotado pelo DAER, mas também a opção resultante da minha formação 

seminarística, acadêmica e religiosa, foi o maior desafio para escrever esta seção, 

diante do que espero ter conseguido guardar a objetividade necessária à 

discussão sobre os diferentes modelos teóricos adotados pela disciplina.  

 

 

Capítulo 4: Percepções e experiências sobre a formação e a docência na 

área do Ensino Religioso: 

 

Diante da conveniência de redimensionar o Projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido, também a proposta de ouvir o depoimento de diversos atores 

envolvidos com a Área de Ensino Religioso (professores, alunos, diretor de escola, 

coordenador do DAER etc) teve de ser repensada. Optamos por ouvir a 
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experiência de um grupo de professores. Os critérios estabelecidos foram: estar 

atuando na rede pública estadual e dentro da cidade de Belo Horizonte; ter pelo 

menos 03 anos de magistério na área; ter feito de preferência o Curso de 

Capacitação em “Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa” do DAER ou 

alguma pós-graduação na área do Ensino Religioso; e contemplar, se possível, 

pessoas de credos diversos. Para que a escolha do grupo fosse a mais 

representativa e tivéssemos professores trabalhando com públicos diversos e 

diferentes realidades sociais, consideramos 12 professores um bom número a ser 

ouvido. 

O questionário formulado a para consulta aos professores pedia dados 

pessoais, trajetória de estudos, experiência profissional e, por fim, impressões 

acerca da formação e prática de sala de aula na área do Ensino Religioso2. Antes 

de fechá-lo, fiz contato com dois professores conhecidos e atuantes na área do 

Ensino Religioso, um da rede pública e o outro da rede privada, para uma pré-

testagem do questionário, o que me levou, a partir da conversa com um deles, a 

incluir no roteiro final a questão a respeito dos textos e subsídios pedagógicos 

mais utilizados em sala de aula pelo professor de Ensino Religioso.  

Onde identificar esses professores? Inicialmente, recorri ao Departamento 

de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação3, onde obtive a lista 

atualizada de todos os professores de Ensino Religioso de Belo Horizonte e o 

nome das escolas onde atuavam, mas não informava o endereço das escolas nem 

a confissão religiosa desses professores. Com o auxílio dos arquivos do DAER, 

que contêm dados pessoais de todos os professores de Ensino Religioso que 

fizeram Curso de Capacitação lá, incluindo sua profissão religiosa, selecionei os 

12 professores  para a amostragem.  

Os contatos com cada professor se deram inicialmente por telefone. 

Apresentei a proposta da Dissertação, a importância do relato de experiências de 

professores para esse Trabalho, a forma como cheguei até ele e indaguei sobre 

                                                
2 Conforme Anexo A desta Dissertação. 

3 O Departamento de Recursos Humanos funciona à Avenida Amazonas, 5885, Gameleira, na Escola 
Estadual Leon Renaut (bloco C, ala C, sala 02). 
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seu interesse e disponibilidade em colaborar com a Pesquisa. Todos se 

prontificaram a colaborar, mas alguns preferiram receber o questionário por 

correio eletrônico e devolveram respondido pela mesma via, por não disporem de 

tempo para um encontro comigo. Uma das professoras, que havia dado à luz 

recentemente e também estudava em casa, mesmo tendo manifestado o desejo 

de colaborar com esta Pesquisa, não devolveu o questionário. O grupo reduziu-se 

a 11 professores. Como já estava precisando concluir a tabulação dos dados de 

todos os questionários, preferi ficar com este número, para não atrasar o trabalho. 

Ao todo foram visitados 07 professores, sendo que 04 deles responderam ao 

questionário por correio eletrônico. Lamentei não ter encontrado com todos, pois 

os contatos pessoais que estabeleci foram muito esclarecedores, não só para 

conhecer a riqueza das experiências dos professores, mas igualmente para 

levantar questionamentos e novas considerações, para além do que havia sido 

previsto pelo questionário, e que eu acabava incluindo em questões já 

respondidas anteriormente.  

Dentre as respostas que me chegaram por correio eletrônico, algumas me 

pareceram não corresponder ao que fora perguntado, talvez pelo próprio estilo de 

escrita de um ou outro professor. Creio que se a entrevista tivesse sido presencial 

talvez essas respostas tivessem ganhado maior clareza. Apesar disso, julgo que 

não chegaram a comprometer a qualidade do conjunto das respostas levantadas 

ao final da tabulação.  

Por ocasião da análise dos dados arrolados na pesquisa nos demos conta 

da ausência de uma questão importante, referente à existência ou não de projeto 

político-pedagógico nas escolas onde esses professores trabalham e, em caso 

positivo, se haveria alguma referência ao papel do Ensino Religioso na grade 

curricular. Fiz novo contato com os entrevistados, mas só consegui localizar 09 

deles, que me forneceram as informações que faltavam.  

Além de tabuladas, todas as respostas foram classificadas de acordo com 

os aspectos em comum e que facilitaram sua apreciação posterior, quando 

confrontadas com as considerações levantadas até então, juntamente com a 

contribuição de outros autores.   
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Desenvolvida a pesquisa, a presente Dissertação se apresenta com a 

seguinte formatação: 

I -  Notas teóricas e metodológicas: descrição e discussão dos 

procedimentos metodológicos de construção da pesquisa, como também 

dos principais autores com os quais dialoguei; 

II -  O Ensino Religioso na história da educação brasileira: a trajetória da 

disciplina na educação, do Brasil Colônia até os dias de hoje, no cenário 

nacional e na realidade mineira, apresentando seus problemas, desafios e 

avanços; 

III -  O Ensino Religioso na ótica de modelos teóricos distintos: concepções 

diversas sobre a presença do Ensino Religioso na escola pública e a 

apresentação da proposta da disciplina por diferentes órgãos e em 

documentos oficiais, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais, do 

Ministério da Educação e do Desporto; os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso, do Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso; a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais; e o 

Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso; 

IV -  Percepções e experiências sobre a formação e a docência na área do 

Ensino Religioso: relato e análise dos depoimentos de 11 professores de 

Ensino Religioso da rede pública estadual de Belo Horizonte, como também 

considerações sobre a formação especializada e continuada na área. 
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- CAPÍTULO II - 

 

 
O ENSINO RELIGIOSO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

     

 

I - Introdução 

 

 

Desde o início do século XX, o Ensino Religioso (ER) vem sendo alvo de 

inúmeras polêmicas no meio educacional do país. Passando por diferentes 

etapas de discussão, recebeu um tratamento que lhe imprimiu profundas 

marcas provenientes, ora do contexto sócio-econômico-político-cultural, ora 

das ideologias mantenedoras do sistema educacional vigente, ou de 

concepções filosóficas sustentadas por diferentes Igrejas, como um dos 

setores mais interessados na questão. 

Disso decorre a necessidade de uma retrospectiva histórica, mesmo que 

breve, de forma a situar o Ensino Religioso a partir da conjuntura política e 

educacional nas esferas federal e estadual, assim como a relação entre o 

Estado e as Igrejas Cristãs, principalmente a Católica, em cada um dos 

períodos demarcados. Terão destaque questões relativas à identidade da 

disciplina e seu papel na grade curricular da escola pública em Minas Gerais, 

as interpretações recebidas no âmbito dessa legislação, e as iniciativas de 

formação e capacitação desse professor, sobretudo nas duas últimas 

décadas1. Os períodos históricos aqui considerados foram assim divididos:  

                                                
1 É importante ressaltar que, ao longo dessa periodização, preocupei-me em sublinhar os fatos marcantes 
da trajetória do Ensino Religioso na história da educação em Minas Gerais, já que o projeto de dissertação 
se propõe a pesquisar a identidade desta disciplina na escola pública estadual de Belo Horizonte. Embora 
o recorte da investigação diga respeito às questões atuais que envolvem este objeto de pesquisa, considero 
que, sem o entendimento das inter-relações entre sociedade brasileira, Igrejas Cristãs e modelos teóricos 
de Ensino Religioso ao longo de nossa história, o referencial de análise para a compreensão do seu objeto 
e objetivos corre o risco de se perder. 
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1. Período Colonial e Monarquia:  

• 1ª Fase: sécs. XVI e XVII: Igr eja Católica e Estado unidos pelo regime 

de Padroado; 

• 2ª Fase: sécs. XVIII e XIX: O pensamento iluminista e a reforma 

pombalina. 

 

2. Período Imperial e Monarquia Constitucional: Catolicismo como religião 

oficial, mas subordinado ao Estado (Regalismo). 

 

3. Períodos Republicanos:  

• 1º Período - 1890 a 1930: A Igreja Católica desvinculada do Estado;  

• 2º Período - 1930 a 1937: O retorno da Igreja Católica ao cenário político; 

• Estado Novo - 1937 a 1945: As relações entre a Igreja Católica e o 

Regime Ditatorial; 

• 3º Perí odo - 1946 a 1964 (Regime Liberal): A 5ª Constituição do Brasil e o 

Concílio Vaticano II; 

• 4º Período - 1964 a 1984: A Constituição de 1967 e os primeiros 

Encontros Nacionais de Ensino Religioso; 

• 5º Período - 1984 aos nossos dias: A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e a parceria entre Igrejas Cristãs em vista de um 

projeto comum de Ensino Religioso. 

 

 

II - Breve histórico: 

 

 

1. Período Colonial e Monarquia (séculos XVI a XIX): 

 

1.1) Primeiro Período - anos 1550 a 1700 (aproximadamente): 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igreja Católica: 

A ocupação do Novo Mundo coincidiu com o Movimento Reformador de 

Martinho Lutero (1517), que possibilitou o surgimento de outras igrejas cristãs e 
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a decorrente intolerância religiosa entre católicos e protestantes na Europa. 

Fiéis a Roma, Lisboa e Madri impulsionaram a Contra-Reforma e a Inquisição, 

defendendo "a verdadeira fé" e perseguindo os que a negavam. Portugueses e 

espanhóis tinham a convicção de serem um "povo messiânico", ou seja, eleito 

por Deus para difundir a fé cristã "até os confins da terra". Os próprios Papas 

confirmavam os monarcas ibéricos nesta crença e lhes concediam direitos 

específicos sobre a missão religiosa2. Surgiu assim o regime de Padroado, ou 

seja, a tutela do Estado sobre a Igreja Católica, na Espanha, Portugal e suas 

respectivas colônias. Por causa disso, a conquista e a catequese da América 

foram consideradas obras religiosas, devocionais, onde Igreja Católica e 

Estado se tornaram parceiros. No entanto, desde o início, interesses políticos e 

econômicos se misturavam aos ideais religiosos, ocasionando evidentes 

prejuízos para o projeto católico de evangelização. (Joffily, 1998 e Matos, 1995)  

Em terras brasileiras, o sistema de capitanias hereditárias, responsável 

pelo povoamento e exploração econômica da Colônia, não prosperou, o que 

levou a Coroa a admitir o fracasso da ocupação por particulares e a criar o 

Governo Geral. Tomé de Sousa, o primeiro dos governadores-gerais do Brasil 

(1549-1553), recebeu de D. João III um "Regimento" 3 que registrava o intuito 

civilizador de Portugal: "o serviço de Deus e exaltação da santa fé". (CNBB, 

1987)  

Com Tomé de Sousa vieram seis religiosos jesuítas4, os primeiros 

responsáveis pela educação e evangelização nestas terras, tendo à frente o 

                                                
2 "A utopia do paraíso terrestre dominava a mente portuguesa e, uma vez tendo-o conquistado, cabia 
preservá-lo como tal, com a adição da ordem da cristandade... O messianismo português, expresso na 
ideologia do 'Reino de Deus por Portugal' tornou-se tangível no sebastianismo (crença na volta de Dom 
Sebastião, rei de Portugal que desapareceu na África, à semelhança de uma segunda vinda de Cristo) até 
hoje presente em certas regiões do Brasil..." (Mendonça, 1998:46) 
 
3 Os Regimentos tinham valor de uma Constituição Regional, que limitavam o poder pessoal e despótico 
dos capitães generais; mais tarde, vão receber o nome de "Instruções". (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, 1987) 
 
4 A 15 de agosto de 1534, Inácio de Loiola, espanhol, fundou em Paris a Companhia de Jesus, a qual foi 
aprovada em 1540 pelo Papa Paulo III. A idéia inicial, que presidiu ao nascimento da Ordem dos jesuítas, 
foi de uma corporação de homens a serviço da Igreja na pessoa do Papa, generosamente pronta para 
qualquer obra que contribuísse "para a maior glória de Deus". A obediência constituía o princípio da 
unidade, da coordenação e da atividade de toda a Ordem. Historicamente, o apostolado dos jesuítas 
voltou-se preferencialmente para cinco campos: a defesa da fé católica, questionada e ameaçada pelo 
Protestantismo; as missões de inculturação do Evangelho em terras não cristãs; a educação e o ensino, 
sendo o Colégio Romano - fundado pelo próprio Inácio, em 1552 - o protótipo dos colégios jesuíticos; os 
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padre Manuel da Nóbrega. Pelas prerrogativas concedidas ao Rei de Portugal 

pela Santa Sé, em vista da propagação da fé, a Igreja Católica se tornou 

instrumento de expansão da nova Colônia. A Coroa desempenhou, assim, a 

função de entidade mantenedora e administrativa da Igreja: direito de provisão 

de bispados e paróquias, e cargos eclesiásticos em geral, em troca do 

financiamento das atividades eclesiásticas exercidas pelo clero local. De um 

lado, os benefícios e privilégios materiais para a Igreja; do outro, a restrição da 

sua liberdade. (CNBB, 1987) 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A partir de 1550, os jesuítas fundaram as primeiras escolas para os 

gentios (aqueles que professavam outras religiões consideradas pagãs, os 

índios), as quais se multiplicaram pelo território brasileiro, contribuindo 

significativamente para o estabelecimento de uma identidade nacional, através 

da língua portuguesa e da fé católica como elementos que articulariam uma 

nação, em termos simbólicos. O Governo não interveio como primeiro 

interessado nem propôs uma filosofia educacional. A educação jesuítica tinha 

como pressuposto a atualização das potencialidades da pessoa humana, de 

maneira a capacitá-la para receber a luz da fé e salvar sua alma; daí inferindo-

se que a finalidade da educação era conjuntamente natural e sobrenatural. 

Para atingir estes objetivos, a educação jesuítica servia-se das ciências, das 

artes e da natureza, e se subdividia em três fases: primária, média e superior5. 

No ensino primário, ensinava-se a ler e a escrever, catequese, gramática, 

botânica e latim.  Isso explica a preocupação dos jesuítas em aprender a língua 

                                                                                                                                          
"Exercícios Espirituais", sistematizados pelo próprio fundador e destinados, em primeiro lugar, à 
formação de orientadores espirituais; e as associações leigas de espiritualidade inaciana e também com 
caráter evangelizador e apostólico. (Matos, 1995)  
 
5 O seu catecismo pedagógico - o Ratio Studiorum (lê-se "racio estudiorum") ou plano de estudos - "é um 
manual voltado para professores e dirigentes das escolas jesuítas. Fruto das reflexões dos primeiros 
jesuítas sobre sua experiência na educação, contém uma série de regras e diretrizes que eram usadas para 
administrar essas escolas. A versão completa, publicada em 1599, tornou-se o manual para a educação 
jesuíta durante muitos séculos." (Metts, 1997: 200) 
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tupi e em adaptar a cultura européia à mentalidade e capacidade dos índios. 

(Calmon, 1963).  

Após o primário, seguia-se o ensino médio, organizado nos moldes 

europeus através do ensino das "Humanidades" (valores propostos pelo 

Renascimento), a fim de encaminhar à escola superior os filhos homens dos 

senhores da elite local. Dessa maneira, o ensino jesuítico se mostrava 

democrático e universalizado no nível elementar, já que se dirigia aos índios, 

mamelucos e brasileiros, porque visava salvar-lhes a alma. De outro lado,  

tornava-se "aristocrático", quando se referia ao nível médio, destinado aos 

futuros alunos da Universidade de Coimbra e das primeiras faculdades 

brasileiras. Assim foi-se conformando o ensino superior brasileiro, cuja 

finalidade principal era a formação de sacerdotes e dirigentes6. 

Nessa sociedade em construção o significado das "letras" passava 

assim por uma finalidade estratégica, conforme analisa Paiva:  

 

"O que representava a alfabetização para os jesuítas a ponto de 
quererem, desde o início, alfabetizar os índios, quando nem em 
Portugal o povo era alfabetizado?... As letras deviam significar 
adesão plena à cultura portuguesa. Quem fez as letras nessa 
sociedade? A quem pertencem? Pertencem à corte, como eixo 
social... Trata-se de uma atitude cultural de profundas raízes: pelas 
letras se confirma a organização da sociedade... Por isso, não há do 
que se espantar com o colégio jesuítico em terras brasileiras: baluarte 
erguido no campo de batalha cultural, cumpria a missão de preservar 
a cultura portuguesa." (2000: 43-45) 
 

O ambiente dos colégios, contrastante com o ambiente social daqueles 

primórdios, estava de conformidade com a teologia católica de então e, por 

conseguinte, fazia parte da proposta pedagógica desenvolvida pelos jesuítas: 

 

"Ataque e defesa caracterizavam o estado de violência em que se 
vivia. A vida parecia um bem de pouco valor, tão em jogo era posta. Ir 
à guerra implicava risco de vida. Mais ainda, ensinava aos 
portugueses o desvalor da vida... A guerra - o estado de guerra - que 
não era experiência cotidiana da sociedade portuguesa em 

                                                
6 Referindo-se ao modelo teológico adotado naquele período, J. B. Libânio esclarece que: "Em termos 
éticos, tal conduta educativa fundamentava-se na consideração da justiça distributiva... A harmonia social, 
a justa condição de vida das pessoas se resolviam, em última análise, tendo na cabeça da sociedade 
pessoas generosas, capazes de distribuírem os bens que possuíam em maior abundância... Educar no 
sentido da justiça e generosidade à elite era tarefa fundamental, a que a educação se consagrou... No 
fundo, a justiça era entendida como ação caritativa, generosa, a fim de minorar os males e sofrimentos 
dos mais necessitados." (1992:51) 
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Portugal,... passou a ser, com todas as suas conseqüências, 
ingrediente da vida no Brasil... A vida do colégio parecia continuar, 
impávida, como se não estivesse envolvida pelo mesmo ambiente 
colonial. Todos falando latim, assuntando falas piedosas, recitando 
poesias e textos clássicos, afiando-se na arte da disputa como um 
cavaleiro medieval na arte da espada, reunindo-se em academias, 
devotando-se com empenho à virtude e à prática dos atos piedosos. 
A realidade, ali, parecia estar suspensa... Um mundo perfeito... Extra-
muros a vida era feita de pecados... Os pecados mais freqüentes 
eram os da carne, pela abundância de prazer à vista, num contexto 
de lutas e agruras, e os da escravização de índios pela necessidade 
de produção, de sobrevivência e de exportação..." (Paiva, op.cit.: 46-
47) 

 

 

O ensino da Religião fazia parte dos acordos estabelecidos entre a 

Igreja Católica e o Rei de Portugal, que colocavam em primeiro lugar a 

evangelização dos gentios: "O caráter disciplinador de toda catequese 

concorria para a transmissão de uma cultura que visava a adesão ao 

catolicismo”. (CNBB, op.cit.:17). O ensino da Religião privilegiava o conteúdo 

doutrinário, fiel às normas do Concílio de Trento7, salvaguardando as verdades 

fundamentais da fé católica, através de sínteses e fórmulas, e da exposição de 

perguntas e respostas prontas. Em vários setores da atividade missionária, 

houve tentativas de adaptação de tais catecismos aos índios, chegando-se à 

redação de alguns deles para a língua própria dos gentios. Os 

estabelecimentos de ensino, majoritariamente pertencentes às escolas 

paroquiais e aos colégios de congregações religiosas, deixaram conseqüências 

sócio-culturais, ainda hoje muito presentes na formação religiosa do povo 

brasileiro8. (Figueiredo, 1995) 

Tendo em vista uma maior eficiência na catequese dos gentios, os 

jesuítas criaram as Missões (ou Reduções) para defendê-los da escravidão. Os 

Guarani, do tronco Tupi, eram atraídos pela pregação feita na sua língua, 

                                                
7 O Concílio de Trento (1545-63) foi convocado pelo Papa Paulo V, para se reunir em torno de dois 
grandes temas: a doutrina da fé e a disciplina eclesiástica. Este Concílio foi responsável pela criação de 
uma identidade católica, que vigorou até praticamente o Concílio Vaticano II (1962-65), com o Papa João 
XXIII. Diversos de seus Decretos revelavam uma preocupação contra as inovações doutrinárias dos 
protestantes. (Matos, 1995, vol. II, p. 55-60) 
 
8 Até 1580, somente os jesuítas ministraram educação escolarizada no Brasil. Daquela época em diante, 
chegaram outras ordens religiosas: franciscanos, carmelitas e beneditinos, mas nenhuma delas, que eram 
mais contemplativas, tiveram, como os jesuítas, a educação por finalidade direta e clara. (Tobias, 1986; 
CNBB, 1987 e Joffily, 1998) 
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presentes, gado, ferro e sobretudo pela oportunidade de fugir do trabalho 

forçado (“encomiendas”). As Missões mantiveram a propriedade coletiva, 

introduziram a pecuária, criaram oficinas artesanais e manufaturas, adotaram a 

língua Guarani, absorveram e toleraram tradições, lendas e costumes que não 

conflitavam com a fé cristã. A aldeia missionária, de acordo com estudos 

realizados por Joffily (1998), foi o único modelo colonizador que não destruiu 

em bloco a cultura indígena, apesar de promover sua destribalização, a 

marginalização dos caciques e a perseguição dos pajés. Em 1707, havia 63 

reduções, com 200 a 300 mil habitantes. A próspera empresa missionária 

também era chamada Império, República e Estado jesuíta, por seu caráter 

paraestatal.  

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

Como em todo o país, a educação efetivada pela Igreja Católica em 

Minas Gerais tematizava os valores cristãos e os ideais cultivados pelo 

Humanismo, enfatizando a pessoa humana a partir de suas potencialidades 

intelectuais, espirituais e habilidades artísticas. Nesse contexto, o Ensino 

Religioso tinha um caráter doutrinador e disciplinador, segundo as orientações 

do Concílio de Trento. Os professores de Religião atuavam sob a direção da 

Igreja Católica, a qual, por sua vez, era mantida pelo Estado, em decorrência 

do regime de Padroado. (Minas Gerais, 1997) 

Foi no período colonial que teve início o catolicismo popular devocional, 

presente na arte, literatura e sistemas de valores e crenças (princípios éticos e 

religiosos).  Faz parte dessa mentalidade a devoção aos santos, 

particularmente a piedade mariana, que acredita-se estarem muito próximos e 

atuantes no cotidiano dos fiéis católicos; assim como a convicção de que Deus 

pode intervir na realidade, mudando o rumo dos acontecimentos, mediante 

sacrifícios e atos expiatórios do devoto, como promessas, jejuns, terços e 

outras orações populares; a freqüência aos sacramentos da confissão e da 

eucaristia; as obras de caridade etc. 
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“Para o católico popular a vida toda é penetrada do religioso; cada 
ato do dia-a-dia contém, para ele, sentido religioso; ele não separa 
práticas religiosas de outras não-religiosas: ganhar nenê, ficar 
doente, alcançar sucesso, conseguir emprego, são todos fenômenos 
nos quais o crente popular vive de uma forma inclusiva o que no 
nível oficial da sociedade diferenciada e institucionalizada é 
separado. O povo como não-profissional e como pré-teórico vive 
num mundo indiviso..., que na sua globalidade é religioso de caráter 
não-explicitado.” (Groenen, citado por Matos, vol III, p.164) 

 

 

1.2) Segundo Período - Monarquia "Absoluta":  de 1700 a 1820: 

 

a) Legislação brasileira e a relação Estado - Igreja Católica: 

 

A revolução intelectual propugnada pelo Iluminismo e suas 

conseqüências sócio-políticas impulsionaram correntes contestadoras da 

situação de dependência das Igrejas em relação ao Estado. Em Portugal, o 

Marquês de Pombal, então secretário do Exterior e da Guerra, um déspota 

esclarecido, perseguiu o clero e a nobreza em vista do fortalecimento do poder 

real. O seu governo acusou as missões jesuíticas de formarem um Estado 

dentro do Estado, o que culminou com a expulsão da Companhia de Jesus dos 

domínios de Portugal, em 1759.9  Além disso, Pombal leiloou os bens da 

Ordem, transformou missões e aldeias em vilas, entregou as igrejas ao clero 

secular (padres subordinados aos bispos locais) e queimou bibliotecas. A 

administração de Pombal (1750-77) rompeu o monopólio clerical da educação 

ao criar um sistema de ensino laico e tornou obrigatória a língua portuguesa, 

impondo uma das bases da futura unidade nacional. (CNBB, 1987 e Joffily, 

1998) 

Com a transferência da Família Real para o Brasil (1808), o fim do 

sistema colonial e do monopólio da Metrópole (1815 a 1820), e com os 

movimentos de independência, intensificados na América sob a influência da 

Revolução Francesa, o Brasil respirava novos conceitos de liberdade e 

emancipação. A idéia de Constituição, a exemplo de outros países europeus, 

era latente.  

                                                
9 Em 1773, o Papa Clemente XIV extinguiu oficialmente a Ordem, o que durou até 1814. 
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O desenvolvimento que se processou trouxe também modificações na 

educação, reforçando a sua elitização e a marginalização das classes 

populares. (Nery, 1993). Acentuou-se, com isso, a distância "...entre o 

catolicismo tradicional popular luso-brasileiro, leigo, medieval, social, familiar e 

sincrético; e o catolicismo renovado, isto é, romano, clerical, tridentino, 

individual, sacramental e aliado do poder." (Nery, op.cit: 9). Enquanto isso, o 

clero se fortalecia cada vez mais como funcionário do governo e se enfraquecia 

como hierarquia da Igreja Católica. 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A reforma pombalina trouxe um modelo de educação orientado pela 

ideologia racionalista do Iluminismo. Tanto assim que os futuros estadistas 

eram formados na Universidade de Coimbra, regida por estatutos impregnados 

de doutrinas galicanas,10 jansenistas11 e do liberalismo político-religioso.  

Na 1ª  metade do séc. XVIII, o ensino da Religião continuava como 

catequese dirigida aos índios, visando à memorização de fórmulas e, agora 

também, propondo a vivência cristã acomodada à mentalidade africana. As 

"Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia", propostas no 1º  Sínodo 

Diocesano do Brasil, de 1707, davam orientações para o ensino da Religião e 

as apresentava num compêndio de índole dogmático, moral, litúrgico e jurídico. 

Essas orientações, adotadas pelos Bispos de todo o Brasil, defendiam a 

Cristandade e manifestavam grande preocupação pela formação cristã dos 

                                                
10 Na Gália (antiga denominação da França de hoje) , o ideal de Cristandade - entendido como aliança 
entre o poder temporal e o poder espiritual, na mais genuína tradição medieval - assumiu uma modalidade 
histórica específica, o Galicanismo: "...trata-se de uma dupla tendência: independência dos bispos em 
relação ao poder central da Santa Sé, e intervenção do poder estatal em assuntos internos da Igreja. A 
partir da França, o Galicanismo difunde-se em outros países de tradição católica, com expressões típicas 
conforme as realidades regionais." (Matos, vol. II, p.163-164) 
 
11 "A polêmica, presente no protestantismo do séc. XVI, sobre a relação entre "graça" e "livre arbítrio", 
também tem suas seqüelas na Igreja Católica (...) a questão é retomada por um movimento conhecido 
como jansenismo (...) Misturam-se aí aspectos doutrinários, moralistas e políticos. O nome vem de 
Cornélio Jansênio (...) bispo de Ypres (...) Na sua opinião, o pão celeste (a hóstia consagrada, a eucaristia) 
deve ser considerado como um 'prêmio da virtude' e, por isso, poucos são dignos de recebê-lo. No fundo, 
o sacramento do altar é privilégio de alguns 'eleitos', que constituem um reduzido círculo de 
'predestinados'." (Ibid, p.144-145) 
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índios, escravos negros (chegando mesmo a impor isso aos seus senhores)  e  

subalternos. (CNBB, 1987, Cury, 1993 e Nery, 1993) 

No ínício do séc. XIX, foi criado o ensino superior e algumas academias, 

a serviço da elite e burguesia, mas nenhuma evolução significativa se deu no 

ensino para as classes populares. Naquele momento, o Ensino Religioso era 

exercido em caráter mais privativo e doméstico do que institucional, devido ao 

predomínio das idéias racionalistas do Iluminismo e à rarefação do ensino 

fundamental. Couberam às confrarias religiosas (ou associações de fiéis 

católicos, geralmente diferenciadas por afinidade devocional, gênero e classe 

social) ajudar na aproximação entre os representantes das culturas européia e 

africana. (CNBB, 1987 e Cury, 1993) 

Durante esse período, as culturas indígenas e africanas foram 

reprimidas, e em parte suprimidas, pela escravidão, destribalização e  

catequese.  No entanto suas manifestações se refugiaram em nichos culturais 

(magia, culinária, música) e resistiram através do sincretismo religioso (fusão 

de elementos doutrinais e rituais, geralmente secundários, de diferentes 

religiões), o que concorreu por marcar a nascente cultura brasileira, em 

especial sua vertente popular. (Ortiz, 1986 e Joffily, 1998) 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

Como já foi dito acima, na transição do Período Colonial para o Imperial, 

o ensino da Religião se deu de forma mais doméstica do que institucional, uma 

vez que boa parte da hierarquia católica estava comprometida com os serviços 

públicos e os leigos ocupavam muitas das funções antes exercidas pelo clero, 

o que fez crescerem as irmandades, confrarias e ordens terceiras, e colocarem 

em destaque muitas das suas lideranças. Essas associações leigas muito 

contribuíram para diminuir a distância entre as culturas negra e branca, dando 

origem ao chamado sincretismo religioso mineiro. 

Após a expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas, os leigos 

assumiram o ensino, o que o tornou bastante precário. Somente os mais 

abastados e os sacerdotes iam além das primeiras letras, e nesta etapa estava 

incluída obrigatoriamente a doutrina cristã. 
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Alguns colégios religiosos, de propriedade tanto de congregações 

masculinas quanto de femininas, foram abertos e se destacaram pelo ensino 

de melhor nível oferecido às elites12, como também pelos orfanatos que 

mantinham para os mais carentes. Nesses colégios normalmente eram 

obrigatórias as práticas religiosas, com o intuito de salvaguardar a integridade e 

os princípios da doutrina católica. (Minas Gerais, 1997) 

 

 

2. Período Imperial e Monarquia Constitucional: 1824-1889: 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igreja Católica: 

 

Em 1824, D. Pedro I outorgou a 1ª  Constituição brasileira, que vigorou 

até 1889, cujo preâmbulo deixava transparecer o poder de que o Imperador 

estava investido: "por graça de Deus e unânime aclamação dos povos" (a 

soberania do direito divino e a soberania popular). A situação anterior fora 

mantida: a Igreja Católica era colocada como instrumento para a consolidação 

do poder do Estado. O Artigo 5º  da Constituição do Imperador determinava: "A 

religião cathólica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. 

Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou 

particular, em casas para isso destinadas, sem forma exterior de 

Templo”.(Figueiredo, 2000) 

Confirmada como Religião Oficial, o Catolicismo tornou-se vítima do 

Regalismo (doutrina que defendia a ingerência do chefe de Estado em 

questões religiosas), o que acentuou, na prática, a restrição à liberdade 

religiosa. 

                                                
12 "Em 1820, chegaram a Minas Gerais os primeiros lazaristas portugueses. Estabelecidos junto à serra do 
Caraça, fundaram logo um colégio, que sobreviveu até a revolução liberal de 1842. Em 1849, Dom 
Viçoso obteve do governo federal autorização para a vinda dos lazaristas franceses para a Diocese de 
Mariana, e o colégio do Caraça foi reativado em 1854. Nas décadas seguintes tornou-se um dos mais 
famosos estabelecimentos educativos do Império." (Azzi, 1995: 25) 
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Com a introdução do Positivismo13 no Brasil, por volta de 1850, difundiu-

se o ideal republicano, que reforçava a propaganda abolicionista, recebendo 

adesão de grupos fortes, como alguns setores da Igreja Católica, o Exército e 

grandes proprietários rurais os quais dominavam a sociedade política e 

econômica. (CNBB, 1987). Além disso, questões advindas da proibição da 

Maçonaria14 pela Igreja Católica fizeram desencadear um grande conflito 

religioso com a autoridade do Império. 

No cenário internacional, a Igreja Católica se encontrava em situação 

crítica, diante do rápido avanço das idéias liberais nos Estados e na sociedade 

em geral, despertando a necessidade de fortalecimento do prestígio da Santa 

Sé, através da união de todas as suas forças. Um fato que muito concorreu para 

isto foi a unificação da Itália através da anexação sucessiva dos territórios 

pontifícios, o que foi considerado pela hierarquia católica como violação da 

autonomia e dos direitos da Santa Sé pelo Estado liberal. (Azzi, 1995). A partir 

disso, cresceu em todo o mundo "... a solidariedade dos fiéis católicos para com 

o papa despojado de seu estado e transformado em prisioneiro voluntário do 

Vaticano." (Azzi, op.cit.: 23). Em conseqüência desse fato, os católicos 

franceses passaram a apregoar a doutrina política do Ultramontanismo, 

movimento que defendia a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e 

disciplina, o que lhe permitia reagrupar as suas forças espirituais, até alcançar a 

superação das "igrejas nacionais".  

A 2ª  metade do séc. XIX foi decisiva para a reorganização da Igreja 

Católica: ao mesmo tempo em que perdia seu poder temporal, aumentava seu 

prestígio espiritual, principalmente com o Papa Pio IX.  

                                                
13 "Sob esse nome (Positivismo) apresenta-se um conjunto de teses ligadas às doutrinas de Auguste 
Comte, para quem só o conhecimento dos fatos é fecundo (...) Para o positivista, é preciso ater-se aos 
fatos perceptíveis pelos sentidos e rejeitar, como desprovido de valor, todo conhecimento que tenha outra 
origem. Por esse motivo, o positivismo recusa... a idéia de Deus." (Catalan, J.-F., Moretti, conforme 
Morin, p. 44) 
 
14 "Fruto mais representativo do Iluminismo do séc. XVIII, a Maçonaria apregoava a confiança absoluta 
nos poderes infalíveis da razão humana e da experiência; e o sentimento da imensidão da natureza, 
governada pelas leis férreas do mecanicismo (...) Também no campo moral o homem teria condições de - 
através dos conhecimentos adquiridos pela própria razão e dos esforços de sua vontade - atingir a 
perfeição (...) Semelhante posicionamento leva necessariamente a um relativismo doutrinário, a um 
desprezo pela religião revelada." (Matos, op. cit., vol. II, p. 178,180). Em Portugal, o Marquês de Pombal 
era maçom. Os primeiros maçons do Brasil eram filhos da elite, educados na Europa, em geral sob 
influência do ramo francês, radical e libertário. (Joffily, 1998) 
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A realização do Concílio Vaticano I (1869-70)15 concorreu para a 

consolidação da Igreja no Brasil, como força independente do Estado, em 

função da centralização romana através do dogma da infalibilidade papal.  

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A cláusula da Constituição "continuará a Religião Católica Apostólica 

Romana a ser a Religião do Estado" fez evoluir o processo de subordinação do 

ensino ao próprio Estado.  

A primeira manifestação sobre o Ensino Religioso no interior de uma lei 

relativa à educação escolar é de 15/10/1827. Essa lei determinava a criação de 

"escolas de primeiras letras" em todas as cidades, vilas e lugares mais 

populosos do Império16. O seu Artigo 6º  especificava o currículo das aulas a ser 

ministrado às crianças, o que incluía princípios de moral cristã e de doutrina 

católica. Também os colégios públicos de instrução secundária tinham Doutrina 

Cristã no seu currículo17 e o Colégio Imperial Pedro II, uma cadeira de Ensino 

Religioso18.  

A educação ministrada pelas escolas católicas continuava fortemente 

atrelada às diretrizes eclesiásticas romanas, com o objetivo primeiro de 

promover o ensino da doutrina cristã. As suas características principais podem 

ser assim resumidas: 

 
"... a tônica espiritualizante, o rigorismo moral, a militarização e o 
caráter autoritário da educação, a seriedade disciplinar e a qualidade 
do ensino, bem como uma abertura para educação artística e 
esportiva." (Azzi, 1995:22). 

 

                                                
15 Ambiente do Concílio Vaticano I: exaltação do Papa como Chefe da Igreja, revestido de um poder 
quase absoluto (Ultramontanismo) e uma conseqüente centralização romana; o pensamento liberal e 
racionalista, que criticava toda 'verdade revelada' ou 'autoridade sagrada'; a situação política da Itália e 
sucessiva perda dos Estados Pontifícios; e a forte personalidade de Pio IX e sua mentalidade antiliberal. 
(Matos, 1996, vol. III) 
 
16 Regulamentação do inciso 32 do Artigo 179 da Constituição. 
 
17 Decreto nº 2006 de 24.10.1857. 
 
18 Decreto nº 2434 de 22.06.1859. 
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 Essa orientação da Igreja Católica ganhou força a partir de 1844, 

quando Dom Antonio Ferreira Viçoso tomou posse da Diocese de Mariana, 

iniciando o movimento dos Bispos reformadores, e com a fundação do colégio 

jesuíta do Desterro (atual Florianópolis), naquele mesmo ano. (Azzi, op.cit.) 

Mas a reação dos liberais era proporcional ao investimento dos 

católicos: 

 

"Apesar de todo o esforço de arregimentação das forças católicas ao 
redor da Santa Sé, era inegável o avanço progressivo de uma nova 
mentalidade orientada pelos ideais do racionalismo e do liberalismo, 
sobretudo nos centros urbanos, com influência crescente na 
burguesia em ascensão. Também na imprensa liberal a reação contra 
o clericalismo ultramontano se fazia de modo polêmico e se 
manifestava ainda mais fortemente com relação ao tema do ensino e 
da educação. Os liberais levantavam a bandeira do ensino leigo, 
querendo o fim do ensino confessional mantido pelo estado 
monárquico..." (Azzi, op.cit.:29) 

 

 

A Constituição de 1824 foi modificada pelo Ato Adicional de 1834, o 

qual, no tocante à educação, passou a legislação do ensino primário e 

secundário às Províncias, e manteve o ensino superior (com destaque para as 

Faculdades Médicas e Jurídicas) nas mãos do poder central. Diante da 

necessidade de professores, foram criadas as Escolas Normais em 1835, 

visando sobretudo às elites. Como o número de escolas de alto nível de ensino 

ainda era insuficiente, os colégios católicos, especialmente o Colégio Caraça, 

tornaram-se os principais centros humanísticos do Império. (Azzi, 1993) 

Na 2ª  metade do séc. XIX diante da relativa complexificação sócio-

demográfica do País e do surgimento de realidades econômicas livres de um 

controle religioso, foram concebidos alguns projetos educativos menos 

ortodoxos, cujas tendências buscavam seu espaço de vigência. Assim é que 

nas Obras Completas de Rui Barbosa encontramos referências a projetos de 

outros intelectuais que desobrigavam alunos "não-católicos" a freqüentarem 

aulas de Instrução Religiosa. O próprio Rui Barbosa, em seu projeto de 1882, 

defendia um Ensino Religioso assumido por ministros de cada culto, a 

incompatibilidade de cargos de chefia de quaisquer níveis de ensino com as 

funções eclesiásticas de qualquer denominação religiosa; a gratuidade e o 
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caráter leigo do ensino nas escolas normais primárias de ambos os sexos. 

(Cury, 1993) 

Também naquele período, devido ao ambiente social favorável às 

imigrações e à tolerância religiosa, fato que trouxe outros ramos do 

Cristianismo ao país, intensificaram-se as propagandas protestantes e o 

interesse pela leitura da Bíblia, o que muito contribuiu para a abertura das 

primeiras escolas particulares de confissão não católica e para o processo de 

alfabetização da população. 

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

A necessidade e a modalidade de ensino da religião ministrado em 

escolas mineiras estavam diretamente relacionadas ao ambiente social 

predominantemente católico, assim como às estreitas relações entre os 

poderes político e eclesiástico, estabelecidas ainda pelo regime de Padroado, 

conforme nos relatou Torres: 

 

“O privilégio do Padroado era uma concessão da Santa-Sé, de 
caráter pessoal, atribuído ao Imperador, como tal e, de certo modo, 
como grão-mestre da Ordem de Cristo. Mas, as confusões do tempo, 
o nacionalismo, o liberalismo, e esta fusão da doutrina do Direito 
Divino dos Reis com a Soberania Nacional que dominava em muitos 
espíritos, tudo terminaria criando, no Brasil, alguns equívocos 
solenes. O mais importante, sem dúvida, era o de considerar o direito 
de apresentação·  como inerente à autoridade nacional... E em Minas 
o assunto deu que fazer”. 

E, se a sábia lei de interpretação devolveu ao Imperador o direito 
de apresentação, permaneceu nas Assembléias legislativas a 
atribuição de fazer e refazer a divisão eclesiástica das províncias, o 
que traria grandes confusões, pelos interesses políticos em tela... não 
passava um ano sem que não saísse alguma lei alterando paróquias 
à vista de interesses eleitorais... 

Do ponto de vista de instrução havia o Caraça, os seminários de 
Mariana e de Diamantina de excelentes serviços prestados, sem falar 
nos colégios femininos.  

Pelo ano de 1849, sendo Bispo de Mariana D. Antônio Ferreira 
Viçoso, chegaram àquela cidade as doze primeiras irmãs enviadas 
pelo Superior Geral da Congregação da Missão e das Irmãs de 
Caridade, atendendo ao pedido daquele prelado de tomar a seu 
cargo a educação da mocidade feminina mineira... A princípio, 
trataram de estabelecer o hospital da "Casa da Providência". No ano 
seguinte, atendendo à solicitação das famílias marianenses, foi 
inaugurado o Colégio Providência, destinado a formar religiosas, bem 
como ensinar as prendas domésticas necessárias às futuras mães de 
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famílias, às donas de casa e às donzelas. A partir de 1853, o 
estabelecimento passou a receber órfãs para terem educação 
religiosa, física, intelectual e doméstica, para o que foram 
organizados os Cursos Primário, Doméstico e Normal... o Colégio da 
Providência era subvencionado pelo governo provincial..." (Torres, 
1962: 1148,1151 e 1080) 

 

 

 

3. Regime Federativo Presidencialista:  

 

3.1) Primeiro Período Republicano - 1890 a 1930: 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891 

apresentava, em seu preâmbulo, os fins para os quais fora criada: "deixar claro 

que a lei fundamental era obra do povo brasileiro em seu conjunto, sem 

distinção de Estados". Sob o influxo do Positivismo, foi implementado o novo 

regime político, o qual confirmou a separação entre a Igreja Católica e o 

Estado, extinguindo o Padroado e outras instituições regalistas19.  

Para o campo religioso, as mudanças mais significativas decorrentes da 

nova legislação foram:  uma Igreja Católica livre num Estado livre20 e a 

liberdade de cultos (não haveria religião oficial); o casamento civil antes do 

religioso; proibição de subvenção para manutenção dos seminários, de obras 

sociais das igrejas, etc; a secularização dos cemitérios21; e ensino público 

leigo22. (CNBB, 1987 e Cury, 1993) 

A separação entre a Igreja Católica e o Estado provocou diferentes 

reações em seu Episcopado: a maior parte reagiu negativamente a essas 

transformações de natureza política e social, já que isto implicava em uma 

                                                
19 Decreto 119 A do Governo Provisório, de 07 de janeiro de 1890, redigido pelo jurista Rui Barbosa, que 
defendia a liberdade de credo e expressão, e não a irreligião. 
 
20 Decreto de 07.01.1890 sob o nº 119-A. 
 
21 Sua administração, antes confiada às igrejas, ficou a cargo das autoridades públicas locais. 
 
22 Parágrafo 6º do Artigo 72 - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. 
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perda de privilégios adquiridos em decorrência do "papel significativo da Igreja 

na formação da sociedade brasileira"; mas houve quem as recebeu como uma 

libertação com relação ao governo imperial, cuja "...proteção oferecida havia 

manietado a Igreja, sendo necessário que os católicos aproveitassem bem a 

liberdade religiosa oferecida pelo Estado republicano." (Azzi, 1998:34) 

Para afirmar-se no novo Regime, a Igreja Católica buscou apoio junto à 

burguesia agrária, em cujo meio o seu poder social era significativo. Essa 

aproximação convinha também à classe senhorial: seus filhos estudavam em 

escolas católicas, onde recebiam uma educação em estilo europeu, e suas 

mulheres freqüentavam as igrejas e participavam de atividades caritativas e de 

associações piedosas. (Azzi, 1993) 

Um evento eclesial significativo para a ascensão das forças religiosas 

católicas foi o Congresso Eucarístico Nacional, em 1922, no Rio de Janeiro, por 

ocasião da comemoração do 4º  Centenário da Independência do Brasil. 

Durante esse Congresso, "...foi lançada, no Rio de Janeiro, a pedra 

fundamental do futuro monumento do Cristo Redentor, no alto do Corcovado, 

antecipando-se, no Brasil, o expresso desejo do Papa Pio XI de restituir ao 

Cristo e à sua Igreja os seus soberanos direitos." (Matos, 1996:153-154) 

Diante da necessidade de recuperar a influência junto ao poder político, a 

Igreja Católica mudou a sua estratégia: a ênfase do discurso oficial passou a 

ser a conciliação entre fé católica e pátria brasileira. Era fundamental substituir 

o Regime inspirado no ideário positivista por um verdadeiro Estado cristão, o 

que implicava uma presença mais efetiva da fé católica na sociedade e uma 

maior aproximação entre Igreja e Estado. Concretamente, as autoridades 

católicas estavam dispostas a colaborar com o governo na manutenção da 

ordem pública, mas exigiam em troca que o Estado atendesse às suas 

reivindicações de ordem religiosa. Essa etapa, que vai durar até os anos 30, 

ficou conhecida como Restauração Católica ou neo-Cristandade brasileira. O 

movimento iniciado pelos bispos reformadores no período imperial havia 

evoluído, mantendo-se a mesma concepção de Igreja. (Azzi, 1995) 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 
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Embora o Decreto de separação da Igreja Católica com relação ao 

Estado não fosse de todo impeditivo, permitindo espaço de negociação da 

instituição religiosa com os Estados, a Carta Pastoral Coletiva dos Bispos 

Brasileiros (19.03.1890), dirigida ao Clero e aos seus fiéis, o considerou uma 

imposição injusta à maioria católica da população brasileira, tendo discordado 

veementemente da extinção da Religião nas escolas e do não pagamento dos 

professores por parte do Estado (Cury, 1993 e Matos, 1996). As autoridades 

católicas, em defesa da sua ideologia, estabeleciam uma equivalência indevida 

entre ensino leigo e ensino ateu:  

 

"O fato de se prescindir, nas escolas públicas, do ensino da fé 
católica, de forma alguma significava que houvesse na mente dos 
legisladores uma intenção declarada de promover o ateísmo entre a 
juventude. O Ensino Religioso continuava a ser mantido livremente 
nas escolas confessionais das diferentes denominações religiosas." 
(Azzi, 1995:31) 

 

 

O dispositivo constitucional que afirmava o caráter leigo da educação 

pública passou a ser questionado diante da flexibilização que permitiu o ensino 

de Religião fora do horário normal das outras disciplinas, nos Estados de 

Sergipe, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Isto foi possível, sobretudo, graças à mobilização da Igreja Católica nesses 

Estados através de autoridades e intelectuais católicos mais influentes. Havia 

também o fato de os governantes do poder executivo procurarem evitar 

conflitos com a Igreja, tal o seu poder mobilizador.  

A Igreja Católica continuou se articulando para que a flexibilização do 

dispositivo referente à laicidade do ensino público ganhasse âmbito nacional, e 

fossem restabelecidos alguns dos seus antigos privilégios junto ao Estado. No 

Governo de Artur Bernardes, por ocasião da Revisão Constitucional de 1925-

26, lideranças católicas apresentaram duas emendas de plenário: a primeira (a 

de nº  9), propunha uma nova redação para o parágrafo 6º  do Artigo 72 - 

"Conquanto leigo, o ensino com caráter obrigatório nas escolas oficiais não 

exclui das mesmas o ensino religioso facultativo."; e a segunda emenda (a de 

nº  10) pedia o reconhecimento da Igreja Católica como sendo a da maioria dos 

brasileiros. A emenda do Ensino Religioso só não foi aprovada porque parecia 
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estar associada à de nº  10 que, praticamente, restabelecia a vinculação da 

Igreja Católica com o Estado. (Cury, 1993 e Azzi, 1995)  

 

Apesar dos constantes embates da hierarquia católica com a política do 

novo Regime, Cury comenta que:  

 
"Livre dos controles do Padroado e tornada autônoma em relação ao 
Estado, a Igreja cresce, se fortalece e, no âmbito regional, se mobiliza 
não só pela via das congregações religiosas no campo educacional 
escolar, como também através da imprensa, formando a opinião 
pública em disputa com outras vertentes jornalísticas." (1993:25) 

 

 

Nesse momento, os religiosos missionários que vieram para o Brasil a 

pedido do clero deram quase que prioridade ao setor educacional23, embora 

nem sempre tenham sido suficientemente críticos na adaptação de sua 

proposta pedagógica para a realidade sócio-cultural do nosso país. 

Paralelamente, com a perda de privilégios da Igreja Católica junto ao ensino 

público, começaram a se expandir escolas protestantes (de denominações 

religiosas que vieram com os imigrantes), o que fez diminuir o monopólio 

católico da escola particular. (Azzi, 1998) 

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

Extinto o regime de Padroado com a Constituição de 1891, muitos foram 

os intelectuais que se empenharam em interpretar a natureza do dispositivo 

constitucional que afirmava ser leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 

públicos, dentre os quais os juristas Mário de Lima, Pedro Lessa e Rui 

Barbosa, assim como setores influentes da Igreja Católica. A preocupação 

maior de seus pronunciamentos e documentos era garantir que a expressão 

                                                
23 As razões principais para tão grande investimento, dentro da Igreja do Brasil, foram: "Em primeiro 
lugar, a maioria das congregações européias já se dedicava anteriormente a esse tipo de atividade... Além 
disso, a fundação de escolas passou a constituir o meio principal de prover o sustento econômico das 
novas fundações religiosas, sobretudo quando o governo republicano... se negava a amparar as obras de 
cunho religioso. Por último, a criação das escolas católicas era uma das grandes metas do episcopado, 
sobretudo após o decreto de separação entre Igreja e Estado." (Azzi, 1995: 32-33) 
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"ensino leigo" não fosse confundida com ensino ateu, irreligioso, pois seria 

dever do Estado respeitar a existência de princípios filosóficos e crenças 

religiosas como manifestação da liberdade de consciência dos seus cidadãos. 

No entanto, em 1906, no governo de João Pinheiro, o Ensino Religioso 

nas escolas públicas foi considerado um sinal de submissão do Estado em 

relação à Igreja Católica.  Isto o levou a eliminar a instrução religiosa do 

currículo escolar e a suspender a ajuda oficial aos seminários, como expressão 

do seu compromisso com os princípios positivistas e a implantação de um 

Estado leigo. O monopólio exercido pela Igreja Católica no processo de 

socialização das novas gerações ficou ameaçado, desencadeando uma 

campanha pela recristianização da sociedade mineira, sob a liderança do bispo 

de Mariana, D. Joaquim Silvério Pimenta.  

Essa mobilização favoreceu a organização de diversos segmentos da 

sociedade mineira (principalmente profissionais e estudantes da classe média) 

em agremiações, como a Associação de Moços Católicos, União Popular, 

Ligas pela Moralidade e a Confederação Católica do Trabalho, dentre outras. 

Através sobretudo dos leigos, a Igreja Católica buscava lutar contra as idéias 

liberais e socialistas, contra o avanço do protestantismo e o "declínio da moral 

católica" e em defesa de causas de interesse de populações mais pobres 

(questões trabalhistas e de falta de moradia e abastecimento d'água etc). 

(Peixoto, 1985) 

A respeito dessa polêmica em torno da interpretação da Constituição 

para a expressão "ensino leigo", é curioso o relato de Torres: 

 

"No Brasil, como em muitos países, dominou, por certa época, a 
concepção de que liberdade religiosa deveria significar que o Estado 
ignorasse ou mesmo hostilizasse a religião, principalmente se 
católica. Havia um anticatolicismo latente no conceito que os velhos 
liberais faziam de liberdade espiritual. 

Em Minas, depois de uma fase de boas relações, a situação 
piorou. E durante um largo período, Deus foi expulso das escolas de 
um povo eminentemente cristão, surgindo fatos de verdadeira 
perseguição... 

Demos a palavra a uma publicação da época: 'Em Santa Bárbara 
do Monte Verde, um inspetor impôs aos professores a obrigação de 
darem aula nos dias santificados e proibiu-lhes o ensino religioso, 
mesmo fora das horas de curso. E para mostrar como o presidente de 
Minas ama ferozmente a liberdade de culto, ordenou que os meninos 
católicos cantassem na aula um canto metodista..'. 
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Mais adiante: 'Percorreram o Estado vários inspetores escolares 
ordenando aos professores que retirassem das salas de aula 
quaisquer emblemas católicos que acaso nelas existissem.'" 
(1962:1457-1458) 

 

Intelectuais e lideres católicos, preocupados com o momento político 

brasileiro (em que pesava uma legislação considerada agnóstica e a ausência 

de Ensino Religioso nas escolas públicas), organizaram um movimento com o 

objetivo de enviar representantes mineiros à Câmara Federal, incumbidos de 

defenderem a causa católica. Foi a partir dessa mobilização que, em fevereiro 

de 1909, foi lançado um manifesto para divulgar o programa do Partido 

Regenerador24, o qual defendia, dentre várias propostas relacionadas à área da 

educação, a volta do Ensino Religioso nas escolas. (Torres, 1962) 

Somente no governo de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada (1926 a 

1930), sob pressão dos católicos para a reintrodução do Ensino Religioso nas 

escolas e percebendo a força política respeitável desse grupo, é que se buscou 

uma reaproximação com a Igreja Católica tendo sido promulgada a Lei 1092/29 

que regulamentava a disciplina nas escolas oficiais mineiras. (Peixoto, 1993 e 

Azzi, 1995)  

Em 1929, o jurista Mário de Lima publicou o livro "Bom Combate", com 

prefácio de Dom Joaquim Silvério de Sousa (um dos principais membros do 

episcopado brasileiro interessado na questão do ensino de Religião nas 

escolas), que apresentava "aspectos significativos da organização e 

funcionamento do Ensino Religioso nas escolas de oito dos principais países 

europeus e americanos, dando a razão de ser de sua legalização no Brasil."  

(Minas Gerais:17). Essa obra trazia dados significativos que compunham a 

história dos últimos vinte anos de luta em torno da questão do Ensino Religioso 

no Estado. (Minas Gerais, 1997) 

Nas décadas de 1920 e 1930, foram realizados inúmeros debates em 

torno da "laicidade" do Ensino Religioso, principalmente em Congressos 

Católicos Mineiros, originando os primeiros manifestos, cartas reivindicatórias e 

abaixo-assinados que exigiam o retorno do Ensino Religioso nas escolas 

públicas.  

                                                
24 Partido político de base doutrinária católica, organizado por recomendação das autoridades 
eclesiásticas, com Furtado de Menezes à frente, mas que não chegou a se efetivar. 
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A pressão sobre o Governo do Estado surtiu efeito. Mesmo sem o 

amparo da Lei Maior, que mantinha a neutralidade como princípio da liberdade 

religiosa, o movimento conquistou a permissão da disciplina nas escolas. 

(Minas Gerais, 1997).  

Estes foram os principais atos do Governo: 

 
"Minas Gerais será o primeiro entre os Estados do Brasil a autorizar 
oficialmente o ensino facultativo do catecismo nas escolas públicas, 
dentro do horário escolar, resultado do Congresso Catequístico de 
1928 e do mútuo entendimento entre Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada, então 'Presidente' do Estado, e Dom Antônio dos Santos 
Cabral, primeiro (arce)bispo de Belo Horizonte. Falava-se do 'decreto 
de alforria da consciência católica de Minas Gerais' (Mário de Lima).  

As reivindicações dos católicos mineiros, culminando na Lei 
Estadual nº 1.092 de 12 -10-1929, serviram de exemplo para o 
Decreto de 30-04-1931, pelo qual o Chefe do governo Provisório, 
Getúlio Vargas, faculta o ensino religioso nos estabelecimentos 
oficiais de ensino primário, secundário e normal, atendendo assim às 
solicitações do seu Ministro da Educação, o mineiro Francisco 
Campos. A segunda Constituição republicana, de 16-07-1934, 
incorporará esta 'conquista católica' no Artigo 153." (Matos, v.3, p.49-
50) 

 

 

 

3.2) Segundo Período Republicano - 1930 a 1937: 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

A Revolução de 30 foi um momento estratégico para o retorno da Igreja 

Católica ao cenário político. Consciente de sua própria força e da instabilidade 

do Governo Provisório de Getúlio Vargas, ela se mobilizou não só para a 

segurança do seu futuro, como para propor-se ao Regime como instrumento de 

manutenção da ordem. (Cury, 1993) 

Em 1931, dois acontecimentos assinalaram a ascensão dos católicos no 

cenário nacional: a declaração do Papa Pio XI, a pedido do episcopado 

brasileiro, elegendo Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil que 

se tornou uma força de aglutinação do Catolicismo após a Revolução de 30; e 

a inauguração do monumento do Cristo Redentor, exatamente no dia 

comemorativo do Descobrimento da América, ocasião em que Dom Leme, 
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Arcebispo do Rio de Janeiro, "...entrega ao Presidente provisório da República 

a lista das reivindicações católicas a serem contempladas no projeto da nova 

Constituição a ser elaborada em breve." (Matos, v.3, pp.157-158) 

Naquele mesmo ano, entrou em vigor a Reforma de Ensino batizada de 

"Francisco Campos", que propunha algumas inovações em torno da 

organização do ensino secundário e do ensino comercial.  Em 1932 surgiu o 

"Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova" em defesa da "laicidade, 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino". (CNBB, 1987 e Nery, 1993) 

Diante dos preparativos para a elaboração de uma nova Constituição, a 

Igreja Católica se organizou tendo em vista garantir sucesso na batalha 

eleitoral. O mesmo Dom Leme com o auxílio de reconhecidos intelectuais 

católicos criou a Liga Eleitoral Católica (LEC), um órgão de pressão política 

suprapartidário, com a finalidade de alistar o maior número de eleitores 

católicos para votar em candidatos aprovados pela Igreja. Eram candidatos que 

se comprometiam publicamente a aceitar e defender as reivindicações 

católicas a serem incorporadas na nova Carta Magna, basicamente a 

introdução de novos conceitos sobre o sentido de separação entre Igreja e 

Estado, e sobre o Ensino Religioso. Esta Constituição estabeleceu o princípio 

da “nova laicidade do Estado”, em que “Igreja e Estado continuam separados, 

mas em colaboração recíproca”, porém, sem alianças entre as duas partes. 

(Nery, 1993) 

Por esta mesma época, no cenário internacional, era firmado o Pacto 

Lateranense entre a Santa Sé e o governo italiano (1929), através do qual foi 

restaurada a plena soberania do Papa sobre a Cidade do Vaticano e 

reconhecido o catolicismo romano como a única religião do Estado, fato que 

contribuía para recuperar o prestígio social da Igreja Católica.  

O Papa Pio XI, cujo pontificado se estendeu até 1939, foi um elemento 

importante nesse processo de retomada do prestígio da Igreja, na medida em 

que incentivou todo um movimento a favor da recristianização da sociedade, 

naquele momento atingida pelo laicismo. Seu pontificado legou à Igreja 

importantes documentos que orientaram setores da sociedade católica, 

inclusive a educação. (CNBB, 1987 e Matos, 1996) 
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b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A Igreja instituiu uma comissão de intelectuais católicos para se 

posicionar, junto ao novo Governo, acerca de questões de seu interesse, 

dentre elas o Ensino Religioso. Tal influência garantiu a inclusão das Emendas 

Religiosas na Constituição de 1934, que estabeleciam "o princípio de nova 

laicidade do Estado, explicitando melhor a intencionalidade do ato, de modo a 

evitar equívocos semelhantes aos decorridos da Constituição de 1891." 

(CNBB:29).  

O texto referente ao Ensino Religioso foi contemplado no Artigo nº  153:  

 

"O ensino religioso será de freqüência facultativa e ministrado de 
acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada 
pelos pais ou responsáveis, e constituirá matéria dos horários nas 
escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais". 
(Minas Gerais: 12) 

 

 

Foi admitida também a "colaboração recíproca" entre Estado e Igreja 

Católica, em vista de interesses coletivos, embora não implicando aliança entre 

as partes. Tal colaboração aconteceria, teoricamente, através dos vários 

dispositivos considerados complementos da liberdade religiosa afirmada na 

Constituição anterior: liberdade de consciência e de crença; estabelecimento 

da representação diplomática junto à Santa Sé; reafirmação da separação 

entre Estado e Igrejas; e definição das formas de colaboração entre Estado e 

Igreja Católica. Pela primeira vez, foi introduzido na Constituição um capítulo 

dedicado à Família, Educação e Cultura. (CNBB, 1987 e Cury, 1933) 

A concessão das reivindicações católicas na Constituição de 1934 

provocou uma adesão da Igreja às correntes de pensamento e ação mais 

conservadoras, alinhadas com os interesses do Governo.  

 
"Como regra geral, os colégios católicos afirmaram... o apoio ao 
governo ditatorial de Vargas. Nas revistas colegiais, professores e 
alunos manifestavam solidariedade ao governo, bem como a 
movimentos autoritários, como o integralismo." (Azzi, 1995:40) 
 
 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 
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Em 1932, foi fundado o Departamento de Ensino Religioso da 

Arquidiocese de Belo Horizonte (atual DAER) pelo Pe. Álvaro Negromonte, um 

grande entusiasta da catequese, "com a finalidade de promover o ensino 

religioso nas escolas primárias e grupos escolares da Capital." 

(Arquidiocese:28). Esta iniciativa foi devida à preocupação do então Bispo de 

Belo Horizonte, D. Antônio dos Santos Cabral, em implantar os resultados da 

Assembléia Catequética Nacional, que havia acontecido em 1928, na capital. 

(Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso, 199-) 

Para ampliar esse objetivo foi criado também o Boletim Catequético, que 

apresentava diretrizes para o desenvolvimento da catequese, planos de aula e 

experiências realizadas em classe por professores catequistas.  

Além do Boletim, eram programadas atividades formativas para o ano 

letivo, como cursos intensivos e Semanas Catequéticas, enfocando os mais 

diversos assuntos referentes à formação do catequista e sua atuação em sala 

de aula: Evangelhos, Sacramentos da Igreja Católica, Psicologia Evolutiva e 

Formação de Valores e Hábitos, dentre outros. O conteúdo dos boletins, como 

também a organização dessas atividades, era preparado por uma equipe de 

catequistas e professoras que colaboravam com o Pe. Álvaro Negromonte. 

(Arquidiocese,1974)  

 

 

 

3.3) Estado Novo - 1937 a 1945:  

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

A Constituição brasileira de 37, outorgada após golpe de Estado, não foi 

submetida a plebiscito nacional. Ela confirmou o mesmo dispositivo da Carta de 

1891, que vedava à União, Estados e municípios estabelecerem e 

subvencionarem o exercício dos cultos religiosos; e eliminou a cláusula da 

Constituição de 1934 que possibilitava uma colaboração recíproca entre Estado 

e Igrejas, renovando a separação entre essas instituições, sem espaço formal 

de parceria. (CNBB, 1987) 



 51

A Constituição imposta eliminou todas as chamadas Emendas Católicas 

da Carta Magna de 34, exceto o dispositivo referente ao Ensino Religioso, que 

foi mantido, embora reduzido em seu alcance. Na prática, Getúlio Vargas 

mantinha cordiais relações com a Igreja Católica, evidentemente para poder 

tirar vantagens políticas. Tratava-se de uma espécie de "pacto moral entre 

Estado e Igreja", que novamente comprometeu a liberdade de pensamento e 

expressão dos católicos, frente à política populista do Estado autoritário. 

(Matos, 1996) 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A política educacional adotada foi marcadamente capitalista, voltada 

para a preparação de maior contingente de mão-de-obra destinada a funções 

mercantilistas. Sob influência dos modelos adotados na Alemanha e Itália, de 

ideologia nazi-fascista, buscou-se um tipo de educação que exaltava a 

nacionalidade, criticava o liberalismo e valorizava o ensino profissional e a 

formação militar. A educação era vista como fórmula para resolver todos os 

problemas nacionais. (CNBB, 1987) 

Na Constituição de 1937, o Ensino Religioso figurava na lei, mas não 

garantia a sua oferta como disciplina obrigatória dos horários das escolas. O 

Artigo 133 estabelecia: 

   

"O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso 
ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, 
porém, constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, 
nem de freqüência compulsória por parte dos alunos." (Minas 
Gerais:12) 
 
 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

Diante do "...apoio do governo revolucionário à campanha dos liberais 

pela implantação no País de um sistema de educação pública, leiga, obrigatória 

e gratuita...", e temendo a perda de espaço que havia conquistado na 

sociedade, a Igreja Católica procurou afirmar sua imagem de instituição 
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educadora da coletividade e empenhar-se na campanha em favor do Ensino 

Religioso no currículo escolar.  Também em Minas Gerais a Igreja  integrou a 

mobilização de nível nacional, encabeçada pelo "...Cardeal do Rio de Janeiro, 

D. Sebastião Leme, e pelo grupo de católicos leigos, reunidos no Centro Dom 

Vital, sob a inspiração de Jackson de Figueiredo e a liderança de Alceu 

Amoroso Lima." (Peixoto:58) 

O discurso dos católicos mineiros apresentava o mesmo tom 

apologético utilizado pela Igreja oficial, em geral, na defesa dos princípios da 

educação cristã e no combate às idéias liberais espelhadas na Escola Nova. 

Nele, o catolicismo e a educação religiosa eram apresentados como a única 

saída possível para o País em crise. E a luta pelo Ensino Religioso assumia a 

dimensão de uma cruzada em vista da preservação da unidade cultural da 

nação e de seu corpo social. Sua argumentação ia mais longe: a educação 

religiosa se impunha em função da própria natureza humana e de seus fins 

últimos, pois que estes tinham um caráter transcendental; ao contrário do que 

defendiam os escolanovistas, que relacionavam esses fins às ciências. 

Conseqüentemente, para a Igreja Católica, o ensino leigo representaria uma 

ameaça ao indivíduo e à sociedade, pois seria uma porta aberta ao comunismo 

e à anarquia espiritual. 

Juridicamente, a defesa do Ensino Religioso se apoiava no direito 

natural das famílias (em sua maioria católicas) sobre a educação dos filhos, o 

qual deveria ser respeitado por um Estado que se proclamava democrático. 

Posteriormente, a imprensa civil e a sociedade católica mineira 

receberão com festas o decreto estadual que voltava a instituir o Ensino 

Religioso nas escolas.  

Essa aliança entre os poderes político e religioso, iniciada nos anos 30, 

se tornou um dos pilares de sustentação do novo Regime, que se consolidou 

no País a partir de 1937 (Peixoto, 1993), e se prolongou até a promulgação da 

constituição de 1946. 

 

 

3.4) Terceiro Período Republicano - 1946 a 1964: 
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a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

Em 1946 foi promulgada a 5ª  Constituição do Brasil, que tinha como 

algumas de suas características a acentuação das liberdades individuais e 

sociais, a redução do poder central e a ampliação da autonomia dos Estados. 

Em seu Artigo 31, inciso III, estabelecia um novo tipo de relação entre Estado e 

Religião:  

 
"À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado 
ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, 
sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo." 
(CNBB:33)  

 
 

Outros Artigos foram também importantes para a definição desse novo 

momento entre Estado e Igrejas:  

• Liberdade de consciência, crença e culto, salvaguardando a 

ordem pública e os bons costumes; assistência religiosa às forças armadas e a 

outros estabelecimentos; permissão às associações religiosas para manterem 

cemitérios (Artigo 141); 

• Casamento religioso equivalente ao civil (Artigo 163); 

• Ensino Religioso assegurado (Artigo 168); 

• Manutenção da representação diplomática junto à Santa Sé 

(Artigo 196). (CNBB, 1987) 

 

Já na década de 60, acompanhando as transformações pelas quais 

passava o mundo inteiro, o Papa João XXIII propôs importantes medidas frente 

aos desafios da época. O Concílio Vaticano II (1962-65) foi, sem sombra de 

dúvida, o evento católico mais importante do século XX, um divisor de águas 

que propôs uma profunda revisão da sua doutrina, diálogo transparente com a 

sociedade e renovação das suas práticas.25  

                                                
25 Depois da Reforma Protestante e da independentização da cultura e do Estado moderno, houve 
crescente fechamento da Igreja Católica sobre si mesma, conservando-se em atitude de defesa diante dos 
ataques da sociedade. Após a Segunda Guerra Mundial, os diversos movimentos de renovação dentro da 
Igreja ganharam novo impulso, fazendo crescer o desejo de se voltar às fontes do Cristianismo 
("aggiornamento"). Foi com este mesmo propósito que João XXIII convocou o Vaticano II, que teve 
como característica principal “o diálogo”. A partir de então, difundiu-se a concepção de um modelo de 
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No Brasil, a Igreja Católica também deu passos significativos frente às 

transformações sociais: influência significativa da Ação Católica nos 

movimentos sociais e lutas políticas (sobretudo através da Juventude 

Estudantil Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária 

Católica); e a criação de importantes Associações e Institutos, tais como a 

Associação dos Educadores Católicos - AEC (1945), Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil - CNBB (1952)26, Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB, 

e Institutos Superiores de Pastoral Catequética - ISPAC. 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A política educacional refletia a polêmica em torno da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (4.024 / 61), contemplando as diferentes 

tendências da época: tanto o setor público, como o privado, teriam o direito de 

ministrar o ensino no Brasil. "O sistema educacional, além de reproduzir a 

estrutura de classes, conduzia a clientela a uma estrutura ocupacional, não 

pelas aptidões, mas pelas condições de classe." (CNBB:34) 

O Ensino Religioso fora contemplado na Carta de 46 como dever do 

Estado para com a liberdade religiosa, mantendo os mesmos elementos da 

Constituição de 1934:  

 

“Artigo 168 - O ensino religioso constitui disciplina dos horários das 
escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo 
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, 
ou pelo representante legal ou responsável."  

 

 

Na prática, entretanto, a LDB da Educação manteve exatamente os 

mesmos termos da Constituição Federal a respeito do Ensino Religioso, mas o 
                                                                                                                                          
Igreja comunitário-missionária (circular, concêntrica e descentralizada), superando a concepção 
societário-jurisdicista de Igreja (sociedade perfeita). A Igreja foi apresentada como “comunhão de irmãos, 
povo de Deus, mistério de unidade e de serviço ao mundo”. (Matos, 1996, pp. 290-302 e 309-310) 
 
26 A CNBB foi criada com o objetivo de estudar e discutir problemas de interesse do episcopado e de 
interesse comum. Após sua 6ª  Assembléia, em 1964, iniciou o processo formal de preparação do Plano de 
Pastoral de Conjunto (PPC), cujos trabalhos foram marcados pela preocupação em adeqüar a Igreja do 
Brasil às grandes linhas e decisões do Concílio Vaticano II. (Matos, 1996) 
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excluiu do sistema de ensino ao introduzir a expressão "sem ônus para os 

cofres públicos", discriminando, desta forma, o professor da disciplina. Além 

disso, essa mesma Lei determinava que o responsável pelo registro dos 

professores de Ensino Religioso seria a autoridade religiosa respectiva (Artigo 

97, parágrafo 2º ). (Cury, 1993 e Minas Gerais, 1997) 

De igual modo, a maioria das Constituições Estaduais que se seguiram 

à Federal repetiram, quanto ao Ensino Religioso, mais ou menos os mesmos 

termos da Constituição Federal. 

Naquele período, alguns Decretos-Lei reforçaram o caráter facultativo 

do Ensino Religioso, em diferentes níveis:  

 

“Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8529/46)”:  
 Artigo 13 - É lícito aos estabelecimentos de ensino 

primário ministrarem o ensino religioso. Não poderá, porém, esse 
ensino constituir objeto de obrigação de mestres ou professores, nem 
de freqüência obrigatória para os alunos. 

 
Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei nº 8530/46):  

 Artigo 15 - O ensino religioso poderá ser contemplado 
como disciplina dos cursos de primeiro e segundo ciclos do ensino 
normal, não podendo constituir, porém, objeto de obrigação de 
mestres ou professores, nem de freqüência compulsória por parte dos 
alunos. 

 
Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 9613/46):  

 Artigo 48 - É lícito aos estabelecimentos de ensino 
agrícola incluir o ensino de religião nos estudos do primeiro e 
segundo ciclo, sem caráter obrigatório. 

 Parágrafo único - Os programas de ensino de religião e 
o seu regime didático serão fixados pela autoridade eclesiástica.” 
(Figueiredo, 2000) 

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 14 de julho de 1947, 

apresentou o mesmo texto da Constituição de 1946 para o Ensino Religioso: 

 

“Art. 124, V - O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários das 
escolas oficiais, é de matrícula facultativa, sendo ministrado de 
acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for 
capaz, ou por seu representante legal ou responsável." 
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Apesar do Ensino Religioso ter sua prática bastante restringida no 

sistema escolar brasileiro, o seu espaço foi amplamente aproveitado, devido ao 

zelo e empenho do Padre Alvaro Negromonte que, de 1938 a 1963, mas 

principalmente na década de 50, liderou a catequese e o Ensino Religioso, de 

Minas para todo o Brasil, com seus livros para o primário e o ginásio, cursos e 

congressos, como o 1º  Congresso Nacional do Ensino da Religião, em julho de 

1950, em Belo Horizonte. (Nery, 1993) 

 

 

3.5) Quarto Período Republicano - 1964 a 1984: 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

No contexto da Revolução de 64, o conceito de liberdade esteve 

subordinado à ótica da segurança nacional, ao ser abolida a Constituição de 46 

e introduzida a legislação pelo sistema de Decreto-Lei.  Isto significa que  o 

poder tornou-se centralizado.  

Em 1967, o Congresso Nacional, investido do poder Constituinte, 

promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil, mas que vigorou 

sob um amontoado de leis decretadas sucessivamente. A Emenda 

Constitucional nº  01, de outubro de 1969, restringiu formalmente o princípio da 

colaboração entre Estado e Igrejas (artigos 9 e 11), principalmente nos setores 

educacional, assistencial e hospitalar. Assim é que o parágrafo 5º  do Artigo 153 

garantia a plena liberdade de consciência e de crença, mas não a liberdade de 

culto, como nas Constituições de 34 e 46. Além disso, ficava assegurada a 

assistência religiosa às forças armadas e foram alteradas as cláusulas de 

equivalência do casamento religioso ao civil.  

Nesse período o País mergulhou em uma grande crise econômica, 

caracterizada por altas taxas de inflação, achatamento salarial, desequilíbrio da 

balança comercial, aumento da dívida externa, desemprego e marginalização 

das classes populares. Estes fatos foram decorrentes do processo de 

“aristocratização” do consumo e da expansão das exportações promovidas 

pelas multinacionais, asseguradas pelo capital estrangeiro. (CNBB, 1987) 



 57

Simultaneamente no Brasil e em toda a América Latina a Igreja Católica 

tomou posição diante das convulsões político-sociais, inspirada pelos princípios 

do Concílio Vaticano II (dentre eles, o reconhecimento dos direitos humanos e 

sua efetivação) e pelo movimento de renovação eclesial que se seguiu. A Igreja 

Católica tinha em vista a conscientização dos povos, até a eliminação das 

estruturas sócio-econômicas injustas e outras situações desumanas, dando um 

novo sentido à idéia de “libertação”, agora entendida como exigência mesma 

da fé cristã. 

Em decorrência desse novo posicionamento da Igreja Católica 

ocorreram as Assembléias Gerais do Episcopado Latino-americano em 

Medellin, na Colômbia (1968)27, e em Puebla, no México (1979)28, tendo em 

vista concretizar o ideal de uma evangelização conseqüente e de uma ação 

transformadora no Continente29. 

Evidentemente, essa tendência mais politizada não detinha a 

unanimidade do Episcopado brasileiro, mas encontrou defensores importantes 

entre lideranças da CNBB. A ditadura militar procurou, de todos os modos, 

isolar e reprimir aquelas alas da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs que 

se solidarizaram com as lutas populares, desencadeando uma sistemática 

campanha de denúncias e calúnias, com perseguições diretas, prisão, tortura e 

deportação. (Matos, 1996) 

Por essa mesma época, houve o incremento de seitas, religiões 

orientais, espiritismo, cultos africanos e esoterismo, assim como a 

                                                
27 A palavra-chave da Conferência de Medellin foi “libertação". Seus documentos acentuaram a 
necessidade de uma evangelização libertadora, frente a uma sociedade estruturalmente marcada pela 
injustiça, dependência e opressão. (Matos, 1996: 310-311) 
 
28 A expressão-chave da Conferência de Puebla foi “opção pelos pobres” . Puebla enfatizou a “evangélica 
opção preferencial pelos pobres” , falando da gritante pobreza do povo latino-americano como “o mais 
devastador e humilhante flagelo.” (Matos, 1996: 311-312) 
 
29 Outros fatos importantes aconteceram no bojo da Igreja Católica no Brasil ou por iniciativa sua: o 
diálogo ecumênico (entre igrejas cristãs) começou a se concretizar com a criação do Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs (CONIC); os Planos Nacionais de Pastoral e os pronunciamentos da CNBB 
influenciaram a opinião pública e a ordem social e política do país; as Campanhas educativas - da 
Fraternidade, Bíblicas, Missionárias, etc - tiveram repercussão nacional e internacional; e multiplicaram-
se as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), grupos de cristãos leigos que se reúnem em torno da leitura 
e interpretação da Bíblia, atualizando a sua mensagem e exigências para os dias de hoje (binômio 
fé/vida). (Matos, 1996) 
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intensificação do sincretismo religioso, do secularismo (autonomia dos setores 

da sociedade em relação à Religião) e do ateísmo. (CNBB, 1987) 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

A Constituição de 1967, assim como a Emenda Constitucional nº  01 

(Artigo 168) haviam decretado: "O ensino religioso de matrícula facultativa 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário 

e médio." (Minas Gerais, 1997) 

Com a pretensão de atrelar a educação formal ao seu projeto de 

desenvolvimento e de reproduzir, através dela, a ordem dominante, o Governo 

encarregou a um pequeno grupo a tarefa de elaborar a Lei de Diretrizes e 

Bases para o 1º  e 2º  graus, conhecida como Lei da Profissionalização do 

Ensino (5.692/71). Essa Lei voltou a explicitar o caráter obrigatório da oferta do 

Ensino Religioso no currículo dos estabelecimentos oficiais, mantendo a 

matrícula facultativa (Artigo 7º , parágrafo único), e estendendo-o ao ensino de 

2º  grau.  

Essa Lei repetiu ainda, a formulação anterior, segundo a qual o 

professor de Ensino Religioso deveria ser registrado pela respectiva autoridade 

religiosa, e revogou o Artigo 97 da 4.024/61, que desautorizava o Estado do 

ônus relativo ao pagamento desses professores. De acordo com Cury (1993), 

abria-se, com isso, uma via de acesso não só a uma remuneração com ônus 

para o Estado, mas até a uma possível interpretação de acesso por concurso 

público. Tanto a 5.692/71 quanto a 7.044/82 que a sucedeu reconheciam o 

exercício do magistério do Ensino Religioso e atribuíam às autoridades 

eclesiásticas a competência para nomear, registrar, acompanhar e treinar 

esses professores. 

A partir de 1973, a CNBB, consciente, ela também, das virtudes de 

algum grau de planejamento, passou a incluir, entre suas linhas de atuação, a 

análise, acompanhamento e avaliação do Ensino Religioso nas escolas 

confessionais e públicas. (Cury, 1993). Foi a partir dessa proposta que se 

organizaram os primeiros Encontros Nacionais de Ensino Religioso, também 
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promovidos pela entidade. Os principais temas, segundo anais registrados por 

Figueiredo (1999), podem ser assim resumidos: 

• 1º  ENER, Rio de Janeiro-RJ, 1974: O Ensino Religioso no 

contexto da LDB (Lei nº  5.692/71); 

• 2º  ENER, Rio de Janeiro-RJ, 1976: Legislação Federal e Estadual 

vigente; Identidade do Ensino Religioso; Implementação do Ensino Religioso 

Escolar; 

• 3º  ENER, Rio de Janeiro-RJ, 1981: Organização do Ensino 

Religioso nas Secretarias Estaduais de Educação; Admissão e formação do 

professor de Ensino Religioso; 

• 4º  ENER, Belo Horizonte-MG, 1984: Abordagem sócio-

antropológico-teológica, na busca da identidade do Ensino Religioso, sua 

distinção e relação com a catequese; Formação do professor de Ensino 

Religioso.  

Através de resoluções, decretos ou leis estaduais, regulamentadas 

pelas Secretarias Estaduais de Educação, pelos Conselhos Estaduais e por 

Comissões representativas, o Ensino Religioso teve seu estatuto de disciplina 

integrada à estrutura do ensino público, o que levou à criação de equipes de 

estudo e orientação, com elaboração de programas curriculares para as 

diferentes séries. Em alguns Estados, como em Minas Gerais, o Ensino 

Religioso passou a ter um caráter ecumênico ou até mesmo interconfessional, 

ou seja, planejado e implementado por representantes de credos cristãos e 

não-cristãos. (Cury, 1993) 

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

Durante os anos 60, teve ênfase a reorganização do Ensino Religioso 

em nível de legislação estadual, quando entraram em vigor as seguintes 

orientações:  
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a) Estabelecimento de normas para a organização e implantação do 

Ensino Religioso nas escolas da rede oficial de ensino30; 

b) Regulamentação do Ensino Religioso nas escolas da rede pública 

oficial, com minuciosos comentários sobre o cumprimento da Lei de 

Diretrizes e Bases (4.024/61) e sobre questões práticas, destacando o 

caráter confessional dado à disciplina, sob a orientação da Igreja Católica31; 

c) Reconhecimento dos representantes das Entidades Religiosas 

credenciadas junto à Secretaria de Estado da Educação32; 

d) Regulamentação do credenciamento de professores para o 

exercício da disciplina de Ensino Religioso33;  

e) Programas de Ensino Religioso para os seguintes níveis: Jardim 

da Infância; Curso Primário (quatro séries); Curso Secundário, incluindo o 

1º  ciclo (curso ginasial) e o 2º  ciclo (colegial e normal).34 (Minas Gerais, 

1997) 

 

Os programas de Ensino Religioso, elaborados pelos Secretariados 

Diocesanos de Catequese, concebiam o Ensino Religioso como presença da 

Igreja Católica na escola, a quem era confiada a tarefa da educação da fé. 

Durante os anos 70 e 80 ainda eram comuns as expressões "Catequese 

Escolar", "Religião na Escola", "Aula de Religião" e outras semelhantes.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases nº  5.692/71, que incluiu o Ensino 

Religioso como disciplina dos horários normais da escola, a Secretaria de 

Estado da Educação desencadeou o processo de regulamentação da matéria, 

que implicava agora em ônus para os cofres públicos e o conseqüente 

reconhecimento do professor desse conteúdo como profissional da educação. 

Diante da necessidade de qualificar esse professor, o Estado transferiu 

para as Entidades Religiosas credenciadas junto à Secretaria de Educação a 

                                                
30 Decreto-Lei nº 9147 de 16 de dezembro de 1965, assinado pelo Governador José de Magalhães Pinto e 
pelo Secretário de Educação Bonifácio José Tamm de Andrada. 
 
31 Portaria nº 95 de 14 de janeiro de 1966. 
 
32 Portaria nº 100 de 20 de janeiro de 1966. 
 
33 Portaria nº 103 de 20 de janeiro de 1966. 
 
34 Publicação do Minas Gerais de 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 1966, no Diário do Executivo. 
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responsabilidade de sua admissão e capacitação para o exercício dessa 

função, já que os profissionais das demais disciplinas tinham a sua qualificação 

definida e reconhecida pelo Ministério da Educação35.  

A partir de então iniciam-se as discussões, nem sempre tranqüilas, 

sobre a natureza e identidade do Ensino Religioso como disciplina da grade 

curricular, distinta da Catequese ou ensino da Religião (próprios das Igrejas 

Cristãs). As dificuldades para se chegar a um acordo quanto ao seu papel na 

escola pública, o que exigiria uma metodologia e linguagem próprias, levou à 

estagnação do processo de renovação da prática pedagógica dessa disciplina. 

(Minas Gerais, 1997) 

 

 

3.6) Quinto Período Republicano - 1984 aos nossos dias: 

 

a) Legislação brasileira e relação Estado - Igrejas Cristãs: 

 

O período caracterizado como "Nova República" viu morrer o Presidente 

Tancredo Neves, em 1985, e tomar posse o Presidente José Sarney, o qual 

nomeou uma Comissão de Estudos Constitucionais - a Comissão Afonso 

Arinos - em vista da elaboração do anteprojeto para uma nova Constituição 

Federal. A convocação da Assembléia Nacional Constituinte Congressual 

procurou mobilizar todo o povo brasileiro para as eleições dos Governadores, 

Deputados Estaduais e Constituintes. Houve uma grande movimentação em 

todo o País no processo das eleições, iniciando-se pelo recadastramento de 

todos os eleitores e outras implicações em torno das campanhas eleitorais, 

além do envolvimento de classes e entidades particularmente interessadas, tais 

como: União Democrática Ruralista (UDR), Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Comissão Pastoral da Terra (ligada à Igreja Católica), Confederação 

Geral dos Trabalhadores (CGT), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e outras. 

                                                
35 Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso 
continuou sendo a entidade responsável pela capacitação desses professores e de referência (desses 
mesmos professores) junto à Secretaria de Estado da Educação. 
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Diante desses desafios, o posicionamento da Igreja Católica e de outras 

entidades religiosas participantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs foi 

de orientar os cristãos para a consciência de seus direitos e deveres, sobretudo 

no que se referia à missão do leigo no mundo da política, da educação, das 

comunicações, da economia, das relações sociais e de outros setores 

comprometidos com o bem-estar do povo brasileiro, segundo os princípios da 

justiça social, dos direitos humanos e dos valores evangélicos. A ação pastoral 

da Igreja Católica foi organizada a partir de uma pedagogia que identificava 

situações-problema da realidade nacional: questões da terra, dos indígenas, da 

educação, das migrações, das comunicações sociais, dos direitos humanos, 

dos operários, da saúde, do menor abandonado, dos marginalizados, da 

Assembléia Nacional Constituinte e de outras questões urgentes36. 

 

 

b) O Ensino Religioso no contexto da educação nacional: 

 

Em 1983, após dois anos de elaboração, com intensa participação das 

bases, a CNBB aprovou e publicou o documento "Catequese Renovada, 

Orientações e Conteúdo", que introduziu, com base num discurso de João 

Paulo II, a denominada "diferença e complementaridade entre Ensino Religioso 

Escolar e Catequese". No período de implantação dessas orientações (1983-

86), a CNBB criou e dinamizou duas instâncias de apoio à catequese e ao 

Ensino Religioso: o Grupo de Reflexão Nacional de Catequese (GRECAT) e o 

Grupo de Reflexão Nacional de Ensino Religioso (GRERE)37. (Nery, 1993) 

Durante os debates da Constituinte (1987-88) e nas Constituições 

estaduais que se lhe seguiram, a questão do Ensino Religioso voltou a ser 
                                                
36 A CNBB contribuiu para desencadear um processo de consciente participação popular nas atividades 
pró-constituintes, através de uma série de iniciativas: confecção e difusão de cartilhas; incentivo à 
organização de estudos e debates em torno de questões constitucionais referentes aos direitos humanos e 
ao projeto de uma nova sociedade, em diversos pontos do País; e pronunciamento oficial em sua 24ª  
Assembléia anual, o que ficou registrado no documento nº 36, "Por uma Nova Ordem Constitucional." 
(CNBB, 1987) 
 
37 As reuniões periódicas do GRERE e os Encontros de Coordenadores Estaduais de Ensino Religioso se 
constituíram em um importante apoio à disciplina em seus diversos aspectos: identidade própria, 
conteúdos, metodologia, formação de professores, orientações para a regulamentação nos Estados e 
municípios etc. (Nery, 1993) 
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amplamente discutida. A manutenção do dispositivo do Ensino Religioso foi 

defendida por entidades católicas, como a Associação Brasileira de Escolas de 

Ensino Superior (ABESC), Associação de Educação Católica (AEC), 

Campanha Nacional pela Escola da Comunidade (CNEC) e também pela 

Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino Particular (FENEN), que 

apresentaram mais de oitocentas mil assinaturas favoráveis às emendas pró-

Ensino Religioso na escola pública de ensino fundamental e médio.  

Já as entidades componentes do Fórum de Educação pela Escola 

Pública, que defendiam o "ensino laico", chegaram a reunir duzentos e oitenta 

mil assinaturas a favor dessa proposta. (Cury:1993). A respeito dessa posição 

de políticos e entidades contrários ao dispositivo do Ensino Religioso escreve 

Figueiredo:  

 

"... como em outras épocas históricas, durante os debates das 
assembléias constituintes, correntes contrárias à inclusão do Ensino 
Religioso como disciplina do currículo escolar, tomaram uma posição 
diferenciada daquela das instituições religiosas: a primeira, 
constituída de parlamentares defensores do ensino público, 
democrático, laico, gratuito, como forma de se resgatar determinados 
princípios republicanos, com base na separação entre Estado e 
Igreja; a segunda, integrada por setores da educação, normalmente 
do quadro de professores de algumas universidades do país ou 
filiados a entidades, tais como ANDE, ANPED e outras, tendo como 
fio ideológico do discurso a questão da defesa do 'ensino público, 
democrático, gratuito e laico'. Mantêm uma postura semelhante à dos 
Pioneiros da Escola Nova, nas décadas de 20 e 30, ou de seus 
seguidores nos sucessivos debates legislativos. Admitem como 'laico' 
o ensino ministrado em escolas públicas, assim como entendem 
como 'públicas' somente as escolas mantidas pelos cofres públicos, 
ou sejam, as escolas da rede oficial de ensino (...)  

Durante todos os processos legislativos constituintes e pós-
constituintes, voltaram sempre à tona os debates desencadeados 
pelas duas correntes de posições contrárias. A questão para ambas 
funda-se no mesmo princípio: o da liberdade religiosa. Orientam-se, 
porém, para rumos diferenciados. A bifurcação na maneira de 
encaminhar o assunto surge no momento em que ambas entendem o 
ensino religioso como ensino próprio da religião, religiões ou como 
elemento eclesial metido na conjuntura escolar. Não há clareza para 
ambas as partes quanto à natureza da matéria, ou seja, do específico 
de um ensino religioso integrante do currículo..." (1999:24-26) 

 

 

Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, iniciou-se a 

discussão da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 1992, 

o dispositivo sobre o Ensino Religioso, após várias redações sucessivas, em 
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meio a inúmeros debates e emendas apresentadas à Comissão de Educação 

da Câmara, por entidades de classe, universidades e outras instâncias 

representativas da sociedade brasileira, recebeu a seguinte redação final38: 

 

Artigo 46 - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, podendo ser oferecido de acordo com as preferências 
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis: 
a) em caráter confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno 
ou seu responsável, ministrado por professores ou orientadores 
religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou 
entidades religiosas; 

    b) em caráter interconfessional, resultante do acordo entre as diversas 
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do 
respectivo programa. 
 
Parágrafo 1º - Os sistemas de ensino se articularão com entidades 
religiosas para efeito da oferta do ensino religioso e do 
credenciamento dos professores ou orientadores. 
 
Parágrafo 2º - Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será 
assegurada atividade alternativa que desenvolva os valores éticos, o 
sentimento de justiça, a solidariedade humana, o respeito à lei e o 
amor à liberdade." (Figueiredo, 1999) 

 

 

Este texto constitucional que regulamenta o Ensino Religioso traz duas 

novidades com relação às legislações anteriores: admite duas modalidades de 

Ensino Religioso – o confessional e o interconfessional – e prescreve que os 

sistemas de ensino juntamente com entidades religiosas se responsabilizem 

pela oferta do Ensino Religioso e pelo credenciamento dos professores.  

Por seu turno, a CNBB organizou e promoveu atividades que visavam 

assegurar o espaço do Ensino Religioso nas escolas da rede oficial: 

elaboração de subsídios sobre a educação religiosa em toda a caminhada 

histórica da educação no país; encontros locais para conscientizar os 

educadores acerca da problemática do Ensino Religioso e da Assembléia 

Nacional Constituinte; interesse pela formação dos professores e demais 

agentes de Educação Religiosa; e busca de identidade e metodologias 

adequadas ao Ensino Religioso, tendo em vista a sua finalidade na escola. 

Essas preocupações foram muito evidenciadas por ocasião da realização de 

                                                
38 Projeto de Lei nº 1258-C. 
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outros Encontros Nacionais para Coordenadores Estaduais de Ensino 

Religioso, com as seguintes pautas: 

• 5º  ENER, Brasília-DF, 1986: História do Ensino Religioso no 

Brasil; e Assembléia Nacional Constituinte; 

• 6º  ENER, Brasília-DF, 1987: Defesa da garantia do espaço do 

Ensino Religioso na Carta Magna; Linguagem do Ensino Religioso; e 

Organização da disciplina nos Estados; 

• 7º  ENER, Belo Horizonte-MG, 1988: Acompanhamento do 

processo de elaboração da nova LDB e da legislação complementar nos 

Estados e Municípios; Plano de Carreira para o professor de Ensino Religioso; 

• 8º  ENER, Petrópolis-RJ, 1990: Metodologia do Ensino Religioso; 

Proposta de transferência do Ensino Religioso da dimensão bíblico-catequética 

(Linha 3 da CNBB) para o setor de educação, integrante da dimensão sócio-

transformadora (linha 6 da CNBB); 

• 9º  ENER, São Paulo-SP, 1992: Interdisciplinaridade e Ensino 

Religioso (linguagem e prática); Identidade do Ensino Religioso; Conteúdos do 

Ensino Religioso; Avaliação do Ensino Religioso nos Estados; 

• 10º  ENER, Fortaleza-CE, 1994:  Fenômeno religioso no contexto 

da pós-modernidade; Diálogo inter-religioso; Interdisciplinaridade; 

• 11º  ENER, Brasília-DF, 1996: Impacto da matriz sócio-político-

cultural-religiosa sobre as culturas advenientes; Princípios e critérios para 

nortear a ação pedagógica do Ensino Religioso; 

• 12º  ENER, Campinas-SP, 1998: Ensino Religioso no projeto 

político-pedagógico da escola. (Figueiredo, 1999) 

 

A Assembléia Constituinte de 1988 manteve o Ensino Religioso como 

disciplina de matrícula facultativa, mas não extensiva ao Ensino Médio. O texto 

final recebeu a seguinte redação: "O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental” 39. Posteriormente, as Constituições Estaduais confirmaram esse 

                                                
39 Artigo 210, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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dispositivo da Constituição Federal, apresentando inclusive preocupações 

ecumênicas e interconfessionais. (Cury, 1993) 

Neste mesmo ano, a Câmara de Educação Básica, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, reconheceu o 

papel da disciplina Ensino Religioso no currículo escolar, considerando-a, 

juntamente com as demais disciplinas do currículo, como Área de 

Conhecimento, e denominando-a "Educação Religiosa" 40 (Resolução nº  02 de 

07 de abril de 1998):  

 

"Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso 
para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a 
unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional.  
A base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se 
em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação 
entre a educação fundamental e: 

a) a vida cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos, 
tais como: a saúde; a sexualidade; a vida familiar e social; o meio 
ambiente; o trabalho; a ciência e a tecnologia; a cultura; as 
linguagens; 

b) as áreas de conhecimento: Língua Portuguesa; Língua Materna (para 
populações indígenas e migrantes); Matemática; Ciências; Geografia; 
História; Língua Estrangeira; Educação Artística; Educação Física; 
Educação Religiosa (na forma do art. 33 da LDB). 

 

Esta Resolução foi gerada a partir de um Documento anterior - o Parecer 

nº  04 de janeiro de 1998 – da mesma Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, que apresentava “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental” e que teve como relatora, a conselheira 

Regina Alcântara de Assis. Sem precisar o significado da expressão “área de 

conhecimento”, o Parecer trata indistintamente todas as disciplinas, o que 

sugere o reconhecimento de uma contribuição específica para o Ensino 

Religioso e, portanto, de seu lugar devido no currículo.  

O Documento, ao referir-se, de modo geral, ao planejamento 

pedagógico, alerta para o perigo do reducionismo e da exclusão, e recomenda 

o respeito criterioso às realidades e demandas locais, o que, a meu ver, levanta 

                                                
40 Embora tenha recebido uma nova nomenclatura, a nossa disciplina continuará sendo chamada de 
Ensino Religioso em documentos subseqüentes das esferas federal e estadual, em cursos de capacitação e 
pós-graduação,e em inúmeras publicações de especialistas na matéria, por entidades representativas e, 
correntemente, pelos próprios professores da área.  
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preocupações importantes para que se possa conceber o programa de 

qualquer disciplina, assim também o Ensino Religioso: 

 

“... ao planejar suas propostas pedagógicas, seja a partir dos PCN, 
seja a partir de outras propostas curriculares, os professores e 
equipes docentes, em cada escola, buscarão as correlações entre os 
conteúdos das áreas de conhecimento e o universo de valores e 
modo de vida de seus alunos. 

Atenção especial deve ser adotada, ainda, nesta Diretriz, para 
evitar que as propostas pedagógicas sejam reducionistas ou 
excludentes, levando aos excessos da ‘escola pobre para os pobres’, 
ou dos grupos étnicos e religiosos apenas para si. Ao trabalhar a 
relação inseparável entre conhecimento, linguagem e afetos, as 
equipes docentes deverão ter a sensibilidade de integrar estes 
aspectos do comportamento humano, discutindo-os e comparando-os 
numa atitude crítica, construtiva e solidária, dentro da perspectiva e 
da riqueza da diversidade da grande nação brasileira, como previsto 
no art. 3º, inciso I, da LDB. ” 

 

 

Após a promulgação da Constituição de 1988, foi lançado o primeiro 

projeto de regulamentação do Capítulo da Educação, ou seja, o da elaboração 

de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que passou por muitas 

modificações posteriores. Ao término de 1996, a LDB foi sancionada trazendo 

um dispositivo que gerou muita polêmica, porque isentava o Estado de 

encargos com o pagamento do professor de Ensino Religioso41. O Artigo 33 da 

Lei 9.394 rezava o seguinte: 

 

“O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo 
oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as 
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em 
caráter:       
I. confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou seu 
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades 
religiosas, ou;  
II. interconfessional, resultante do acordo entre as diversas entidades 
religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo 
programa.”  

 

 

Desde então, entidades civis e religiosas, parlamentares e outros 

setores representativos da sociedade passaram a discutir sobre a melhor 

                                                
41 Tratou-se de expressão resultante de uma emenda aditiva, de última hora, introduzida no texto. 



 68

maneira de superar as dificuldades de natureza pedagógica e administrativa 

geradas pela redação desse dispositivo. Não somente a expressão “sem ônus 

para os cofres públicos” era de natureza inconstitucional, como também o 

direcionamento dado às modalidades de Ensino Religioso confessional e 

interconfessional, levando a impedir a prática pedagógica, porque infringiam os 

princípios da liberdade religiosa, salvaguardados também pela Carta Magna. 

Em 1997, o Deputado Pe. Roque Zimermann foi indicado como relator 

do Projeto substitutivo, apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados. 

Passando ao Senado Federal, para votação em caráter de urgência, tendo 

como relator o Senador Joel de Hollanda, foi aprovado sob a forma do Decreto 

“Projeto de Lei Complementar 25/97”, com a mesma redação da Câmara dos 

Deputados. O Presidente da República, em 22 de julho de 1997, sancionou a 

Lei 9.475/97, que introduziu as seguintes orientações a respeito do Ensino 

Religioso: 

• Reconhecimento do Ensino Religioso como disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental; 

• A disciplina constitui-se parte integrante do sistema e é 

considerada como elemento essencial para a formação integral do cidadão; 

• Faculta-se a matrícula para o aluno, segundo os princípios da 

liberdade religiosa e filosófica, e em respeito à diversidade cultural-religiosa do 

Brasil, proibindo-se qualquer forma de proselitismo; 

• Os sistemas de ensino são responsáveis pela regulamentação 

dos procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso, tendo 

ouvido entidade civil constituída por diferentes denominações religiosas; 

• O desenvolvimento dos conteúdos do Ensino Religioso e a 

definição de sua metodologia dependerão principalmente da qualificação e 

competência do professor; 

• As normas para habilitação e admissão de professores são 

regidas pelos Estatutos do Magistério e, portanto, com ônus para os cofres 

públicos. (Minas Gerais, 1997) 
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A professora Lurdes Caron, membro do Grupo de Reflexão sobre o 

Ensino Religioso, da CNBB, destacou a importância desta última 

regulamentação sobre a situação do Ensino Religioso no país: 

 

“O Estado brasileiro admitiu o ER como disciplina escolar, por 
considerá-lo um importante componente na educação integral do 
cidadão”. 

De fato, esse ensino está voltado para o aguçamento da 
sensibilidade religiosa, tendência nata do ser humano. Coloca-se, 
portanto, a serviço do desenvolvimento da religiosidade do ser 
humano, isto é, do desejo de busca do sempre mais, de algo que o 
impulsiona ao translimite, ao transcendente, dentro ou fora da 
religião. Numa religião concreta onde este transcendente é, também, 
concebido como o Outro Absoluto, a Divindade, e mais 
habitualmente como Deus... Desta forma, reconhece e assume os 
profissionais dessa disciplina, currículo e todos os encargos 
financeiros e administrativos que de tudo isso decorrem. 

O Ensino Religioso compreendido como disciplina curricular, 
observando tais aspectos, não pode mais ser entendido como ensino 
da religião na escola.” (Caron: 37-38) 

 

 

Em fevereiro de 1999, foi apresentado à Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação um parecer sobre o Ensino Religioso, 

tendo como relatores Kuno Paulo Rhoden, S.J. (Pe.), e Carlos Roberto Jamil 

Cury, com o objetivo de contribuir para um estudo de tendências sobre esta 

matéria e que, devido a esse caráter, não foi votado nem teve validade como 

lei. A revisão final desse texto foi feita na presença de numeroso grupo de 

representantes do Conselho Nacional de Ensino Religioso (CONER), composto 

por mais de vinte denominações religiosas diferentes. Deste trabalho vale a 

pena destacar alguns princípios e orientações gerais a respeito da identidade 

da disciplina, seu papel na grade curricular da escola pública e sobre o perfil 

desse professor: (Figueiredo, 2000) 

• Uma vez que “...as legítimas manifestações religiosas de todos os 

povos, quando ordenadas e honestamente propostas, se tornam o fundamento 

da ordem social”, pode-se afirmar que o Ensino Religioso é um “...grande fator 

de manutenção da ordem e do progresso, independente da forma de governo e 

de autoridade”. 

• Os conteúdos de aprendizagem a serem ministrados, voltados 

para a área da convivência humana e social, são parte integrante da formação 
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e cultura básica de todo cidadão ou cidadã, o que inclui: o conhecimento do 

fundamento das religiões “e de sua realidade histórica e universal”; o 

conhecimento religioso como sistematização de uma das dimensões da relação 

do ser humano com a realidade; “a função e a dimensão ético-política do 

comportamento religioso”; ecumenismo e diálogo religioso; “o condicionamento 

dos seres humanos e o seu relacionamento frente à divindade ou a um ser 

superior”; “a existência do ser humano e o seu destino”; e “o direito 

fundamental à prática religiosa”. 

• Os sistemas de ensino é que “deverão zelar pela regulamentação, 

tanto dos procedimentos a serem adotados pelos estabelecimentos de ensino, 

na oferta do ensino religioso, quanto na definição dos conteúdos a serem 

ministrados, ouvida ‘entidade civil’ constituída pelas diferentes denominações 

religiosas.” 

• Garantia de matrícula facultativa dos alunos maiores de idade ou 

de seus pais ou responsáveis, no caso de alunos menores de idade. 

• Além de questões políticas ou pedagógico-educacionais, o Ensino 

Religioso, juntamente com outras disciplinas, “...faculta o conhecimento das 

realidades que vão além da vida, do ser e da existência.” 

• Não é papel da escola, através do Ensino Religioso, “conduzir 

seus alunos a esta ou aquela prática ou culto religioso”, mas “...abrir-lhes o 

caminho para a sua livre opção religiosa, facultando-lhes, também, o mais 

amplo conhecimento religioso e da cultura religiosa universal, com absoluta 

liberdade.” 

• O credenciamento do professor para ministrar esta disciplina 

decorre de três instâncias: “dos Sistemas de Ensino, na forma de normas 

específicas; da indicação de entidade civil composta de diferentes 

denominações religiosas; e da edição de ato próprio das respectivas 

Secretarias de Educação e do Desporto.” 

 

A conclusão do Parecer delineia a filosofia da disciplina nestes termos: 

 

 “... o ensino religioso deve pautar-se pelo respeito às diferenças 
religiosas, pelo respeito ao sentimento religioso e à liberdade de 
consciência, de crença e culto. Deve pautar-se também pelo 
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reconhecimento da igualdade, da dignidade de toda a pessoa 
humana, e pela crítica a todas as formações que discriminem ou 
pervertam esta dignidade inalienável dos seres humanos. Isto implica 
num profundo respeito às decisões e conseqüentes opções que a 
pessoa pode tomar nesta matéria, durante sua vida.” (p. 50) 
 

 

A respeito da Formação de Professores para o Ensino Religioso, o 

Conselho Nacional de Educação, em 06 de abril de 1999, expediu o seguinte 

Parecer42:: 

 

“... - Não cabe ao Governo Federal autorizar, nem reconhecer, nem 
avaliar cursos de licenciatura em ensino religioso, cujos diplomas 
tenham validade nacional, pois isto implicaria determinar, direta ou 
indiretamente, conteúdos curriculares que orientam a formação 
religiosa dos professores, o que interferiria tanto na liberdade de 
crença como nas decisões de Estados e municípios referentes à 
organização dos cursos em seus sistemas de ensino”; 
- Devendo ser assegurada a pluralidade de orientações, os 
estabelecimentos de ensino podem organizar cursos livres ou de 
extensão orientados para o ensino religioso, cujo currículo e 
orientação religiosa serão estabelecidos pelas próprias instituições, 
fornecendo aos alunos um certificado que comprove os estudos 
realizados e a formação recebida..." (Figueiredo, 2000:33) 
 

 

Em 1995, foi criado em Florianópolis - SC, o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso43, por representantes de entidades e 

organismos envolvidos com o Ensino Religioso no Brasil. De acordo com a sua 

Carta de Princípios, o Fórum  se propõe a ser um:  

 

"...espaço pedagógico, centrado no atendimento ao direito do 
educando de ter garantida a educação de sua busca do 
Transcendente; e um espaço aberto para refletir e propor 
encaminhamentos pertinentes ao Ensino Religioso, sem 
discriminação de qualquer natureza." (FONAPER:?) 

 

Como parte desses compromissos, o Fórum lançou, em 1997, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso44, com o objetivo de 

                                                
42 Conferir o Parecer 097/99 do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 06.04.99 e tendo como 
relatora conselheira Eunice R. Durhan. 
43 As próximas referências a esta entidade serão feitas através da sigla FONAPER. 
 
44 Esse documento será aprofundado posteriormente, em sub-título específico. 
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"...fundamentar a elaboração dos diversos currículos do Ensino Religioso na 

pluralidade cultural do Brasil."  (FONAPER, 1997, p.5). No ano anterior, o 

Ministério de Educação e Desporto havia divulgado os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, mas não constavam orientações para o Ensino Religioso. Diante 

disto, a CNBB, através do Grupo de Reflexão sobre Ensino Religioso 

(GRERE), e o FONAPER mobilizaram-se para elaborar parâmetros para a 

disciplina. Coube à coordenação do FONAPER, juntamente com um grupo de 

trabalho constituído para tal, a tarefa de elaborá-los e apresentá-los ao 

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e, 

posteriormente, ao MEC e à Câmara do Conselho Nacional de Ensino Básico. 

A Comissão dos PCN apreciou positivamente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), o que garantiu, em tempo hábil, o 

referendo e a divulgação destas diretrizes para todo o Brasil. (Caron, 1999) 

Também em 1995, ano de instalação do Fórum, iniciou-se a publicação 

de uma revista especializada em Ensino Religioso – Diálogo – editada pelas 

Edições Paulinas45. Esta iniciativa decorreu de reivindicações apresentadas no 

10º  Encontro Nacional de Professores e Coordenadores de Ensino Religioso 

(Fortaleza, 1994), e que foram viabilizadas através do empenho do bispo então 

responsável pelo Setor de Educação da CNBB, Dom Aloysio Penna.  

A Revista, de periodicidade trimestral e monotemática, traz, sobretudo, 

artigos de educadores e especialistas sobre temas que dialogam com a área 

do Ensino Religioso, tais como: Cidadania e Direitos Humanos; 

Transversalidade; Matrizes Culturais Religiosas Brasileiras; Cristianismo no 

Brasil; Violência e Religiões; Educação e Globalização; Experiências 

Pedagógicas; Experiência Religiosa e Transcendência; Ecumenismo; Droga e 

Educação Preventiva; Vida e Morte nas Tradições Religiosas; Religiosidade 

Indígena; Fenômeno Religioso e Ciência, etc. 

O editorial do número de lançamento apresentava os objetivos da 

publicação:  

   

                                                
45 Dentre várias publicações dedicadas ao Ensino Religioso, esta mereceu maior destaque devido à 
importância para este trabalho de investigação, pois a referência a muitos de seus artigos publicados 
contribuiu para a nossa discussão sobre a importância da disciplina no currículo da escola pública. 
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 “... nasce para responder às solicitações e anseios de muitos 
educadores comprometidos com uma educação que inclui o Ensino 
Religioso como elemento integrante das atividades da escola e o 
considera de fundamental importância no desenvolvimento integral 
do educando... uma revista que mantivesse o professor de Ensino 
Religioso nas escolas, tanto públicas como privadas, a par das 
diversas iniciativas e experiências ligadas à sua formação e à 
constante atualização do seu trabalho profissional.” 

 

 

c) O Ensino Religioso em Minas Gerais: 

 

A discussão acerca da definição do papel do Ensino Religioso se 

renovou por ocasião dos preparativos para a Assembléia Nacional Constituinte 

de 1987/88 e, posteriormente, na Assembléia Estadual Constituinte de 1989, 

quando diversos grupos de professores, entidades religiosas e outros setores 

da sociedade se organizaram para assegurar "um lugar legítimo" para esta 

disciplina nas escolas públicas. Nesse período, realizaram-se três Encontros 

Estaduais de Ensino Religioso, o que impulsionou a participação de 

educadores mineiros no processo constituinte. (Minas Gerais, 1997) 

O período pós-constituinte, a partir de 1990, foi marcado por avanços na 

efetivação do Ensino Religioso como disciplina regular do sistema escolar, 

dentre os quais destacaram-se:  

a) o início de um processo de reorganização participativa do Ensino 

Religioso, nos níveis fundamental e médio, envolvendo Entidades Religiosas e 

diferentes setores da Administração do Ensino em Minas Gerais46; 

b) a instituição de uma Comissão de Ensino Religioso47, em nível de 

Secretaria de Estado da Educação, integrada por representantes de setores da 

                                                
46 As Resoluções 16, 17 e 18 de 23 de fevereiro de 2000, que serão apresentadas posteriormente, tratarão 
disso com maior profundidade. 
 
47 Em 1988, a Arquidiocese de Belo Horizonte foi dividida em Regiões Episcopais - N. Sra. da 
Conceição, N. Sra. da Piedade e N. Sra Aparecida - quando então a Catequese se desvinculou do Ensino 
Religioso. A Catequese passou a ter seu trabalho supervisionado por cada uma das três Regiões, com 
coordenações próprias, enquanto o Ensino Religioso continuou com suas atividades centralizadas no 
DAER. Em 1990, Dom Serafim Fernandes de Araújo, juntamente com Dom Mário Teixeira Gurgel, então 
Presidente do Regional Leste II da CNBB (Minas Gerais e Espírito Santo), propuseram ao Secretário da 
Educação a criação de uma Comissão de Ensino Religioso, que envolveria além da Igreja Católica, 
representantes de Igrejas participantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC.  Desde então, 
várias Igrejas começaram essa parceria, com legislação própria (1ª  Resolução do Ensino Religioso - 
6.998/91) e portarias das Igrejas credenciadas (DAER, 199-). Atualmente, fazem parte do CONIC as 
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educação e representantes de entidades religiosas, com o objetivo de 

estabelecer diretrizes para o Ensino Religioso no âmbito da escola pública 

estadual48; 

c) o estabelecimento de normas para a organização e efetivação do 

Ensino Religioso nas escolas públicas estaduais, através da definição de 

critérios para o credenciamento das Entidades Religiosas e dos professores, e 

matrícula de alunos em Ensino Religioso49; 

d) o reconhecimento do credenciamento das Entidades Religiosas e 

respectivos representantes junto à Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais50; 

e) o processo de elaboração, discussão e publicação de uma 

Proposta Curricular para o Ensino Religioso em Minas Gerais, resultando em 

dois instrumentos de apoio: o primeiro, publicado em 1994, destinado aos 

regentes de ensino e de outros setores da escola que atuavam do Ciclo Básico 

de Alfabetização à 4ª  série do Ensino Fundamental; e o segundo, publicado em 

1997, destinado ao trabalho em nível de 5ª  à 8ª  série do Ensino Fundamental, 

com opção para o 1º  ano do Ensino Médio, propondo o envolvimento de 

praticamente toda a escola na elaboração dos currículos de Ensino Religioso 

(professores de Ensino Religioso e de outras disciplinas, especialistas em 

educação, administradores, colegiados, alunos e outros setores da escola e da 

própria comunidade local) 51; 

f) a criação de um Curso de Pós-Graduação em Ensino Religioso, 

ministrado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, para a 

especialização de educadores envolvidos com a implementação e efetivação 

desse conteúdo na escola; 

                                                                                                                                          
seguintes Igrejas: Católica Apostólica Romana; Cristã Reformada; Presbiteriana Unida; Episcopal 
Anglicana; Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; Metodista; e Ortodoxa Síria do Brasil. 
  
48 Portarias nº 528/91, nº 09/94 e nº 06/96. 
 
49 Resoluções nº 6.998/92, nº 7.559/94 e nº 7.871/96). 
 
50 Portarias nº 001/94 e nº 08/94, e Resolução nº 7.981/97. 
 
51 Esse programa de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental, elaborado pela Secretaria de Estado da 
Educação, será aprofundado em sub-título próprio. 
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g) a criação e realização de um Curso de Especialização em Ensino 

Religioso, num total de 120 horas de atividades, nas respectivas Unidades 

Regionais de Ensino, cumprindo assim as Resoluções publicadas pela 

Secretaria de Estado da Educação, em 1992, 1994 e 1996; 

h) a criação e efetivação de um Curso de Pedagogia com Ênfase em 

Ensino Religioso, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tendo 

em vista a possibilidade de um plano de carreira para o professor da referida 

disciplina; 

i) a definição de metas prioritárias para o Ensino Religioso no 

Estado de Minas Gerais, até o ano 2000, dentre as quais: 

• a concretização de um plano de carreira para o professor de 

Ensino Religioso; 

• a superação dos desafios ainda presentes nesse ensino, 

considerando as diretrizes da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, da Lei nº  9.475/97 e leis menores complementares, os princípios dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a compreensão da natureza e papel do 

Ensino Religioso na escola, de modo a efetivá-lo como disciplina normal do 

currículo escolar; 

• a divulgação de subsídios pedagógicos que auxiliem na 

implantação dessa Proposta; 

• a instalação de Cursos de Graduação de Ensino Religioso nas 

diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. (Minas Gerais, 1997)  

 

Como decorrência da necessidade de definição de diretrizes para a 

viabilização do Ensino Religioso nas escolas estaduais, a Secretaria de Estado 

da Educação criou instâncias representativas e deliberativas52 com a seguinte 

representatividade:  

• CONER/MG: Conselho de Ensino Religioso do Estado de Minas 

Gerais: formado por representantes de entidades religiosas identificadas com o 

modelo de Ensino Religioso não confessional, e credenciadas junto à 

Secretaria  de Estado da Educação; 

                                                
52 Através das Resoluções 16,17 e 18, todas de 23 de fevereiro de 2000.  
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• COMCER: Comissão Central de Educação Religiosa: órgão da 

própria Secretaria de Estado da Educação, responsável pela disciplina de 

Ensino Religioso; 

• CRER: Comissão Regional de Educação Religiosa: composta por 

representantes da Superintendência Regional de Ensino, das denominações 

religiosas participantes do CONER (seção MG) e da sociedade civil. 

 

Às Denominações Religiosas constituídas como Entidade Civil, segundo 

a Lei nº  9745/97, competem: (Minas Gerais, 1997) 

a) Participar da elaboração e encaminhamento de projetos 

educativos que visem a uma prática pedagógica, segundo os princípios da 

liberdade religiosa, da finalidade da educação, do direito da sociedade em se 

organizar e optar por uma formação que corresponda às suas aspirações; 

b) Estabelecer, em parceria com a Secretaria de Estado da 

Educação - MG, critérios de seleção, formação e admissão de professores para 

o exercício da função em Ensino Religioso e do acompanhamento de seu 

desempenho pedagógico; 

c) Auxiliar a Secretaria de Estado da Educação - MG na seleção 

e/ou análise de conteúdos propostos para o Ensino Religioso, a partir de 

sugestões encaminhadas pelas respectivas escolas, ou dos currículos de 

Ensino Religioso organizados pelas mesmas, de modo a salvaguardar os 

direitos da família, quanto aos princípios e valores, por esta propugnados, as 

necessidades dos educandos e os princípios da liberdade religiosa 

assegurados pela Constituição e Leis menores conseqüentes; 

d) Participar do diálogo e outras práticas que visam ao 

aprofundamento da reflexão sobre o papel do Ensino Religioso na Escola, 

envolvendo os representantes das respectivas instituições, setores da 

educação, em nível local, regional e estadual, e comunidade educativa de 

forma abrangente; 

e) Manter o diálogo com as entidades educacionais e outros setores 

da comunidade educativa nas fases de organização, execução, avaliação e 

replanejamento da atividade pedagógica na escola; 
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f) Zelar para que o Ensino Religioso tenha o mesmo tratamento 

dispensado aos demais componentes curriculares, observando, porém, sua 

natureza e metodologia científica; 

g) Manter-se disponíveis para o entrosamento mútuo como membros 

da Entidade Civil, reconhecida pela SEE segundo a legislação em vigor, em 

vista de um trabalho conjunto na seleção, preparação e formação de 

professores para o exercício da função em Ensino Religioso e nas fases de 

definição de conteúdos básicos para a referida disciplina; 

h) Atender ao que é estabelecido pelo sistema estadual e federal de 

ensino como normas estabelecidas para organização e efetivação do Ensino 

Religioso nas escolas da rede oficial. 

 

Como decorrência desta distinção de papéis e distribuição de 

responsabilidades, compete a essas instituições estaduais: (Minas Gerais, 

1997) 

 

"a) Subsidiar as iniciativas de formação dos professores para o 
exercício da função em Ensino Religioso, com recursos técnicos e 
financeiros, incluindo os processos de sua liberação e administração 
conseqüente. 
b) Garantir os direitos do professor de Ensino Religioso, dispensando-
lhe o mesmo tratamento dado aos demais Professores como 
Profissionais da Educação. 
c) Reconhecer e fazer cumprir a programação estabelecida para o 
Ensino Religioso, em comum acordo com as partes envolvidas nesse 
processo, durante a sua elaboração, efetivação e revisão. 
d) Estabelecer princípios e critérios mínimos para o cumprimento do 
que determinam a legislação federal e estadual em vigor, no que se 
refere ao Ensino Religioso, nas escolas da rede estadual de ensino." 

 

 

A exemplo da Câmara de Educação Básica, que em 1998 considerou o 

Ensino Religioso como Área de Conhecimento e mudou a sua nomenclatura 

para Educação Religiosa, também a Secretaria de Estado da Educação, 

naquele mesmo ano, assumiu as mesmas orientações, mantendo aquele texto 

na íntegra.53 

                                                
53 Instrução SD nº 01/98 de 09 de outubro de 1998, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 
que orienta sobre a aplicação de dispositivos da Resolução SEE nº 8086 de 18 de novembro de 1997, que 
institui, na rede estadual de ensino de Minas Gerais, o regime de progressão continuada, no ensino 
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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cabe ao Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso, de acordo com a sua carta de princípios, 

a articulação entre os professores de Ensino Religioso54 e a legislação em 

vigor, prestando os seguintes serviços: 

• Cursos de Capacitação em “Filosofia e Metodologia da Educação 

Religiosa”, como condição para o credenciamento dos profissionais 

interessados junto à Secretaria de Estado da Educação e ao Conselho 

Nacional de Ensino Religioso (CONER/MG)55; 

• Formação Permanente para os professores que lecionam esta 

disciplina na rede pública ou particular, o que é pré-requisito para a renovação 

do seu credenciamento junto à Secretaria de Estado da Educação e Conselho 

do Ensino Religioso (CONER/MG); 

• Atendimento diário aos professores, através de uma Secretaria 

que funciona em horário comercial; 

• Reuniões periódicas com representantes regionais da Educação 

Religiosa na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

• Comunicação e/ou parcerias com a PUC-MG, Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso, Comissão Central de Educação Religiosa 

(COMCER, que representa oito entidades religiosas junto à Secretaria de 

Estado da Educação) e a Comissão Regional Leste II da CNBB. (DAER, 199-) 

 

A respeito do caráter não obrigatório do Ensino Religioso, a Constituição 

Federal (Artigo 210, parágrafo 1º ) e a Constituição Estadual (Artigo 200, 

                                                                                                                                          
fundamental, organizado em dois ciclos de formação básica, bem como sobre disposições relativas à 
organização e funcionamento do ensino fundamental. 
 
54 Conforme Resolução nº 02 de 07 de abril de 1998, da Câmara de Educação Básica, e Instrução SD nº 
01/98 de 09 de outubro de 1998, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, já referidos 
anteriormente, a disciplina Ensino Religioso recebeu a denominação de Educação Religiosa. 
 
55 De acordo com a Resolução n.o 170 de 29 de dezembro de 1999, que estabelece normas 
complementares para organização do quadro de  pessoal das escolas estaduais e dá outras providências, o 
seu Artigo 15 discrimina: 
“... no ato da inscrição, o candidato, ou seu procurador, deverá apresentar requerimento explicitando 
conteúdo(s) ou função(ões) a que concorre, acompanhado da seguinte documentação: 
... Viii – credenciamento expedido pelo Conselho de Ensino Religioso de Minas Gerais (CONER) ou 
Conselho Regional de Ensino Religioso (CRER)...” 
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parágrafo único) determinam igualmente: "O Ensino Religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental". Em âmbito estadual, esse dispositivo constitucional é 

regulamentado, atualmente, pela Secretaria da Educação, através da 

Resolução nº  08 de 26 de janeiro de 2000, que “Dispõe sobre a Organização 

do Ensino nas Escolas Estaduais e dá Outras Providências”: 

 

“Artigo 15 – No ato da matrícula, o aluno ou seu responsável, se 
menor de idade, deverá declarar que conhece e aceita as normas 
regimentais, optando ainda, por escrito, se for o caso, pela freqüência 
às aulas de Educação Religiosa no Ensino Fundamental e de 
Educação Física, se aluno de turno noturno...”. 
 
Artigo 28 – A Educação Religiosa, de matrícula facultativa para o 
aluno, constitui disciplina obrigatória do currículo do ensino 
fundamental, devendo ser prevista além do mínimo exigido de 800h; 
Parágrafo único: No Ciclo Básico e no primeiro ano do ciclo 
intermediário, a Educação Religiosa será ministrada como aula, por 
professor credenciado.” 

 

 

Diante do desafio de habilitar professores para o exercício da função em 

Ensino Religioso, os Coordenadores da Área e membros das Comissões 

Regionais de Educação Religiosa (CRERs) de Minas Gerais, reunidos em Belo 

Horizonte, em fevereiro de 2000, solicitaram a elaboração de diretrizes para 

essa formação. Essas indicações, já em sua segunda revisão56, vêm sendo 

delineadas a partir de uma programação básica, construída em função das 

urgências pedagógicas da referida disciplina, em  todo o Estado. 

Essa Proposta de Formação, pensada para um Lato Sensu em Ensino 

Religioso ou Licenciatura, se propõe a elucidar a importância de diferentes 

áreas de conhecimento e seus conteúdos específicos, como eixos de 

articulação de toda atividade pedagógica. Trata-se de uma ação inter, multi e 

transdisciplinar. Dessa forma, deixa de privilegiar uma metodologia de cunho 

                                                
56 "Texto revisto e complementado depois de serem ouvidos diferentes setores interessados na 
organização e implantação do Ensino Religioso em Minas Gerais como disciplina do currículo escolar. 
Coordenadores da área, integrantes de Comissões Regionais de Ensino Religioso, professores da área, 
membros do CONER e da COMCER, especialistas em Ciências da Religião e de áreas afins, estão 
contribuindo nesta redação com sugestões e outras intervenções úteis..., até a elaboração das Diretrizes 
para a Formação de Professores e Coordenadores para o exercício da função em ER(E) no Estado de 
Minas Gerais." (MINAS GERAIS, 2001:1) 
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cartesiano para dar lugar a uma concepção "einsteineana": interação de 

conteúdos, habilidades e competências; em que a totalidade é concebida como 

maior do que a soma das suas partes. As Áreas de Concentração propostas e 

respectivos conteúdos são os seguintes:  

 

1. Iniciação Filosófica: Antropologia Filosófica; Filosofia da Religião; 

Ética I e II; 

2. Psicologia da Educação: Psicologia do Desenvolvimento Humano;  

Psicologia e Religião I e II; 

3. Fundamentos Epistemológicos: Aspectos Filosóficos da 

Educação; e Ensino Religioso/Educação Religiosa; 

4. Sociologia e História das Religiões: Aspectos Culturais do 

Fenômeno Religioso; Aspectos Culturais, Antropológicos e Históricos na 

Formação Religiosa do Povo Brasileiro; e Aspectos Culturais, 

Antropológicos e Históricos na Formação do Povo Mineiro; 

5. Tradições Religiosas no Mundo: Aspectos Culturais e Filosóficos 

nas Tradições Religiosas, nas Religiões Emergentes e nas Filosofias de 

Vida; História do Cristianismo; e História das Religiões na América 

Latina e no Brasil; 

6. Narrativas e Textos Sagrados: Narrativas e Textos Sagrados nas 

Tradições Religiosas Universais; Narrativas e Textos Sagrados na 

Formação Religiosa do Povo Brasileiro; Hermenêutica; 

7. Introdução ao Pensamento Teológico: Aspectos Epistemológicos; 

Aspectos Históricos; e Temas Teológicos Fundamentais nas Tradições 

Religiosas; 

8. Metodologia: Linguagem do Ensino Religioso; Currículo e Ensino-

Aprendizagem; 

9. Planejamento e Avaliação Educacional: Projeto Político-

Pedagógico; Plano de Curso de ER(E); 

10. Administração Educacional: Aspectos Legais do(a) ER(E) no 

Brasil; e Regulamentação do Ensino Religioso em MG. 
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A proposta já foi colocada à disposição de entidades e pessoas 

interessadas, para sua aplicação imediata, em caráter experimental, servindo 

de apoio às ações pedagógicas dos Cursos a serem ministrados em diferentes 

níveis e modalidades. (MINAS GERAIS, 2001) 

 

 

 

III- Considerações Parciais 

 

 

A história do Ensino Religioso no Brasil, particularmente em Minas 

Gerais, reflete os diversos momentos porque passou a educação no cenário 

nacional, por muito tempo influenciada pelo pensamento e administração 

católicos e, já nos séculos XIX e XX, sujeita ao processo inevitável de 

secularização da sociedade e aos movimentos políticos e ideológicos a favor e 

contra a laicização do ensino.  

A hierarquia católica, durante séculos, respaldada por um modelo 

institucional centralizador, entendia como seu dever a guarda dos mais nobres 

valores morais e a representação dos interesses sociais.   Ao longo do séc. XX, 

pressionada pela mudança de paradigmas do pensamento e da sociedade 

ocidentais, por fatos políticos de repercussão mundial e pressões internas, 

sofreu também uma profunda reforma doutrinal e organizacional, sobretudo 

após o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, na década de 

sessenta. Essa reforma, embora não tenha alcançado (e ainda hoje não tem) 

aceitação unânime dentro de suas fileiras, incluía uma nova compreensão do 

seu papel na sociedade e pedia maior diálogo com setores representativos 

(instituições políticas, pensamento científico, artes em geral...); maior 

autonomia dos fiéis e participação nas decisões da Igreja; experiências de 

diálogo ecumênico e inter-religioso; atualização de linguagem e ritos; postura 

mais crítica frente o Estado e questões de interesse social etc.  

No Brasil, o organismo que mais contribuiu para a atualização do 

discurso e prática católicas foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), seguida mais tarde pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
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(CONIC) que deu visibilidade às mudanças empreendidas também por outras 

igrejas cristãs. 

Até a primeira metade do século XX identificado com a catequese 

católica e a serviço da sua hegemonia, considerada como instrumento de sua 

missão evangelizadora, o Ensino Religioso “sofre” as conseqüências das 

mudanças pelas quais passam a sociedade brasileira e mineira.  Da tutela 

oficial a uma situação de desconfiança e até perseguição, ele foi considerado 

por seus críticos como “o braço estendido da Igreja Católica na esfera 

educacional”.  

Uma clareza maior quanto à identidade do Ensino Religioso no currículo 

escolar da escola pública se deveu à mobilização dos Encontros Nacionais de 

Ensino Religioso, aos esforços de entidades religiosas credenciadas junto aos 

sistemas de ensino, e especialistas da área na definição da filosofia, dos 

objetivos e conteúdos da disciplina, e na formação de seus quadros, em 

sintonia com as exigências da última LDB. 

Em Minas Gerais, tradicionalmente um reduto de religiosidade católica e 

de formação de suas lideranças, o processo de “distinção de papéis” entre 

Catequese e Ensino Religioso foi lento, somente iniciado em 1971, entre 

Secretaria de Estado da Educação e Entidades Religiosas credenciadas, todas 

cristãs, que também tinham responsabilidade pela indicação dos professores 

da disciplina junto à Secretaria de Estado da Educação. 

As questões referentes à formação do professor de Ensino Religioso 

(competências, critérios, programas...) começaram a ser amplamente 

discutidas a partir do 3º  e 4º  Encontros Nacionais de Ensino Religioso (1981 e 

1984), em eventos organizados pela CNBB e através de publicações criadas 

para este fim.  

O Conselho Nacional de Educação, reafirma, conforme já foi dito antes, 

que não cabe ao Governo Federal autorizar, reconhecer, nem avaliar cursos de 

licenciatura em Ensino Religioso, por interferir nas decisões de Estados e 

municípios referentes à organização dos cursos em seus sistemas de ensino.  

Esta posição, juntamente com a orientação de manter a matrícula 

facultativa para os alunos causa, a meu ver, certa perplexidade, uma vez que 

não se coaduna com a definição da filosofia da disciplina, considerada de 



 83

fundamental importância para a formação integral de crianças e jovens, e com 

as orientações apresentadas pelo próprio CNE, para que as propostas 

pedagógicas tenham um caráter abrangente, evitando reducionismos ou 

exclusões. 

Em nível estadual, a atribuição de elaborar e executar programas de 

formação de professores de Ensino Religioso, assim como projetos 

pedagógicos e subsídios para a capacitação de coordenadores nesta área 

cabe, primeiramente, ao Conselho de Ensino Religioso (CONER-MG), em 

parceria com a Comissão Central de Educação Religiosa (COMCER) e as 

Comissões Regionais de Educação Religiosa (CRER). 
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- CAPÍTULO III - 

 
 

O ENSINO RELIGIOSO SEGUNDO MODELOS TEÓRICOS 

DISTINTOS 

 

 

I – Introdução 

 

Após uma retrospectiva da história do Ensino Religioso no cenário da 

educação brasileira e particularmente, mineira, importa agora aproximar as 

nossas lentes dos modelos teóricos que regem a sua compreensão e sua 

prática.  Estes modelos têm sido formulados por educadores e especialistas da 

área, estão contemplados na legislação federal e estadual, e são explicitados 

pelo Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso, órgão responsável 

pela capacitação, formação permanente e credenciamento de professores junto 

ao Conselho de Ensino Religioso (CONER, seção Minas Gerais) e Secretaria 

de Estado da Educação.  

O objetivo deste levantamento é identificar os elementos teóricos que 

caracterizam o Ensino Religioso e que procuram legitimar a sua inclusão no 

currículo escolar, como também apontar aspectos positivos, ambigüidades e 

limites. Posteriormente, verificar-se-á em que medida estas proposições 

teóricas se fazem ou não presentes nas práticas do Ensino Religioso, através 

do relato de professores dessa disciplina. 

 

 

II - A implementação do Ensino Religioso após a LDB 

 

É oportuno neste momento, relacionar as iniciativas mais abrangentes a 

favor do Ensino Religioso, durante a mobilização de sistemas de ensino e 

entidades educativas e religiosas, ocorridas após a LDB: 



 85

• Com relação ao sistema de ensino, algumas universidades e entidades 

religiosas iniciaram cursos de formação para a qualificação de professores 

na área de Ensino Religioso; 

• Com o objetivo de reorganizar o Ensino Religioso no Brasil, surgiram  várias 

entidades autônomas, independentes de denominações religiosas e com 

diferentes modalidades de organização, tais como:  

- o Grupo de Reflexão sobre o Ensino Religioso (GRERE), da CNBB;  

- a Associação Interconfessional de Educação de Curitiba 

(ASSINTEC), Paraná;  

- o Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa (CIER), de Santa 

Catarina;  

- a Comissão Interconfessional para o Ensino Religioso (CIERES), no 

Espírito Santo;  

- a Equipe Interconfessional de Ensino Religioso Escolar, no Rio 

Grande do Sul;  

- o Conselho Interconfessional das Igrejas Cristãs para o Ensino 

Religioso (CONINTER), no Estado do Mato Grosso;  

- a Associação de Professores de Ensino Religioso do Distrito Federal 

(ASPER-DF);  

- e o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso (FONAPER), 

inicialmente com sede em Florianópolis, SC; 

• Os Estados da Federação, assessorados por entidades religiosas 

organizadas, passaram a regulamentar o dispositivo sobre o Ensino 

Religioso da Constituição de 19881, traçando diretrizes para a sua 

implantação, sobretudo no que se refere ao acompanhamento e formação 

dos professores (níveis estadual, regional e local), e à definição de 

conteúdos nas fases de elaboração e aprovação de propostas curriculares. 

(Caron, 1999) 

 

As orientações introduzidas pela LDB a respeito do Ensino Religioso e as 

mobilizações por parte de instituições de ensino e entidades representativas 

dos interesses de educadores da área e igrejas, de norte a sul do País, têm 

                                                
1 Artigo 210, parágrafo 1º.  
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ofereci

como também ampliado as oportunidades (ainda insuficientes) de formação e 

últimos Encontros Nacionais de Profe

Religioso. Apesar disso, persistem indefinições “históricas” no texto da lei  

importante contribuição na formação integral do cidadão. Essas indefini

dão margem a interpretações ambíguas e tratamento diferenciado, e até 

educadores de outras disciplinas, administradores escolares e legisladores.

Para que compreendamos melho

pressupostos que estão na base de diferentes modelos teóricos de Ensino 

 

 

-  

O percurso histórico do Ensino Religios -

compreensão pouco unânime acerca da identidade e objetivos da disciplina, 

vários em torno de projetos político pedagógicos, metodologias e formação 

es professores. Na prática, ainda encontramos modelos tradicionais, 

mas há também outros modelos, defendidos por educadores e especialistas da 

 epistemológico já é implementada 
2  

teóricos distintos  de ordem filosófica, antropológica e teológica, por exemplo 

 d

contribuem para o debate acerca do papel da educação hoje, da contribuição 

                               
2  do projeto de formação de professores implementado pelo 
Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso – DAER. 
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identificar algumas dessas preocupações e abordagens mais comuns em 

artigos publicados entre 1995 e 2001, pela revista especializada “Diálogo” 3.  

Mesmo correndo o risco de empobrecer a contribuição desses autores, 

ao fazer os recortes para esse debate, me proponho a destacá-las:  

 

A) A concepção de pessoa apresenta a religiosidade como uma dimensão 

constitutiva do ser humano e, portanto, objetivável, a ser identificada e 

desenvolvida: 

 

“Cabe-nos... ao reconhecer a dimensão religiosa como constitutiva do 
ser humano, refletir... sobre o que podemos aportar à educação e ao 
nosso aluno de modo especial, contribuindo para o despertar da 
religiosidade presente em cada criança, em cada adolescente, em 
cada jovem... É preciso ser sensível ao apelo do ser humano que 
busca o sentido da sua própria vida e também da vida da sociedade 
em que vive. Talvez o grande desafio esteja em decifrar esse apelo e 
propor um caminho, uma via, uma resposta... Não caberia ao Ensino 
Religioso ajudar o educando a compreender, de maneira nova, as 
verdades de sempre, possibilitando-lhe organizá-las num novo 
quadro de referências?  (Silva, 1995:21,22e24) 

 
"... A religiosidade - objeto do Ensino Religioso - abrange toda a 
abertura do ser humano ao sentido fundamental de sua existência, 
incluindo todos os caminhos pelos quais se tenta viabilizar esta 
abertura, os tipicamente religiosos (religiões, teosofias, práticas 
mágicas...) e os que, mesmo sem nenhuma roupagem religiosa 
convencional, evidenciam esta sede insaciável de infinito que marca a 
espécie humana." (Sedrez, 1998:19-20) 

 
"Como superar a violência e a frustração que nascem da ilusão 

de que nos tornamos mais gente à medida que consumimos mais? 
Não há outro caminho senão a descoberta de uma verdade simples: 
a fonte da humanidade está nos seres humanos e não nas coisas que 
consumimos. Isto é, uma pessoa é gente porque é pessoa, 
independente da quantidade de bens que consome, da riqueza que 
acumula ou de rótulos sociais que carrega... As aulas de Ensino 
Religioso e o testemunho pessoal dos responsáveis podem ser um 
importante instrumento na descoberta deste caminho que torna as 
pessoas e as sociedades mais humanas e mais livres frente à 
opressão e à violência do consumismo." (Sung,1997:14) 

 

 

B) O Transcendente como uma realidade objetiva (Deus), distinta do ser 

humano, a ser identificado através de suas manifestações ao longo da história 

da humanidade e da experiência religiosa de pessoas e instituições. Ao mesmo 

                                                
3 Conforme referido no capítulo anterior, este periódico de circulação trimestral e monotemático, foi 
criado com o intuito maior de colaborar com a atualização e formação do professor de Ensino Religioso. 
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tempo, o ser humano é apresentado como naturalmente inclinado para esta 

realidade porque originário dela: 

 

“... o educador religioso, em vez de transmitir doutrinas, práticas ou 
comportamentos religiosos..., deve ter como tarefa principal despertar 
para a experiência fundamental, que leva o educando a perceber, no 
íntimo de si mesmo, que há algo, Alguém, além de si mesmo e do 
mundo, Transcendente. A experiência fundamental de que falamos é 
a experiência da transcendência. A raiz da educação religiosa é essa 
descoberta de Deus, em continuidade com a cultura do educando e 
daquela que a escola procura transmitir... A disciplina escolar 
específica denominada Ensino Religioso só se justifica quando se 
propõe a educar a religiosidade do aluno, na tradição que lhe é 
própria, respeitada a diversidade cultural e excluída toda forma de 
proselitismo. A experiência fundamental da transcendência, 
alimentada pela imagem de Deus Pai/Mãe, característica de nossa 
tradição religiosa, parece-nos ser a base sólida sobre a qual se pode 
ajudar o educando a construir para si uma religiosidade sadia, que o 
permita desabrochar como pessoa, no meio cultural em que nasceu, 
cresce e é chamado a viver." (Catão,1999a:12,13,14e16) 

 
“A educação da religiosidade procura desenvolver no 

educando... a habilidade para lidar com o Transcendente, criando 
condições e favorecendo a percepção de que além do limite do 
horizonte do Universo, que se representa como realidade, há alguém 
com quem se é chamado a confrontar propriamente como pessoa, a 
dialogar, alguém a quem os humanos se habituaram a designar pelo 
nome de Deus... A relação entre Ensino Religioso e cidadania se 
funda no que o ser humano é, comunitário voltado para a 
transcendência. Em toda religião autêntica há um apelo à cidadania, 
como em toda prática cidadã há um aceno para a transcendência, 
que fundamenta e justifica o tratar o outro como outro e coloca o 
serviço do bem comum acima dos interesses individuais.” 
(Catão,1996a:22-23) 

 
"O Ensino Religioso não é um conjunto de informações sobre o 

fenômeno religioso como aparece em alguns livros ou como se fazia 
tradicionalmente nas 'aulas de religião'. Necessita ser um 
conhecimento em relação que, numa visão pedagógica dinâmica e 
interativa, oportunize o saber de si: o educando conhecerá, ao longo 
do ensino fundamental, os elementos básicos que compõem o 
fenômeno religioso, para que possa entender melhor a sua busca do 
Transcendente." (Junqueira, 1998:9) 

 
“Seu conteúdo (do Ensino Religioso) é a vida do ser humano 

em todas as dimensões, cujo centro de sentido é o transcendente que 
se faz experiência e história em todas as culturas de todos os tempos. 
O princípio metodológico do Ensino Religioso está na interação vida-
cultura-religiosidade, garantindo a inteireza da pessoa e da 
comunidade, na integração harmônica com o todo...” (Silva, op.cit.:25) 

 
“Ensino Religioso será todo e qualquer ensino que veja no 

aluno o sujeito da sua própria construção do conhecimento, sujeito da 
história e da sociedade em que vive, ajudando-o na vivência da 
cidadania em prol da vigência dos direitos humanos, respeitando-o na 
sua dignidade, individualidade e inviolabilidade; vendo-o como um ser 
livre e igual, criado como todos e quaisquer um de nós à imagem e 
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semelhança de Deus; será todo ensino que leve o aluno não apenas 
a ser, mas a querer ser-mais...” (Fester, 1996:30) 

 
“A educação da religiosidade comporta, por certo, uma 

instrução religiosa e até mesmo um conhecimento compreensivo e 
aberto das tradições e dos monumentos religiosos presentes na 
história da humanidade, nas mais diversas culturas, no nosso próprio 
passado cultural e na atualidade de nossa vida, como elementos 
significativos do que o ser humano é chamado a se tornar." (Catão, 
1999b:26) 

 

 

C) A concepção de Educação a partir da tradição e filosofia cristãs, utilizando-

se de categorias teológicas para a análise e compreensão da realidade, tais 

como “evangélico” e “não evangélico”, “Reino de Deus” etc: 

 

“... O Ensino Religioso ‘destina-se a alunos no pluralismo cultural e 
religioso. Seu ambiente é a escola aberta a todos. Tem por objetivo a 
educação da religiosidade e do saber religioso como patrimônio 
cultural da humanidade, a serviço da humanização da vida, com os 
critérios das Sagradas Escrituras reinterpretadas com o auxílio das 
Ciências da Religião... Os professores de Ensino Religioso devem ser 
pessoas comprometidas com a vivência religiosa e com a totalidade 
da vida’.” (Silva, op.cit.:25) 

 

                                        "... Para nós, pessoas devotadas à educação religiosa, descortina-se 
um apaixonante desafio. Que bem poderia ser este de, com 
sensibilidade e firmeza, ir discernindo nas mais variadas tradições 
populares aquilo que for autenticamente evangélico. Dentro ou fora 
dos contornos cristãos ou católicos, o que importa é o 
verdadeiramente evangélico." (Soares, 1996:32) 

 
"A experiência dos autores bíblicos, na tradição judaica, que 

permanece, para todos nós, cristãos, a raiz através da qual bebemos 
o religioso, em suas mais puras fontes, as mesmas em que se 
desalterou Jesus, é o parâmetro da experiência em que se funda o 
ensino religioso." (Catão, 1998a:35) 

 

                                

D) A defesa da formação ética e cidadã como tarefa de um modelo educacional 

comprometido com a formação da pessoa plena e da construção de uma nova 

sociedade: 

 

“O Ensino Religioso tem compromisso com a educação para 
uma vida melhor, com a reflexão sobre o sentido da vida. Não se faz 
isso sem cuidar seriamente da educação da consciência em relação à 
ética, em seus múltiplos aspectos.” (Cruz, 1996a:41) 
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“Ética e religião são temas centrais no processo de 
humanização das pessoas e na solução de nossa crise econômica e 
social. O problema é que não há muitos espaços na nossa sociedade 
para debates não dogmáticos, sectários, pejorativos ou superficiais 
sobre estes assuntos. Nas rodas de amigos este tipo de conversa é 
quase um tabu. É por isso que o Ensino Religioso nas escolas se 
torna um espaço importante para este processo de aprendizagem de 
uma vida humanizante. Não porque “ensina” uma religião, mas sim 
porque pode ajudar os jovens a enfrentar estas questões que estão 
no cerne da vida humana. Pode ajudar no desenvolvimento da 
religiosidade presente em todos e na descoberta de critérios éticos de 
discernimento mais humanos e humanizantes.” (Sung, 1995:48) 

 
“Modelos de comportamento ético vêm dos adultos detentores 

de autoridade e da sociedade em que se vive... Aos poucos pode ir 
acontecendo o amadurecimento que leva cada um a ter suas próprias 
razões para estabelecer seus padrões de certo ou errado... Cabe ao 
Ensino Religioso fornecer instrumentos, materiais, estímulos para 
esse tipo de desenvolvimento, dialogando com liberdade, ajudando a 
criança a fazer perguntas a si mesma em vez de dar as respostas 
prontas... O Ensino Religioso deveria ir ajudando o progresso deste 
julgamento moral, habituando as crianças a pensar sobre os 
sentimentos que motivam nossos atos...” (Cruz,1996b:43) 

 
“O Ensino Religioso pluralista deve apresentar uma visão 

positiva da diversidade religiosa, situando-a como parte de um 
contexto democrático onde a liberdade de pensamento e de credo 
pode se expressar. Neste sentido, deve estimular o diálogo e a 
interação entre os alunos de diferentes tradições religiosas, buscando 
superar os preconceitos e revelar seus pontos de convergência... A 
educação religiosa deve buscar ainda internalizar nos alunos uma 
ética de ação e de comportamento dentro de um mundo plurireligioso. 
Uma ética que deve se traduzir em práticas e atitudes apropriadas 
para uma convivência humana numa sociedade pluralista. Ou seja: 
que os impulsionem a comportar-se responsavelmente no meio 
cultural democrático que se apresenta em consonância com a 
afirmação da liberdade religiosa e respeito a outras religiões 
diferentes da sua.” (Steil, 1996:52-53) 

 

 

E) A opção pela formação integral, que justificaria a preocupação com temas 

os mais diversos - de auto-conhecimento e relações humanas à realidade do 

trabalho profissional: 

 

"...Na verdade, o que se quer é reincorporar a 
espiritualidade/transcendência como indispensável na formação 
integral do ser humano... As teorias de aprendizado mais correntes 
privilegiam desmesuradamente o racional, ignorando a dimensão 
sensorial, a intuitiva e a emocional na construção do conhecimento... 
Ao encaminhar o ensino religioso na perspectiva acima o diálogo 
inter-religioso está naturalmente aberto..." (D'Ambrosio, 1998:40e42) 

 
"Pensar o Ensino Religioso é pensar na formulação de valores 

que a instituição escola, junto com a família e a religião, é capaz de 
oferecer ao indivíduo, em seu processo de formação pessoal e 
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social... Nesses anos a escola tem tentado continuar com seu papel 
de portadora de valores; no entanto, depende da religião e da família, 
instituições que nela depositam esta obrigação e atravessam uma 
crise valorativa. Nesse sentido, o Ensino Religioso assume um duplo 
papel na escola: por um lado, o de portador de valores humanos num 
mundo em crise e, por outro, o de despertar o aspecto da 
transcendência num espaço de pluralidades religiosas." (Ferreira, 
1999:15-16) 

 
"... cabe aos educadores um papel fundamental e único no campo da 
mediação entre o sistema de meios (de comunicação) massivos e as 
novas gerações... acreditamos que o tema deveria ser tomado como 
prioritário pelas áreas da educação que trabalham com a análise da 
realidade sócio-política-cultural, o que inclui naturalmente o ensino 
religioso desde que concebido a partir de uma visão aberta de sua 
função no sistema de ensino - frontalmente confrontado pelo sistema 
de meios. Naturalmente, jamais a partir de uma perspectiva moralista 
ou meramente culturalista, mas, definitivamente, a partir de uma 
metodologia dialética que permita as próprias crianças e adolescentes 
descobrirem suas relações com os meios massivos e suas 
mensagens, capacitando-se a não apenas conviver com tais recursos 
tecnológicos, mas, até mesmo, a utilizá-los a partir de suas próprias 
perspectivas e necessidades." (Soares,1997:47) 

 
"... Ao ensino religioso, tal como o entendemos hoje, numa sociedade 
laicizada e pluralista, compete, pois, sem se enfeudar na visão 
particular de uma ou outra cultura ou religião, procurar ter plena 
clareza de como inserir o trabalho no conjunto da vida humana. Em 
outras palavras, discutir a questão do sentido do trabalho, sua 
espiritualidade." (Catão, 1998b:40-41) 

 
"Pode-se afirmar que o Ensino Religioso na escola tem razão 

de existir à medida que aquilo que ela faz tem sentido para a vida, 
para o cotidiano das pessoas. Portanto, o Ensino Religioso, como 
formação integral da pessoa, visa ajudá-la a desenvolver uma 
vivência e uma filosofia de vida fundamentada na ética, na justiça, 
nos direitos humanos e na defesa da dignidade do ser humano... " 
(Wachs, 1997:37-39) 

 

 

F) O ser humano – interrogante por natureza – se pergunta pelo sentido da 

vida e da sua vida, o que também concorre para a multiplicidade de 

experiências e credos religiosos existentes. A compreensão acerca desse 

pluralismo religioso se dá com o auxílio das ciências humanas e sociais. Tal 

abordagem está no horizonte do modelo inter-religioso já descrito 

anteriormente:  

 

“Costumamos dizer que a questão do sentido da vida é o 
horizonte no qual se situa o Ensino Religioso. É verdade. Mas o 
Ensino Religioso não é o dono exclusivo dessa questão nem é uma 
espécie de superego da educação. Fazer perguntas sobre a vida não 
é tarefa reservada ‘as pessoas que têm religião. A vida é muito mais 



 92

‘ecumênica’, interessa a todos, crentes e ateus de todos os tipos. 
Interessa também a todas as áreas do conhecimento... Importante é 
saber que aquilo que nós desejamos, apoiados na nossa fé, com o 
aval do Deus em que cremos, não é aspiração exclusiva dos que 
crêem, mas corresponde ao que as pessoas de boa vontade têm no 
coração. Por isso, nosso sonho é ecumênico e interdisciplinar no 
sentido mais amplo possível. Todos os que têm sensibilidade estão 
convocados para a mesma missão, neste mundo entortado que 
precisa endireitar. Afinal, basta ser humano para querer humanizar a 
vida.” (Cruz,1996a:34,41) 

                                   
"...Uma verdadeira educação religiosa constrói condições para que os 
educandos entrem em contato e se apropriem de sua mitologia 
pessoal, familiar e cultural; identifiquem as raízes de sua posição 
pessoal diante do sagrado e diante das formas institucionais que o 
organizam, nas diferentes tradições, de modo a melhor 
compreenderem a si mesmos e ao mundo, ao mesmo tempo que 
vivenciam desde já uma radical experiência ética e de cidadania." 
(Casali, 1998:9) 

 
"Através de um estudo aberto e criativo da religião e de suas 

manifestações na nossa sociedade estaremos educando as novas 
gerações, apresentando-lhes alternativas e precavendo contra 
fundamentalismos e manipulações ideológicas de discursos 
religiosos." (Nogueira, 1998:13) 

 
"No currículo da escola básica deve haver espaços para o 

estudo e a discussão das diferentes religiões, propiciando aos alunos 
o conhecimento da história e da doutrina das diferentes religiões, 
tradições e movimentos religiosos. Nesses espaços, os alunos 
poderão compreender melhor não apenas os significados dos 
ensinamentos, dos princípios, dos valores, dos rituais de sua própria 
religião, como também da religião de seus colegas, vizinhos e mesmo 
de outros povos que vivem em regiões bem mais distantes. Dessa 
forma, torna-se possível combater a intolerância religiosa e criar um 
clima de respeito às diferenças religiosas." (Santos, 2001:9) 

 

"... pode-se dizer que o Ensino Religioso pode ajudar na construção 
de valores democráticos, no combate às discriminações e aos 
preconceitos e, nesse sentido, contribuir para uma educação 
inclusiva, em que todos os alunos se sintam parte da comunidade 
escolar e social, em que são respeitados nas suas crenças e valores 
religiosos... o Ensino Religioso deve fazer parte do currículo da escola 
básica desde que se constitua em uma disciplina que possibilite o 
contato com as diferentes religiões e trabalhe com os valores morais 
presentes em cada uma delas." (Santos, op.cit.:10-11) 

 

 

G) São postulados, tanto o papel do educador de Ensino Religioso e seu perfil, 

como as  preocupações de ordem didático-pedagógica: 

 

"Todo educador de Ensino Religioso deveria ser 'um construtor 
de esperanças'. Isto significa ajudar as pessoas a elaborarem e 
planejarem as suas esperanças. Isto também implica em elaborar 
uma estratégia que contribua com todas as formas que valorizam a 
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re-humanização das pessoas. Portanto, todas as estratégias de 
aprendizagem, toda seleção de conteúdo e todo processo de relação 
entre educador e educando deve favorecer uma aprendizagem que 
caminhe... em direção do Ser-mais." (Wachs, op.cit.:37) 

 
“...as expressões do substrato religioso podem ser comparadas e 
contrastadas até um determinado limite. Todos, quer estudiosos, quer 
docentes, irão deparar-se em algum momento com o problema da 
verdade. Isto significa que não se pode pesquisar a religião, nem 
ensiná-la, sem que se assumam opções fundamentais. Não podemos 
nos refugiar numa pseudo-neutralidade descritiva...” (Bittencourt 
Filho, 1996:37-38) 

 
"Na educação, simplificar corresponde à busca do essencial, 

daquilo que realmente importa para que as novas experiências 
possam ser mais significativas e se possam formar novos horizontes 
contra os quais se espelhar... Gostaria de propor que ao pensar no 
ensino religioso no projeto pedagógico da escola tivéssemos em 
mente esta simplificação como um dos principais norteadores. Que 
pudéssemos planejar as atividades a partir da 
simplicidade/complexidade da vida, não nos deixando vencer por 
simplismos que não levam a nada e, pelo contrário, vão fazer com 
que o aluno fique privado da dimensão religiosa ao lidar com as 
perguntas que a vida lhe coloca e também não complicando a sua 
vida com ensinamentos que pouco têm a ver com a sua existência 
concreta." (Streck, 1998:25) 

 

"... A importância que adquirem hoje a busca da paz interior e da 
harmonia psicossomática, a preservação do meio ambiente, o 
respeito aos direitos individuais e coletivos, a necessidade de 
repensar a sociedade, a política e a economia à luz de referenciais 
comuns, como condição de sobrevivência da humanidade, tornou-se 
uma 'via religiosa' de acesso a perspectivas que superam as 
diferenças humanas e permitem a todos se encontrarem, para juntos 
trilhar os caminhos da paz... Antes, porém, de enveredar por tais 
caminhos, o educador religioso precisa explorar as possibilidades, 
muitas vezes escondidas, de sua própria tradição religiosa ou, mais 
exatamente, das tradições religiosas dos educandos, a serem antes 
de tudo respeitadas, como prescreve a lei, para não transformarem as 
aulas de religião em momentos mais ou menos velados de crítica 
irresponsável ou de proselitismo... (Catão,1999b:21e23) 

 

“...Para falar de cidadania... o professor... de Ensino Religioso deve, 
em primeiro lugar, buscar na própria realidade do ser humano a base 
em que se funda o comportamento cidadão, não a partir de uma 
definição abstrata do que seja o ser humano, senão de sua 
experiência concreta, dentro do contexto histórico-cultural em que 
vive.” (Catão,1996a:16) 

 

 

A partir dos pressupostos anteriormente levantados e da minha experiência 

na capacitação de professores de Ensino Religioso pelo DAER, é possível 

discriminar cinco modelos teóricos de compreensão do objeto desta disciplina, 

a saber: 
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1) Modelo Confessional:  

Mais comum em escolas confessionais cristãs, se caracteriza pelo 

ensino de conteúdos de fé a todos os seus alunos, com a alegação de que, 

uma vez matriculados, estão sujeitos à filosofia da instituição. Alguns 

educadores identificados com esse modelo defendem também que haja 

diferentes turmas de Ensino Religioso segundo as diferentes confissões 

religiosas dos alunos. O grande limite deste modelo é sua semelhança com a 

catequese ou doutrinação cristã, podendo ser assumido mais facilmente sem 

ônus para o Estado. (Gruen,1995). Discorrendo a respeito do debate atual em 

torno da situação do Ensino Religioso no Brasil, Figueiredo constata: 

 

"A prática da confessionalidade é adotada em poucos Estados... 
Como justificativas, os defensores desta modalidade se posicionam 
diante dos riscos que a prática ecumênica mal conduzida poderia 
ocasionar em relação ao proselitismo. Acreditam que a 
confessionalidade é uma forma de assegurar os princípios da 
liberdade religiosa do cidadão. Concebem a escola como lugar 
oportuno para a complementaridade da catequese ou como uma 
preparação para esta... Encontram, assim, maior facilidade em 
superar os desafios relacionados com a seleção e formação de 
professores e das exigências do universo familiar... Em Estados ou 
regiões que optaram pela confessionalidade na escola, constatamos 
outras dificuldades que prejudicam a professores e alunos como: o 
remanejamento de turmas, a insegurança do professor, o descaso 
dos próprios alunos para com esse conteúdo, a insatisfação de 
muitos setores da sociedade, que se esforçam por ver efetivada uma 
educação coerente com os princípios que regem os direitos do 
cidadão, em período escolar." (1995:13-14) 

 

O Ensino Religioso ministrado de forma confessional é um modelo que 

não está mais formalmente presente no contexto da escola pública estadual de 

Minas Gerais, embora o discurso e a prática de muitos professores o 

denunciem. É, sobretudo na linguagem corrente, no currículo adotado e na 

metodologia e recursos didáticos utilizados por esses professores que é 

possível identificar esse modelo, como, por exemplo, a prevalência do uso de 

títulos de fé, temas e textos sagrados próprios de determinadas confissões 

religiosas, como por exemplo: "Jesus, o Cristo" e "Nossa Senhora", ao invés de 

Jesus de Nazaré e Maria, mãe de Jesus;  "História da Igreja" e "Sacramentos" 
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(da doutrina católica); e a Bíblia como único livro sagrado de referência para 

uma reflexão ética4.  

 

2) Modelo Ecumênico ou Irênico5: 

O Ensino Religioso acontece numa condição tal que atende às 

confissões cristãs, sobretudo àquelas que estão engajadas no Movimento 

Ecumênico, o qual busca reconstruir a unidade entre os cristãos a partir do 

diálogo e engajamento comuns, enfatizando mais as semelhanças que as 

diferenças. (CNBB, 1984). A sua grande limitação é justamente a sua ênfase 

especificamente cristã, que privilegia essa matriz confessional porque se 

fundamenta numa teologia que a considera caminho privilegiado de relação da 

pessoa com o Transcendente, e modelo para os demais credos. Defendendo a 

transversalidade do ecumenismo como prática educativa Gardino comenta: 

 

"O ecumenismo chega num momento adequado para a recuperação 
de valores esquecidos e até desacreditados pela sociedade brasileira: 
respeito, obediência, benevolência, honestidade, sobriedade, verdade 
e gratidão. É urgente que o professor de Ensino Religioso trabalhe 
esses valores com a seriedade e com a profundidade com que 
merecem ser tratados - é a volta necessária e bem-vinda do ensino da 
Ética, que até 1970 fazia parte dos currículos de Filosofia, ministrada 
nos antigos cursos Clássico, Científico e Normal." (1999:44) 

 

A respeito deste modelo, muito comum em nossas escolas, contrapõe-

se Steil, defendendo um projeto de Ensino Religioso numa perspectiva 

pluralista: 

 

                                  “Quando analisamos os currículos de Ensino Religioso das 
escolas públicas podemos constatar que as religiões dominantes na 
sociedade acabam impondo suas concepções. Do mesmo modo, 
quando se observa a prática cotidiana da escola pública percebemos 
que nem todos os grupos religiosos podem expressar, da mesma 
forma, o que sentem e pensam”. 

Inserida numa tradição científica de caráter racionalista, a 
tendência da escola é de homogeneizar a diversidade religiosa dentro 
de uma única ‘religião humana purificada’ que se colocaria acima das 
religiões e grupos religiosos concretos. Partindo da premissa de que 
há um só Deus, igual para todos, procura-se reduzir as diferenças a 

                                                
4 Maior detalhamento sobre a predominância deste modelo teórico na prática de sala de aula de 
professores de Ensino Religioso será apresentado no próximo capítulo, quando “ouviremos” o relato de 
suas experiências e impressões sobre a sua formação e docência nesta Área. 
 
5 Do grego "eirene", que significa "paz".   
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um denominador comum. Este denominador, no entanto, geralmente 
se apresenta como o ‘deus’ cristão das religiões dominantes e mais 
racionalizadas... Para que se implante uma educação religiosa 
pluralista é preciso que a escola se compreenda como um projeto 
aberto, promotor de uma cultura de diálogo e comunicação entre os 
grupos sociais e religiosos que se apresentam no seu cotidiano. O 
pluralismo é real quando existe a possibilidade efetiva de 
manifestação da variedade das crenças e concepções religiosas sem 
restrições impostas por preconceitos e proselitismos... o Ensino 
Religioso tem um compromisso com a mudança de atitude e 
mentalidade de professores, administradores e alunos numa 
perspectiva de acolhida da diversidade religiosa que aparece no 
espaço escolar...” (1996:50-52) 

 

 

3) Modelo Inter-confessional:  

O Ensino Religioso é ministrado de tal forma que se torna compatível 

com todas as confissões religiosas, sem levar a doutrinações nem 

exclusividades. Sem estar limitado aos cristãos, é capaz de atender a todos os 

grupos religiosos. (Figueiredo, 1995 e FONAPER, 1998). Seu limite é 

basicamente pressupor a opção prévia dos educandos por uma religião ou 

comunidade religiosa, o que nem sempre acontece, diante das tendências do 

pluralismo religioso atual, marcado pelo “trânsito religioso, e privatização, 

ampliação e deslocamento do sagrado”6. Identifica-se com este modelo a 

proposta do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), 

responsável pelos Parâmetros Nacionais do Ensino Religioso, para o qual o 

Transcendente é um dado inequívoco e o aluno tem o direito de ser educado 

em sua busca (do Transcendente). De conformidade com este modelo estão os 

pareceres de Bittencourt Filho, quando discorre sobre Ensino Religioso e 

espiritualidade matricial...: 

 

                                  “... o cristianismo, a teologia e os estudos religiosos encontram-se 
desafiados a levar a sério a irreversibilidade do pluralismo religioso. O 
Ensino Religioso nas escolas (ERE) não poderia passar incólume em 
meio a essa nova situação. Nesta altura, a bem da verdade, faz-se 
necessário repisar que o ERE preocupa-se, acima de tudo, com a 

                                                
6 Segundo Ari Pedro Oro (42-47), o trânsito religioso consiste na “freqüência simultânea a distintas 
religiões” ; a  privatização do sagrado,  “....no fato de que cada indivíduo tende a moldar a sua própria 
religião apropriando-se de fragmentos e de elementos provenientes de diversos e diferentes sistemas 
religiosos; e a ampliação e o deslocamento do sagrado, em que o sentido religioso é atribuído também “à 
ciência, à arte, ao esporte, à mercadoria, às associações não-governamentais”, instâncias estas que, 
embora não remetam diretamente a potências ou a seres sobrenaturais, podem preencher alguns 
significados da religião, “como sua força coercitiva e sua capacidade integradora, identitária e produtora 
de sentido, menos permanente e mais transitório, para seus freqüentadores”. 
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formação integral do educando, no contexto do sistema escolar; 
tendo como objetivo educar a bagagem religiosa que o aluno traz 
consigo e que vai assimilando ao longo da vida.” ( op.cit.:37) 

 
 
 
... e de Catão, quando aborda a conceituação de Deus segundo as categorias 

de pai e mãe: 

 
                                    “... Mais do que qualquer disciplina, o Ensino Religioso 

atravessa todas as áreas do saber e do viver, como a linguagem, por 
exemplo, pois diz respeito à experiência fundamental que o educando 
é chamado a fazer em todos os momentos e circunstâncias do seu 
dia-a-dia... O educador religioso deverá, pois, além de despertar para 
a experiência da transcendência, comunicar ao educando os 
elementos fornecidos pela sua tradição religiosa, indispensáveis para 
que elabore e vá aperfeiçoando a imagem que faz de Deus... 
(1999a:14) 

 

 

4) Modelo Inter-religioso:  

O Ensino Religioso é concebido de forma a abranger as mais variadas 

opções e modalidades de religiosidade, filosofias de vida, e até mesmo o 

agnosticismo e o ateísmo7. (Arquidiocese de Belo Horizonte, 1993; e Benedetti, 

1993). Não pressupõe que o aluno se identifique com algum credo ou religião, 

baseando-se sobretudo nas categorias filosóficas de transcendência e 

alteridade8. Esta abordagem “trabalha” em parceria com a Antropologia 

Cultural, a Psicologia da Religião e a Sociologia da Religião, para as quais 

tanto o sentimento religioso, quanto a sua institucionalização, são expressão e 

sistematização das necessidades de grupos humanos, concepções de sagrado 

e percepção de mundo, em determinadas épocas e contextos históricos. 

Sugerindo alguns objetivos para o Ensino Religioso, Steil considera que: 

 

                         “O Ensino Religioso pluralista deve apresentar uma visão 
positiva da diversidade religiosa, situando-a como parte de um 
contexto democrático onde a liberdade de pensamento e de credo 
pode se expressar. Neste sentido, deve estimular o diálogo e a 
interação entre os alunos de diferentes tradições religiosas, buscando 
superar os preconceitos e revelar seus pontos de convergência... A 

                                                
7 O agnóstico admite a existência de um princípio transcendente, sem identificá-lo com a definição de 
sagrado de qualquer religião conhecida; já o ateu nega a existência de uma realidade transcendente. 
 
8 Este é basicamente o modelo que respalda a proposta do DAER e que será aprofundado em sub-título 
próprio mais adiante. 
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educação religiosa deve buscar ainda internalizar nos alunos uma 
ética de ação e de comportamento dentro de um mundo plurireligioso. 
Uma ética que deve se traduzir em práticas e atitudes apropriadas 
para uma convivência humana numa sociedade pluralista. Ou seja: 
que os impulsionem a comportar-se responsavelmente no meio 
cultural democrático que se apresenta em consonância com a 
afirmação da liberdade religiosa e respeito a outras religiões 
diferentes da sua.” (op.cit.:52-53) 

 

 

5) Modelo Amorfo:  

Na prática do Ensino Religioso este não chega a ser um modelo teórico, 

mas um procedimento de não reconhecimento das diferenças entre as 

religiões, movimentos religiosos e filosofias de vida, afirmando que "todas as 

religiões são iguais". É uma tentativa de igualar os desiguais e ignorar suas 

especificidades, seja por desconhecimento do que é central em cada uma 

dessas identidades, por opção ideológica ou mesmo por temor de incentivar 

comparações que levem a divergências entre os crentes. 

De um modo geral, a formação oferecida ao professor, qualquer que 

seja a modalidade de compreensão de Ensino Religioso, não responde aos 

desafios e necessidades vivenciadas por eles, em todo o País, como por 

exemplo: a necessidade de constante revisão de princípios pedagógicos diante 

da complexificação do pluralismo religioso; a rotatividade de professores nas 

escolas públicas estaduais; e a falta de investimento financeiro na manutenção 

de orientadores e de instâncias de formação e atualização.  

Em nível nacional, ainda há divergências em torno da inclusão ou não 

do Ensino Religioso na grade curricular e da definição de sua modalidade 

(confessional? inter-confessional?...) em Lei Ordinária. Nos Estados, a atenção 

das Secretarias e outros Órgãos de Educação está voltada para a 

reorganização da disciplina nos âmbitos regional e local, sobretudo através de 

equipes de coordenação representativas das denominações religiosas 

credenciadas. (Figueiredo, 1995) 

A falta de unanimidade em torno dos modelos de Ensino Religioso é um 

dado que reflete a história desta disciplina – e de certo modo do próprio 

sistema educacional brasileiro – dependente da ideologia religiosa católica e de 

conjunturas políticas dominantes, até meados do século XX. Também 

legislações de ensino antagônicas se alternam e até convivem, não sem 



 99

conflitos, num mesmo momento histórico ou espaço físico, o que não é 

exclusividade do Ensino Religioso.  

Uma das contribuições em se identificar as características das principais 

concepções de Ensino Religioso é constatarmos as “marcas” desses embates 

históricos e os novos paradigmas que deles decorreram: no modo de se 

conceber a Pessoa (sua natureza, suas crenças e sua relação com o meio), a 

Sociedade (suas instituições, a luta pelo poder, a cultura, os direitos civis...), a 

Religião (seu papel social, organização interna, teologias...) e a Educação 

(finalidades, projetos, a profissão docente...). A respeito da importância do 

aporte de conteúdos e disciplinas afins, Cruz, refletindo sobre cidadania e 

interdisciplinaridade do Ensino Religioso, afirma que:  

 

“... para trabalhar dados específicos da sua área, o Ensino Religioso 
precisa do socorro de outras disciplinas. Na questão da cidadania, a 
história do povo de Deus vai ser trabalhada de várias formas para se 
ver como a Bíblia encara essa questão. Mas vai ser muito difícil ligar 
a garotada em fatos de um povo distante, de antes de Cristo, se não 
houver consciência histórica... Quem não tem sua sensibilidade 
poética desenvolvida também vai ter problemas na interpretação dos 
textos sagrados de todas as religiões já que, para falar de Deus e do 
Transcendente, a melhor linguagem sempre foi aquela em que as 
palavras ultrapassam o seu sentido literal, ou seja: a poesia, a 
alegoria, o mito, a parábola, a metáfora... Não se faz reflexão religiosa 
sobre a cidadania sem certa dose de boa sociologia, de interpretação 
libertadora da história, de visão adequada da economia, da política, 
do comportamento das massas e das pessoas individualmente nos 
tempos de hoje. Sem esse apoio corremos o risco de discursos 
vazios, por melhores que sejam as intenções.” (1996a:40) 

 
 
 

E Steil, referindo-se à perspectiva pluralista que o projeto de Ensino 

Religioso deve ter, acredita que: 

 
“Uma perspectiva histórica e sociológica das religiões pode ser 

importante para desvendar as razões de muitos conflitos que dividem 
grupos e pessoas. Muitos preconceitos e discriminações estão 
relacionados com fatos históricos que, uma vez analisados, 
permitiriam construir uma outra imagem dos grupos e pessoas que 
estão diretamente relacionados a eles.” (op.cit:52) 

 

 

IV - Os objetivos do Ensino Religioso segundo o Fórum Nacional 

Permanente de Ensino Religioso - FONAPER 

 



 100

Em setembro de 1995, representantes de entidades e organismos 

envolvidos com a Educação Religiosa no Brasil instalaram, em Florianópolis – 

SC,9 o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso - FONAPER, com o 

propósito de se tornar um espaço pedagógico, centrado no atendimento ao 

direito do educando de ter garantida a educação de sua busca do 

Transcendente; e um espaço aberto para refletir e propor encaminhamentos 

pertinentes ao Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer natureza.  

De acordo com a sua Carta de Princípios, são três as considerações que 

os levaram à fundação desta entidade:   

• a memória histórica do Ensino Religioso no Brasil, que une os esforços de 

autoridades religiosas e educacionais, da família e da sociedade em geral, 

para sua efetivação na Escola; 

• o trabalho das diferentes organizações que acompanham o Ensino 

Religioso, em todo território nacional, na garantia de educação para o 

Transcendente; 

• e o contexto sócio-político-cultural e pluralista que aponta mudanças de 

paradigmas. 

A mesma Carta também apresenta os compromissos, na forma de um 

"contrato moral", assumidos por aqueles que se filiam ao Fórum: 

1 - Garantir que a Escola, seja qual for sua natureza, ofereça o Ensino 

Religioso em todos os níveis, respeitando as diversidades de 

pensamento e opção religiosa e cultural do educando; 

2 - Definir junto ao Estado o conteúdo programático do Ensino Religioso, 

integrante e integrado às propostas pedagógicas;  

3 - Contribuir para que o Ensino Religioso expresse uma vivência ética 

pautada pela dignidade humana;  

4 - Exigir um investimento real na qualificação e capacitação de 

profissionais para o Ensino Religioso, preservando e ampliando as 

conquistas de todo magistério, bem como lhes garantindo condições de 

trabalho e aperfeiçoamento necessários. (FONAPER, 1995) 

 

                                                
9 Atualmente, o Forum funciona em Santos-SP. 
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A partir destes compromissos, o Fórum elaborou os "Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso"10, cuja primeira edição, publicada 

em 1997, apresentava a disciplina fundamentada sobre os seguintes 

pressupostos:  

• A disciplina Ensino Religioso tem como objeto o Transcendente e sua 

fundamentação está na própria função da escola: o conhecimento e o 

diálogo; 

• O conhecimento religioso, como patrimônio da humanidade, deve estar 

disponível a todos. Não compete à escola propor aos educandos a adesão 

e vivência desses conhecimentos, enquanto princípios de conduta religiosa 

e confessional; 

• O conhecimento religioso, “enquanto sistematização de uma das dimensões 

de relação do ser humano com a realidade transcendental”, articulado a 

outras modalidades de conhecimento – o sensorial, o intuitivo, o afetivo e o 

racional – contribui para explicar o significado da existência humana; 

• O entendimento a respeito dos momentos específicos das diversas culturas 

pressupõe o conhecimento do seu substratro religioso; 

• A finitude do homem o leva a buscar fora de si o desconhecido, o mistério, 

transcendendo-se. Dessa busca decorreriam diferentes respostas que 

norteariam o sentido da vida além da morte, sendo as mais comuns a 

ressurreição e a reencarnação. Com base nessas respostas é que seriam 

organizados e selecionados os conteúdos e objetivos do Ensino Religioso. 

(FONAPER, 1998) 

 

Estes pressupostos é que justificariam os seguintes "Objetivos Gerais do 

Ensino Religioso para o Ensino Fundamental": 

 

"a) proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que 
compõem o fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas 
percebidas no contexto do educando; 
b) subsidiar o educando na formulação do questionamento 
existencial, em profundidade, para dar sua resposta devidamente 
informada; 

                                                
10 Como já referido no capítulo anterior, após a divulgação dos PCN pelo Ministério da Educação e 
Desporto, e constatada a ausência de orientações específicas para o Ensino Religioso, o FONAPER 
coordenou a elaboração desses parâmetros – os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, 
PCNER - os quais foram reconhecidos pela Comissão dos PCN. 
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c) analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e 
manutenção das diferentes culturas e manifestações sócio-culturais; 
d) facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades 
de fé das tradições religiosas; 
e) refletir o sentido da atitude moral, como conseqüência do 
fenômeno religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal 
e comunitária do ser humano; 
f) possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na 
construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor 
inalienável." (FONAPER, 1998:30-31) 

 

 

Os pressupostos defendidos pelo Fórum Nacional Permanente de 

Ensino Religioso para a identidade desta disciplina são abrangentes e 

importantes do ponto de vista de uma educação que se pretende integral, 

contribuindo para a elaboração do projeto de vida pessoal do aluno, o que 

inclui desde o respeito pela diversidade de crenças existentes no Brasil até a 

sua participação cidadã no meio social.  

No entanto, o seu objeto – o Transcendente – pressupõe o dado da fé. 

Seu ponto de partida apresenta como indiscutível a existência de um 

Transcendente, o que identifica esta proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso com o modelo interconfessional já descrito. Ora, 

esta proposta conflita com filosofias de vida e tradições religiosas que não têm 

um Deus como o seu horizonte último, ou tradições que não têm uma teologia 

elaborada que defina uma identidade para este Sagrado, ou seja, Deus não é 

um dado evidente, uma realidade indiscutível. Além disso, a complexidade do 

fenômeno religioso tem revelado formas de religiosidade cada vez menos 

institucionalizadas e mais individualizadas. Segundo Oro, as modernas formas 

de crer assumem as seguintes características: 

 
“Fragmentação, diversificação, recomposição, são alguns 

termos que traduzem a atual situação religiosa, nacional e mundial, 
embora o pluralismo religioso não seja novo. Isto não significa que se 
crê mais (ou menos) hoje do que outrora – mesmo porque não há um 
instrumento capaz de medir a crença – mas que o campo religioso se 
transformou, no contexto da modernidade. De fato, a modernidade 
desencadeou uma multiplicidade de sistemas religiosos, uma 
superoferta de bens e serviços simbólicos. Seria este um movimento 
de contestação de uma sociedade em crise de valores? Um 
fenômeno resultante de falhas e de fracassos da modernidade que 
não resolveu os problemas básicos da vida dos cidadãos e, 
principalmente, não lhes apresentou um sentido profundo para suas 
vidas no mundo...? Um testemunho de um mal-estar agudo que 
nossas categorias de pensamento não permitem decriptar e 
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decodificar?... Evidentemente, não é questão de se interpretar a 
incidência da religião na modernidade a partir de insuficiências ou 
desregulamentos da razão ou como uma expressão sublimada, 
travestida, de um movimento social..., mas, antes, como um poderoso 
recurso de que parcelas da sociedade lançam mão para preencher as 
lacunas de sentido que a modernidade mostra-se incapaz de fazê-lo.”  
(Oro, 1997:52-53) 

 

Este parece ser, a meu ver, um pressuposto que precisaria ser revisto, 

uma vez que desconsidera as demandas e características do cenário religioso 

destas últimas décadas, o qual se ampliou para além dos códigos, símbolos e 

discursos institucionais, embora estes continuem ainda tendo uma grande 

procura e influência na sociedade. Com este mesmo ponto de vista concorda 

Bittencourt Filho, quando trata da incorporação da matriz religiosa no contexto 

escolar:  

 
“...ao Ensino Religioso Escolar caberia, entre outras tarefas, elucidar 
os educandos quanto às causas e conseqüências das práticas, 
condutas e mentalidade religiosas matriciais, tão presentes na cultura 
brasileira. Persiste como desafio para o Ensino Religioso Escolar 
plantear didaticamente o fato de que milhões de cidadãos e cidadãs 
brasileiros entregam-se diariamente aos êxtases místicos e a outras 
formas de arrebatamento religioso. A par disso, situar as demandas 
espirituais que tais experiências místicas buscam satisfazer; discutir 
as conseqüências dessas experiências na qualidade de vida das 
pessoas. Além disso, interpretar o tratamento dispensado pelos Meios 
de Comunicação Social aos temas religiosos; bem como analisar as 
dimensões políticas da religiosidade majoritária. (op.cit:37-38) 

 
 

Também Cruz, defendendo a posição de que os conteúdos do Ensino 

Religioso não deveriam partir das necessidades dos grupos religiosos, mas dos 

objetivos do projeto educativo, considera: 

 
"... esse tipo de Ensino Religioso, a serviço dos objetivos da escola, 
acaba prestando, por tabela, um grande serviço às próprias (e várias) 
denominações religiosas. Ele vai discutir exatamente o que costuma 
ser uma lacuna nas pregações religiosas confessionais: as bases 
humanísticas do ato de crer, dos ritos, dos preceitos e lealdades 
propostos pela religião, seja ela qual for... Ouvir na escola, sem 
intenção de proselitismo - como manda a lei - uma abordagem 
respeitosa daquilo que seu grupo religioso representa pode ser muito 
mais importante do que parece para o fortalecimento da identidade de 
cada um. Ouvir a crença de outros grupos tratada com o mesmo 
respeito, ensina algo mais: superação de preconceitos, respeito aos 
direitos da consciência alheia, hábitos mentais que favorecem a 
construção da paz, partilha de espiritualidades que podem se 
enriquecer mutuamente." (1998:47) 
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V - A proposta da Secretaria de Estado da Educação para o Ensino 

Religioso no Ensino Fundamental 

 

A Secretaria de Estado da Educação iniciou em 1994 a implementação 

de um novo projeto pedagógico, que pediu a revisão e atualização dos 

currículos das disciplinas, e estabeleceu diretrizes próprias para o Ensino 

Religioso, através de um processo de participação de todos os segmentos 

interessados na sua organização e efetivação como elemento normal do 

sistema. A proposta curricular elaborada incluiu os conteúdos básicos de 

Ensino Religioso, na perspectiva de sua integração com os demais conteúdos.  

Essa proposta curricular para o Ensino Religioso incluiu a escuta de 

diversos atores e instâncias na sua elaboração, sobretudo alunos e professores 

responsáveis pela disciplina no âmbito de cada Superintendência Regional de 

Ensino, em sucessivas etapas de trabalho e cuja proposta ficou assim 

organizada: 

• a primeira parte, em nível de Ciclo Básico de Alfabetização à 4ª  série 

do Ensino Fundamental, publicada em 1995; 

• e a segunda parte, em  nível de 5ª  à 8ª  série, com opção para o 1º  

ano do Ensino Médio, publicada em 1997 (Minas Gerais, 1995 e 

Figueiredo, 1998). 

 

Dentre os pressupostos que respaldam essa Proposta, apresentados na 

segunda parte do Documento, importa para a nossa discussão reproduzir o 

sub-título "Considerações sobre a finalidade do Ensino Religioso": 

 

"a) O desenvolvimento da religiosidade do cidadão que freqüenta a 
escola é um dos objetivos do Ensino Religioso, que tem como 
principal meta a busca do sentido primeiro e último da vida. 
 
b) A educação voltada para o desenvolvimento da religiosidade 'não 
pode considerar o Ensino Religioso como simples informação sobre 
determinada religião ou religiões e suas respectivas manifestações 
religiosas; este não tem a função específica da formação religiosa 
própria da comunidade de fé a que pertencem os educandos e 
educandas; não é considerado, portanto, como ensino de Religião ou 
Catequese na Escola, como aconteceu ao longo do período imperial, 
orientado pelos princípios do regime regalista, e que prevaleceu, por 
longo tempo, no período republicano. 
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c) Numa escola pública, aberta a todos, há de se considerar os 
educandos de diferentes Tradições e/ou Denominações Religiosas, 
mas também os que não pertencem a nenhum grupo religioso, ou 
Igreja, e até mesmo os que dizem não ter crença alguma. Todos 
deverão encontrar na escola: 
• os fundamentos para valorizar a sua crença e respeitar a dos 

outros; 
• os elementos presentes no íntimo de seu ser, dentre os quais o 

desejo de prosseguir além do aqui e agora, os questionamentos 
sobre as razões de seu existir e de optar pela vivência de valores 
fundamentais, como seres imanentes, na busca do transcendente;  

• o incentivo para participar da construção da sociedade, concebida 
como comunidade humana, de forma abrangente, onde a atenção e 
o respeito à dignidade da pessoa humana sejam constantes; 

• as razões para a sua inserção ou não numa comunidade de fé, 
grupo religioso ou filosófico; 

• os motivos que o levam a optar por uma religião concreta, onde 
poderá se esforçar para a vivência dos valores aí propugnados, 
como forma de manter a unidade do Grupo Religioso e de fortalecer 
a atitude de pertença e compromisso nesse Grupo; 

• os critérios para uma postura equilibrada, em relação aos 
questionamentos existenciais, uma vez inserido num contexto 
sócio-político-cultural, onde pode estabelecer a síntese entre 
Ciência, Religiosidade, Fé, Cultura e Realidade Sócio-Política. 

 
d) A base cristã, sobre a qual se alicerçam a religiosidade e a cultura 
do povo mineiro, justifica, no momento, a busca de identidade do 
Ensino Religioso numa perspectiva cristã, aberta ao diálogo inter-
religioso, considerando a Escola Pública como o lugar do encontro e 
do diálogo entre cidadãos, que descobrem ou redescobrem, juntos, 
elementos eficazes para o exercício da cidadania, tais como os da 
religiosidade e da cultura, numa sociedade democrática. 
 
e) Há de se ter presente que a escola da rede pública não está 
fechada para as possibilidades de um ensino-religioso, em seu 
sentido amplo, por onde perpassem os valores comuns a todas as 
denominações religiosas, credos, concepções filosóficas, como 
ocasião de fortalecimento do diálogo, do respeito mútuo, da 
solidariedade, da participação conjunta, na busca de perspectivas 
para a construção de uma sociedade humana e humanizadora." 
(Minas Gerais, 1997:27-28) 

 

 

As “Considerações sobre a finalidade do Ensino Religioso” definidas 

pela Secretaria do Estado de Educação vêm ao encontro da proposta dos PCN 

do Ensino Religioso (do FONAPER).  Contemplam ainda aquilo que é um 

consenso entre educadores e especialistas da área, em aspectos como: 

revisão e amadurecimento do projeto de vida pessoal do aluno; o 

desenvolvimento da sua religiosidade; o reconhecimento e valorização do 

pluralismo filosófico e religioso; e o incentivo à participação efetiva na 

construção da sociedade, através da reflexão ética e prática cidadã. No 

entanto, reforçam o modelo de Ensino Religioso ecumênico, já bastante 
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difundido no Estado, e que “guarda” as lembranças da hegemonia católica, 

referencial para as demais tradições religiosas e crenças particulares.   O item 

d) das “Considerações” deixa clara esta prevalência ao apresentar “a busca da 

identidade do Ensino Religioso numa perspectiva cristã”.  

Se tal é a compreensão da Secretaria de Estado da Educação, então 

não é estranho que o próprio texto da lei tenha reservado o caráter de 

“matrícula facultativa” para a disciplina, apesar de reconhecer a sua “grande 

contribuição à formação integral do educando”.  

Esta opção encontra tanto consenso, quanto restrições entre teóricos da 

área. Segundo Wachs (1997), pastor luterano e educador, a categoria “Reino 

de Deus” – reconhecida por muitos teólogos cristãos como o centro da 

mensagem de Jesus – seria também a perspectiva do Ensino Religioso:  

  

"Compreendo que o Ensino Religioso na escola - pública, 
comunitária de cunho confessional ou particular - tem um importante 
papel na formação integral do ser humano. Neste aspecto, acredito 
que as Igrejas Cristãs devem colocar-se a serviço da escola, serem 
parceiras da instituição escolar para refletir, em conjunto, sobre as 
possibilidades da formação do ser humano. As Igrejas Cristãs têm em 
comum na sua proposta teológica, com uma ou outra perspectiva 
diferente, a dimensão do Reino de Deus. Um Reino que já está 
presente neste mundo com os sinais de justiça, paz, fraternidade e 
solidariedade semeadas pelas pessoas. E a perspectiva do Reino 
vindouro como promessa na plenitude da graça divina. Dentro dos 
limites entre os sinais e a promessa é que, como educadores cristãos, 
torna-se possível construir uma perspectiva de vida para as pessoas 
e comunicar uma mensagem libertadora..”. (pg. 37) 

 

 

Para Gardino (1999), doutora em Psicolingüística e teóloga da Igreja 

Batista, manter atualizada a mensagem do “Mestre Jesus” seria o propósito do 

Ensino Religioso:  

 
"O ensino religioso, como disciplina de matrícula facultativa, 

tem - entre outras - a responsabilidade de catalisar para as salas da 
escola fundamental as crianças e adolescentes que serão cidadãos 
responsáveis pelo destino de nosso país. O professor de Ensino 
Religioso deve repensar o que significam dois mil anos de 
Cristianismo diante das notícias - a realidade do educando - que 
invadem as casas e as escolas numa prova inconteste de que as 
lições do Mestre se perderam ao longo do tempo e das diversas 
nomenclaturas em que se dividiu a igreja primitiva." (pg. 43-44) 
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Já para Zimmermann (1997), padre católico e deputado pelo Partido dos 

Trabalhadores do Paraná, o enfoque proposto para o Ensino Religioso diz 

respeito à dimensão da religiosidade do aluno, ou seja, da elaboração de um 

sentido para a sua existência: 

 

(O Ensino Religioso)  "... tem como objeto a compreensão da busca 
do transcendente e do sentido da vida, que dão critérios e segurança 
ao exercício responsável de valores universais, base da cidadania. 
Esse processo antecede qualquer opção por uma religião... Não se 
trata apenas de questão de transmissão de meras normas de 
conduta. Trata-se de proporcionar, na educação escolar, 
oportunidade para que o educando descubra o sentido mais profundo 
da existência; encontre caminhos e objetivos adequados para sua 
realização, e valores que lhe norteiem o sentido pleno da própria vida. 
Assim, conferindo-lhe especial dignidade como ser humano e respeito 
por si mesmo, pelos outros e pela natureza." (pág. 54-55) 

 

Da mesma maneira, Soares (1998), teólogo e doutor em Ciências da 

Religião, considera importante valorizar a diversidade de opções religiosas e 

saber relativizá-las: "No Ensino Religioso seria importante esclarecer que 

nenhuma resposta religiosa pode ser absolutizada. Elas têm seu contexto 

histórico-cultural. O valor de relê-las hoje está em perceber o quanto evoluímos 

em nossa auto-compreensão." (pág. 38-39) 

Sobre a validade de cursos de especialização na área do Ensino 

Religioso, o Conselho Estadual de Educação, em resposta a uma consulta 

formulada pela Comissão Central de Educação Religiosa (COMCER/SER-MG) 

reitera o Parecer do Conselho Nacional de Educação sobre “Formação de 

professores para o Ensino Religioso nas escolas públicas de ensino 

fundamental”11, que diz: 

 

(considerando) “...a conseqüente impossibilidade de definir diretrizes 
curriculares nacionais para a formação de professores para o ensino 
religioso e critérios de avaliação dos cursos que não discriminem, 
direta ou indiretamente, orientações religiosas de diferentes 
segmentos da população e contemplem igualmente a diversidade de 
conteúdos propostos pelos diferentes sistemas de ensino, concluímos 
que:... devendo ser assegurada a pluralidade de orientações, os 
estabelecimentos de ensino podem organizar cursos livres ou de 
extensão orientados para o ensino religioso, cujo currículo e 
orientação religiosa serão estabelecidos pelas próprias instituições, 

                                                
11 Conferir o Parecer nº 299/02 do Conselho Estadual de Educação, aprovado em 24.04.02. 
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fornecendo aos alunos um certificado que comprove os estudos 
realizados e a formação recebida...” 

 

 

 

VI - O Ensino Religioso e os Temas Transversais do Ministério de 

Educação e Desporto 

 

Na exposição dos seus objetivos para o Ensino Fundamental os 

Parâmetros Curriculares Nacionais referem-se às seguintes habilidades e 

aspectos formativos12: 

• cidadania compreendida como participação social e política;  

• mediação de conflitos e tomada de decisões coletivas através do diálogo; 

• noção de identidade pessoal e nacional; 

• valorização da pluralidade do patrimônio sócio-cultural brasileiro; 

• contribuição ativa para a melhoria do meio ambiente; 

• auto-conhecimento, auto-confiança e desenvolvimento de múltiplas 

capacidades; 

• ação responsável em relação à própria saúde e a dos outros; 

• utilização de diferentes linguagens para produzir, expressar e comunicar 

idéias; 

• utilização de variadas fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

• e questionamento da realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los. (Brasil, 1998:7) 

 

A justificativa para o projeto dos Temas Transversais está expressa 

assim no Documento sobre os PCN: 

 

“O compromisso com a construção da cidadania pede 
necessariamente uma prática educacional voltada para a 
compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades 

                                                
12  O itálico a seguir é meu. 
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em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 
participação política. Nessa perspectiva é que foram incorporadas 
como Temas Transversais as questões da Ética, da Pluralidade 
Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da Orientação Sexual e do 
Trabalho e Consumo. 
 Amplos o bastante para traduzir preocupações da sociedade 
brasileira de hoje, os Temas Transversais correspondem a questões 
importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida 
cotidiana. O desafio que se apresenta para as escolas é o de 
abrirem-se para o seu debate.” (Brasil, op.cit.:17) 

 

Alguns dos pressupostos considerados pela Secretaria de Estado da 

Educação para o Ensino Religioso no Ensino Fundamental, como também 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, 

correspondem, em tese, ao que propõem os Temas Transversais de 5ª  a 8ª  

séries dos PCN do Ministério de Educação e do Desporto. Trabalhando o 

tema do Ensino Religioso no projeto político-pedagógico da escola, 

Figueiredo constata: 

                                        “Confrontando os temas e outros aspectos contemplados na Proposta 
Curricular de Minas Gerais com os que são apresentados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso, bem como os 
Parâmetros do MEC, das Disciplinas chamadas Transversais, 
constatamos a coincidência deles na sua essencialidade... todo 
conteúdo pode ser trabalhado no Ensino Religioso. Há questões de 
interesse dos educandos e educandas que são atribuídas ao 
fenômeno religioso; outras, aos questionamentos existenciais próprios 
da idade evolutiva; há os provenientes dos conteúdos das demais 
disciplinas; outros são simplesmente sócio-culturais...” (1998:16-17) 

 

 

Os valores e habilidades destacados do Documento do MEC podem 

também ser encontrados na reflexão de educadores e especialistas da área de 

Ensino Religioso ao se referirem aos objetivos últimos desta disciplina13. 

Também são contemplados em grande parte dos programas de Educação 

Religiosa de 5ª  a 8ª  séries os temas propostos pelo MEC como Transversais.  

Estes pontos em comum poderiam sugerir alguma redundância por parte 

da proposta do Ensino Religioso e, conseqüentemente, favorecer os 

questionamentos a respeito da sua real necessidade no currículo escolar. No 

entanto, os programas de Ensino Religioso não se limitam aos Temas 

                                                
13 Algumas destas reflexões foram incluídas no tema dos modelos de Educação Religiosa, anteriormente 
desenvolvido.  
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Transversais propostos pelo MEC, além do que o enfoque destes mesmos 

temas pelo Ensino Religioso é específico, pois tem em vista a pergunta última 

pelo sentido da vida e o projeto de vida do aluno que está em construção. Esta 

preocupação é comum a todos os modelos teóricos de Ensino Religioso 

identificados e não encontra o mesmo tratamento e sistematização por parte de 

outras disciplinas afins, como Filosofia, Sociologia, Educação Artística etc.  

 

 

VII - O modelo de Ensino Religioso adotado pelo Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso - DAER 

  

O Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso (DAER)14, 

coordenado pelo Padre Antonio Francisco da Silva e de cuja equipe de 

assessores faço parte desde 1996, é o órgão responsável pela capacitação e 

formação permanente de professores de Ensino Religioso da rede pública 

estadual da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta capacitação se dá, 

sobretudo através do Curso de Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa, 

com carga horária semestral de 128 horas, e que é pré-requisito para o 

credenciamento desses professores junto ao Conselho Nacional de Ensino 

Religioso (CONER/MG) e à Secretaria de Estado da Educação. 

Atualmente, a grade curricular do Curso do DAER é composta pelas 

seguintes disciplinas: Ensino Religioso no Brasil; Fenomenologia do Ser 

Humano; Fundamentos do Ensino Religioso; Psicologia e Religião; Ética nas 

Tradições Religiosas; Aspectos Filosóficos da Educação; Aspectos do 

Fenômeno Religioso; Matrizes Culturais Brasileiras e Mineiras; Pedagogia do 

Ensino Religioso; Narrativas e Textos Sagrados; Deus, Homem e Escatologia 

nas Religiões Prevalentes do Brasil; Tópicos em História das Igrejas Cristãs; e 

Técnicas de Trabalho em Sala.  

Aberto a graduados e profissionais de diferentes áreas de atuação e 

credos (até sacerdotes e pastores têm de fazer o Curso se pretendem trabalhar 

com esta disciplina na rede pública), e com uma equipe de professores 

                                                
14 O endereço atual do DAER é Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha, Belo Horizonte. 
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interdisciplinar e interconfessional. Sua proposta pedagógica compreende o 

Ensino Religioso como educação da religiosidade, ou seja,...  

 

“...como cultivo das disposições necessárias para a vivência coerente 
de um projeto de vida profundamente humano... Mais que ensinar as 
respostas desta ou daquela Igreja, a Educação Religiosa quer educar 
ao compromisso, a uma ação transformadora... Num país de injustiça 
estrutural, isto significa prioritariamente atuação junto com os 
oprimidos em prol da justiça, em nível cada vez mais profundo de 
conscientização." (Gruen, 1995:186)  

 

O modelo de filosofia do Ensino Religioso adotado pelo DAER e que 

orienta este Curso foi sistematizado pelo padre salesiano Wolfgang Gruen, o 

qual se distingue dos modelos catequético, ecumênico e inter-confessional pelo 

seu caráter inter-religioso. Na fundamentação da sua proposta ele sublinha 

que:  

 

"...para se entender a natureza da Educação Religiosa, há 
que se considerar certas realidades religiosas como espaço 
hermenêutico, ou seja, o espaço sócio-cultural em que se dá a 
gestação da interpretação, da compreensão, do sentido; um pano de 
fundo global, um modo de ver e de valorizar, que exercerá forte 
influência na avaliação do mundo e nas atitudes da pessoa, também 
na área religiosa." (Gruen, op.cit.:185) 

 

 

A respeito da religiosidade como um componente importante da cultura 

e, portanto, passível de ser analisado e até avaliado do ponto de vista do seu 

potencial de formação do comportamento ético e da cidadania, a reflexão de 

Frei Betto (1996)  vem corroborar com esta abordagem: 

 

 “Um dos redutos de formação ética e moral, em algumas escolas, é 
o Ensino Religioso. Ora, uma das conquistas da razão moderna é justamente 
a desconfessionalização das instituições sociais e, sobretudo, da esfera 
política... Entretanto, não se deve confundir laicidade com estreiteza de visão. 
Nas escolas, o Ensino Religioso deve estar combinado com o ensino das 
religiões, na medida em que a religiosidade, como defende Max Weber, é tão 
intrínseca à condição humana quanto à sexualidade. Ora, relegar a questão 
religiosa à esfera privada, em especial quando se trata de um dever de 
formação, como é a escola, é abrir espaço à perda de referências culturais 
básicas, à superstição e ao fundamentalismo... Ora, a cultura latino-
americana tem a religião em seu substrato, e de tal forma a religiosidade 
perpassa nosso inconsciente coletivo que qualquer trabalhador, empregada 
doméstica ou camponês expressa sua visão de mundo em categorias 
religiosas... Introduzir o Ensino Religioso nas escolas é, portanto, um dever 
de quem se propõe a formar cidadãos livres e conscientes... (pág. 32-33) 
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Além dessa realidade estruturada e estruturante - a sociedade 

permeada de valores, práticas e instituições religiosas - outras questões e 

premissas importantes estão na base do modelo de Ensino Religioso 

sistematizado por Gruen (1995). Ele esclarece que as divergências existentes 

entre as diferentes concepções de Ensino Religioso giram, geralmente, em 

torno de três aspectos básicos: 

 

• O problema do sentido: há educadores e legisladores que 

confundem Estado leigo com Estado laicista, consideram o 

"religioso" como monopólio das religiões e concluem que o Ensino 

Religioso visa domesticar, alienar e subjugar as mentes. A 

concepção reducionista atribuída à categoria do “religioso” revelaria, 

no mínimo, um desconhecimento da conotação que ela recebe em 

outros campos do conhecimento, tais como Filosofia, Antropologia 

Cultural e Psicologia Social15. A própria legislação estadual não 

avança nesta matéria, pois privilegia a filosofia cristã como 

inspiradora dos objetivos do Ensino Religioso Escolar. 

 

• O problema da linguagem: o professor de Ensino Religioso deveria 

falar a partir do aluno, de suas possibilidades e necessidades; ao 

contrário do representante da instituição religiosa, que fala a partir de 

princípios teológicos e de um projeto de evangelização. A linguagem 

catequética é mais comum em escolas particulares confessionais, 

mas ainda é muito utilizada por docentes de escolas públicas, o que 

reforça as acusações de que o Ensino Religioso subjuga e 

domestica por ser "o braço estendido" das igrejas cristãs dentro da 

escola; 

 

• O problema dos interesses: como se pôde constatar ao longo da 

retrospectiva histórica, os poderes civil e religioso defendiam, juntos, 

um modelo de Ensino Religioso que tranqüilizava e reforçava a 

ambos, mas não resolvia o problema dos alunos: 

                                                
15 A este respeito, algumas contribuições de educadores e especialistas consultados da Revista Diálogo 
foram apresentadas neste capítulo, tais como Casali, Catão, Cruz, Fester, Nogueira, Sedrez e Silva. 
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a) as autoridades civis tinham e ainda têm interesse político em não 

indispor grupos religiosos mais influentes contra si (e entre eles); 

b) há autoridades religiosas que, imbuídas ainda do modelo de uma 

cultura cristã hegemônica, não querem perder direitos sobre o 

Ensino Religioso, adquirido a duras penas; temem o proselitismo 

de grupos que não têm preocupação ecumênica; ou vêem no 

Ensino Religioso a alternativa para uma educação da fé que não 

foi tão eficaz e abrangente. 

 

Com base nestes pressupostos, o modelo de Educação Religiosa 

Escolar proposto por Gruen (1995) defende que  

 

"...o fator 'religioso' há de ser procurado não nas religiões tidas 
comumente como tais, mas naquilo que é comum a todos os homens 
e mulheres seriamente empenhados em realizar o sentido último da 
sua existência. Ou seja, prefere-se partir hoje não de uma suposta 
'posse', mas da 'busca'." (pág. 24) 

  

Também contribui para este entendimento da categoria do “religioso” a 
reflexão de Brito (1998), quando aborda o tema da educação em tempos de 
globalização: 

 
“No âmbito educacional, gostaria de concentrar o olhar na 

educação religiosa ou no ensino religioso e perguntar por sua 
possível contribuição para a construção de uma sociedade mais 
igualitária. Penso num ensino religioso que superou o ranço 
apologético e proselitista e situa-se num horizonte macroecumênico... 
A palavra religiosa, ao oferecer olhos novos às pessoas, possibilita 
um crescimento por dentro, uma transformação interna, uma 
experiência de liberdade - valor supremo do ser humano -, liberdade 
que se manifesta de modo pleno no dom do outro, no reconhecimento 
do outro... heterogêneo, plural e contraditório”. 

A palavra religiosa, por sua natureza interrogante, mantém 
vivas as perguntas sobre a vida, sobre o destino humano e sobre o 
futuro. A palavra religiosa, por ser operativa, convida a passar das 
idéias ao agir, agir que é desafiado a construir a base de uma 
convivência humana mais harmônica." (pg. 34-36) 

 

 

É possível fazer, então, a distinção entre Religiosidade - atitude e tarefa 

de abertura do homem ao sentido radical, mais profundo de sua existência (fé 

em sentido amplo, abertura ao transcendente); e Religião - uma das maneiras 

concretas de o homem viver a sua religiosidade, o que supõe adesão a um 

credo e pertença a uma comunidade de fé (fé explícita, pública), sujeita a todas 
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as contingências históricas e culturais que isto implica. No primeiro caso, é 

possível se falar de religiosidade popular, do povo mineiro, religiosidade 

sincrética etc; no segundo, de religião ou fé católica, islâmica, dos índios 

Yanomami etc. 

Aos conceitos de religiosidade e fé explícita correspondem, 

respectivamente, duas tarefas educativas: (Gruen, 1995) 

  

• A educação da religiosidade (ou Educação Religiosa): Não conta 

com a fé como ponto de partida, nem mesmo ousa propor a fé como 

objetivo. Quer ajudar o aluno a formular em profundidade o 

questionamento religioso e a dar sua resposta devidamente 

informada, responsável e engajada. Sendo assim, tudo o que 

constitui o universo do aluno cabe como conteúdo da ERE: a alegria 

e a dor; o nascer e o morrer; problemas sociais, familiares e 

psicológicos; o passado, presente e futuro; auto-conhecimento e 

relações humanas; vocação e profissão; o fenômeno religioso e as 

religiões como criações culturais etc. Esta fundamentação que 

respalda a proposta do DAER identifica-se, portanto, com o modelo 

teórico “Inter-religioso”, descrito anteriormente. 

  

• A educação da fé explícita (ou Catequese): Supõe a fé do 

interlocutor (comunidade ou pessoa), e visa educar e aprofundar 

esta mesma fé. De acordo com a grande maioria das religiões, o que 

constitui o sentido radical da existência humana é Deus. Por isso, 

Deus é o dado indiscutível a partir do qual é organizada toda a 

catequese (objetivos, conteúdos e métodos), o que corresponde aos 

objetivos dos modelos teóricos “Ecumênico” e “Inter-confessional” já 

apresentados.  

 

Esta segunda modalidade de enfoque é a que compete às igrejas e 

religiões na tarefa de justificar o seu credo e de formar e cultivar a fé dos seus 

fiéis, o que não deveria acontecer no espaço da escola pública, devido ao seu 

compromisso com valores, conteúdos e práticas universalizantes. Isto porque a 

escola pública é pluralista por definição - aberta a todos com igualdade de 
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direitos e deveres. Portanto, uma catequese confessional que favorecesse a 

maioria dos alunos e suas famílias seria contrária aos direitos dos demais, 

gerando, inevitavelmente, proselitismo, concorrência e discriminação. Ora, é 

impossível que essa formação na fé não venha acompanhada também de uma 

concepção de pessoa, um ethos, um modelo de sociedade e, portanto, de uma 

opção política.  Como tantas outras instituições sociais também a Religião traz 

em si a marca da ambigüidade, pois 

 

"...do ponto de vista da psicologia da personalidade, a religião pode 
manter a pessoa no infantilismo e na consciência ingênua, como 
pode formar à maturidade e à consciência crítica; do ponto de vista 
sócio-político, a religião pode anestesiar um povo, como pode sacudi-
lo; do ponto de vista teológico, ela pode frear a caminhada na fé com 
preconceitos e tabus; como pode estimulá-la de mil formas, muitas 
vezes insubstituíveis." (Gruen, op.cit:41) 
 

 

Já a concepção de Pessoa subjacente a esta segunda proposta – 

percebida à luz das Antropologias Filosófica e Cultural –  contempla a 

possibilidade da experiência religiosa, de uma relação entre o indivíduo e um 

sagrado, o sentido ou referência para a sua existência, porque concebe o ser 

humano como um ser de transcendência. Portanto, a socialização e 

sistematização dessa experiência individual ou coletiva é que dá origem às 

religiões, cuja visibilidade (teologias, hierarquias, legislações, ritos, 

monumentos, habitus16, conflitos internos, etc.) é também uma construção 

cultural, sujeita a contingências e ambigüidades. 

Tendo em vista, sobretudo, uma avaliação sistemática da prática 

docente e sua constante atualização na área do Ensino Religioso, é que a 

formação permanente oferecida pelo DAER continua sendo um requisito 

obrigatório para que o professor desta disciplina possa renovar anualmente o 

seu credenciamento junto ao CONER e Secretaria de Estado da Educação. 

                                                
16 Segundo Denys Cuche, comentando a sociologia da cultura de Bourdieu, "o habitus é o que caracteriza 
uma classe ou um grupo social em relação aos outros que não compartilham das mesmas condições 
sociais... Ele explica porque os membros de uma mesma classe agem freqüentemente de maneira 
semelhante sem ter necessidade de entrar em acordo para isso. O habitus é então o que permite aos 
indivíduos se orientarem em seu espaço social e adotarem práticas que estão de acordo com sua 
vinculação social." (1999, p.171-172) 
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Os encontros de formação permanente são semestrais, com duração de 

uma tarde ou noite, totalizando um mínimo de 08 horas anuais. A definição dos 

temas é feita pelo próprio DAER, considerando: 

a) a percepção que os assessores têm das demandas e 

defasagens das turmas que concluem o Curso de Especialização em 

Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa; 

b) as avaliações e sugestões feitas pelos próprios alunos que 

concluem o Curso de Especialização, tendo em vista o seu 

aprofundamento; 

c) e novas exigências ou mudanças propostas pela Secretaria 

de Estado da Educação para a Área, como por exemplo a inclusão do 

Ensino Religioso no Ensino Fundamental I (1ª  a 4ª  séries), o que vai 

requerer competências específicas para o trabalho com essa faixa 

etária. 

 

A distribuição dos temas da Formação Permanente é feita entre os 

assessores e eventuais colaboradores do DAER, segundo suas competências 

e disponibilidade. 

A inscrição em um dos temas previstos em calendário semestral fica a 

critério de cada professor, que pode escolher de qual participar, segundo suas 

necessidades de atualização e formação. Alguns temas são mais requisitados 

do que outros, havendo a necessidade de se aceitar um número de 

participantes maior do que o previsto ou, em alguns casos, formar uma nova 

turma. Para o 2º  semestre de 2002, o calendário da Formação Permanente 

prevê os seguintes temas: Campos de força e disciplina em sala de aula; 

Prática educativa de Ensino religioso e elaboração de projetos; Bioética; 

Oficina Pedagógica (de técnicas ou dinâmicas para sala de aula); Projeto 

político-pedagógico: contribuições do Ensino Religioso; Ética e Ensino 

Religioso; Religião e violência; Histórias com sabedoria; e Diálogo inter-

religioso. 

Estão dispensados da Formação Permanente aqueles professores que, 

no respectivo ano, estiverem fazendo curso de nível superior em qualquer área 

e modalidade (graduação, educação continuada ou pós-graduação); quando da 

sua participação em eventos acadêmicos promovidos por outras entidades 
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(cursos, simpósios, seminários, congressos etc) e cujo tema seja relevante ou 

pertinente à área do Ensino Religioso; ou quando não estiverem lecionando 

esta disciplina atualmente.  

 

 

VIII - Considerações parciais 

 

A reflexão que fizemos sobre modelos teóricos e respectivas práticas 

pedagógicas na área do Ensino Religioso mostrou o tratamento diferenciado 

que lhe é dado por legislações e sistemas de ensino em diferentes instâncias, 

instituições educativas e religiosas, educadores e especialistas. 

Sobre a identidade da disciplina, a LDB é clara quando afirma ser ela 

parte integrante do sistema e elemento essencial para a formação integral do 

cidadão. Ampliando e aprofundando estas considerações, o Conselho Nacional 

de Educação deu o seu parecer a respeito dos objetivos e conteúdos da 

disciplina.  Sobre este mesmo “lugar” do Ensino Religioso na formação integral 

de crianças e jovens estão de acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso (PCNER), propostos pelo Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso (FONAPER); a Secretaria de Estado da Educação de Minas 

Gerais; o Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso; os educadores e 

especialistas consultados e referidos neste trabalho. 

No entanto, ainda há divergências quanto aos pressupostos e 

conteúdos dessa formação integral, ora respaldada nos modelos “ecumênico” 

(Secretaria de Estado da Educação) e “interconfessional” (FONAPER), ora no 

modelo “inter-religioso” (DAER).  Por outro lado, temos os diversos cursos de 

graduação e pós-graduação na área, que têm autonomia para definir os seus 

próprios modelos e programas correspondentes17. Pergunto-me se poderia ser 

de outra maneira, diante do itinerário histórico e das implicações legais vistas 

até aqui. 

                                                
17 A PUC-MG organizou o Curso de Graduação em Pedagogia com Ênfase em Ensino Religioso, além de 
oferecer uma Pós-graduação Lato-Sensu em Ensino Religioso e ser parceira de uma Pós-graduação em 
Ciências da Religião, oferecida pelo Instituto Santo Tomás de Aquino. Outras Pós-graduações em Ensino 
Religioso, em Belo Horizonte, são oferecidos pelo CEPEMG em parceria com o Unicentro Newton Paiva, 
e Faculdade Estácio de Sá.  
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O “problema do sentido”, identificado por Gruen, no tocante à categoria 

do “religioso”, é, a meu ver, uma das causas para o “problema da linguagem”, 

que aproxima o Ensino Religioso dos objetivos da educação da fé. Uma vez 

que a compreensão é diferenciada e mantém viva a desconfiança sobre o 

caráter neutro da disciplina no campo da educação (“cristianização da cultura”), 

acredito ser este um dos principais motivos para a manutenção de algumas 

orientações legais peculiares e, no mínimo, ambíguas, tais como:  

• a matrícula facultativa do aluno, justificada por respeitar a 

diversidade cultural e religiosa do povo brasileiro; 

• o não estabelecimento de critérios e conteúdos comuns para a 

formação e profissionalização do professor de Ensino Religioso, 

favorecendo que diferentes ênfases sejam adotadas pelos cursos de 

especialização, graduação e pós-graduação. 

  

O fato de que ao Conselho de Ensino Religioso, também em sua seção 

mineira (CONER-MG), caibam as atribuições de “estabelecer, em parceria com 

a Secretaria de Estado da Educação, critérios para a indicação e apresentação 

do professor ao exercício da função em Educação Religiosa”, e “elaborar e 

executar programas de formação de professores de Educação Religiosa, 

providos pela SEE ou CONER”, mantém aberta a possibilidade de diálogo em 

torno dos objetivos desta disciplina e de implementações, também no texto da 

lei, que venham aprimorar a sua contribuição específica no currículo da escola 

pública estadual. Cabe aqui destacar a responsabilidade do Departamento 

Arquidiocesano de Ensino Religioso e de outras instituições educativas 

(confessionais ou não) que oferecem especialização, graduação e pós-

graduação nesta área, possibilitando a qualificação da experiência docente 

frente aos desafios inerentes à natureza da disciplina. 

Depois do levantamento desses modelos teóricos, quando constatamos 

ainda indefinições, é possível se pensar uma identidade indiscutível para o 

Ensino Religioso? Admitindo que esta identidade também possa ser construída 

em meio ao conflito ou ser perpassada por ele, poderíamos concluir por ser 

mesmo este o perfil atual do Ensino Religioso, na rede pública estadual de Belo 

Horizonte? 
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É oportuno aproximar as considerações tecidas até aqui com as 

questões levantadas pelo dia-a-dia da prática docente na área do Ensino 

Religioso, recolhendo mais elementos para a nossa reflexão. 
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- CAPÍTULO IV - 

 

 

PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS SOBRE A FORMAÇÃO E A 

DOCÊNCIA NA ÁREA DO ENSINO RELIGIOSO  

 

 

I – Introdução 

 

Os capítulos anteriores dedicaram-se a uma retrospectiva da história do 

Ensino Religioso Escolar nos âmbitos federal e estadual, como também a um 

levantamento da legislação atual e dos principais modelos teóricos que procuram 

justificar a importância da disciplina no currículo da escola pública.  

Este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada junto a 

professores de Ensino Religioso de escolas estaduais, trabalhando em Belo 

Horizonte. Nele nos propomos a confrontar a reflexão já feita nos capítulos 

anteriores, com a experiência profissional de educadores da área, a fim de 

identificar possíveis pontos em comum, assim como novos questionamentos e 

desafios postos à disciplina.  

O objetivo desse confronto foi fazer inferências que forneçam pistas para o 

trabalho com a formação dos professores de Ensino Religioso da rede pública, 

por parte das instâncias representativas e deliberativas que colaboram com a 

Secretaria de Estado da Educação, particularmente o Conselho de Ensino 

Religioso (CONER-MG) e o Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso 

(DAER).  

O grupo de educadores que responderam ao questionário, como já foi dito 

no capítulo I, foi composto de 11 professores de Ensino Religioso de rede 

estadual, de Belo Horizonte, com o mínimo de três anos de experiência na área, 

atualmente lecionando esta disciplina no Ensino Fundamental, todos 

identificados com credos cristãos e que têm o “Curso do DAER” e outras 

especializações em seu currículo.  

Citando o professor italiano Cosimo Laneve, Pimenta (1997), numa 

reflexão que pretende revisar conceitualmente as ciências da educação, a 
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pedagogia e a didática, defende que a construção do saber didático também se 

dá a partir da experiência dos professores e não só da pesquisa: 

 

"...a construção do saber didático se dá não só a partir da pesquisa, 
mas também da experiência dos professores... A prática dos 
professores é rica em possibilidades para a constituição da teoria. 
Contém saberes que advêm da ação direta, da intuição, do bom senso, 
da capacidade pessoal de julgamento, do poder de decisão... Para a 
construção da teoria a partir da prática é essencial o registro 
sistemático das experiências, a fim de que se constitua a memória da 
escola... Documentar as escolhas feitas pelos docentes, o processo e 
os resultados... Os materiais básicos para esses processos são a 
memória das reuniões docentes, as descrições das escolhas dos livros 
e das metodologias, os diários dos professores, seus balanços 
mensais, e outros... A importância da memória/estudo da experiência... 
constitui potencial para elevar a qualidade da prática escolar, assim 
como para elevar a qualidade da teoria..." (PIMENTA, op.cit.:p. 58-60) 

 

Para a pesquisa foram distribuídos questionários com perguntas sobre a 

experiência acadêmica e profissional desses professores na área de Ensino 

Religioso1. Suas contribuições foram agrupadas em sub-títulos seguindo a 

afinidade de considerações feitas sobre a proposta do Ensino Religioso e sua 

docência, assim como de práticas e desafios identificados por eles no trabalho 

junto aos seus alunos e corpo docente de suas escolas2. Esses critérios, 

adotados no agrupamento das respostas, visaram facilitar a posterior análise dos 

dados, seja pelo número de respostas semelhantes, seja pelo número de 

respostas divergentes ou até mesmo inusitadas3.  

Procurarei, a partir desses dados, interpretar e analisar a palavra desses 

professores, para que ela nos auxilie na sempre atual e exigente tarefa de 

contribuir para a formação docente, em particular na área do Ensino Religioso. 

 

 

II – Desenvolvimento 

 

                                                
1 A íntegra do questionário utilizado encontra-se no Anexo A deste Trabalho. 
2 No entanto, algumas opiniões e relatos se apresentaram mais identificados com outras questões do que 
com aquelas que procuraram responder, por isso foram remanejadas de um conjunto de respostas para outro. 
Algumas poucas respostas foram repetidas em outras categorias, porque entendi que diziam respeito a mais 
de uma questão proposta. 
 
3 Todas as respostas, transcritas na íntegra e na mesma ordem em que foram respondidas, constituem o 
anexo B deste trabalho. 
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1. Perfil do grupo de professores4 

 

1.1- Dados pessoais: 

– A maioria (08 entrevistados) tem mais de 40 anos de idade  

– Predominância de católicos (09 entrevistados); um pastor da Igreja Batista 

Brasileira e uma professora com experiência religiosa eclética (católica, 

mas também freqüentadora de outras denominações religiosas); 

 

1.2- Formação acadêmica: 

– A maior parte do grupo de professores (06) é graduada em Pedagogia; 

– Outras graduações (01 representante de cada): Ciências Sociais; 

Desenho e Artes Plásticas; Direito; Filosofia; História;  

– Dez entrevistados fizeram o Curso de Capacitação em Filosofia e 

Metodologia da Educação Religiosa, do DAER; 

– Todos têm alguma graduação ou especialização na Área de Ensino 

Religioso, além do Curso do DAER. 

 

1.3- Experiência profissional: 

– A maioria (08 entrevistados) tem mais de dez anos de experiência 

docente; 

– Metade do grupo (06 entrevistados) tem menos de 05 anos de magistério 

na área de Ensino Religioso e os demais têm experiência superior a cinco 

anos de trabalho com esta disciplina; 

– Quase a totalidade do grupo (10 respondentes) já lecionou ou leciona 

outra(s) disciplina(s), embora atualmente, a maioria (08) trabalha apenas 

com Ensino Religioso; 

– Oito entrevistados lecionam Ensino Religioso no Ensino Fundamental II (5ª 

à 8ª série) e os demais, no Ensino Fundamental I; 

– Sete já exerceram outra atividade no campo da educação que não a 

docência; 

                                                
4 Os números entre parênteses que aparecem no decorrer desta tabulação de dados dizem respeito ao total de 
respostas a uma mesma  questão ou ao total de professores entrevistados que se colocaram de acordo sobre o 
mesmo tema perguntado. Houve quem contribuísse com vários dados em resposta a uma mesma questão; 
devido a isto, o somatório das respostas indicado entre parênteses, em algumas questões, ultrapassa o 
número de pessoas entrevistadas. 
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– A maioria (09 entrevistados) já exerceu alguma atividade profissional 

diferente da docência; 

– A docência se efetiva atualmente junto a públicos de diferentes Regionais 

da cidade de Belo Horizonte: (04) Reg. Noroeste; (02) Reg. Oeste; (01) 

Reg. Venda Nova, Norte, Barreiro, Leste e Centro Sul. 

 

De um modo geral, o grupo tem um perfil mais maduro quanto à faixa 

etária e quanto à experiência profissional (tempo de docência e diversidade de 

funções dentro e fora da educação), atua na área do Ensino Religioso e leciona 

no Ensino Fundamental I e II. Predomina entre eles a opção pelo credo católico e 

é um grupo representativo de diferentes realidades sociais abrangidas por suas 

escolas, tanto em clientela quanto em localização geográfica. A maioria tem 

Pedagogia como primeira graduação e concluiu o Curso de Capacitação em 

“Filosofia e Metodologia da Educação Religiosa”, do DAER, além de outras 

graduações e / ou especializações na área do Ensino Religioso.   

 

 

 

2. Percepções sobre a formação e a docência em Ensino Religioso 

 

2.1 Como se sente como professor de Ensino Religioso:  

 

A quase totalidade dos professores (10) mostrou-se satisfeita com o 

trabalho realizado na disciplina de Ensino Religioso e com os resultados 

alcançados, utilizando-se de e expressões tais como: “gosto muito”, “despertar 

de interesse”, “feliz e apaixonada pelo que faz”, “vocacionada”, “identificada”, 

“imensa alegria”, “sempre gostou de trabalhar nesta área...”, “gratificada”, “ama o 

que faz”, “sente-se bem e realizada”. Somente um professor, embora reconheça 

a importância do especialista em Ensino Religioso na escola, sente-se “muito 

insatisfeito e desencantado”, devido às condições desfavoráveis de trabalho no 

ensino público e à falta de reconhecimento do lugar da disciplina na escola. 

Outros dois professores também fizeram críticas às condições de trabalho, mas 

não apontaram essas questões como causa de desmotivação para a prática 

docente. 
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2.2 Como se sente lecionando outras disciplinas: 

 

Os 03 professores que lecionam outras disciplinas além de Ensino 

Religioso mostraram-se satisfeitos com o seu trabalho nas áreas de Inglês, 

História e Regência de 1a. a 4a. séries, e não estabeleceram termo de 

comparação entre as disciplinas que ministram. 

 

2.3 Objetivos do Ensino Religioso na grade curricular: 

 

Todos os professores concordaram em que o Ensino Religioso tem uma 

grande importância na grade curricular da escola pública, mas indicam 

pressupostos e objetivos diferentes para justificá-lo. Os objetivos apontados 

foram: 

 

a) Auto-conhecimento do aluno, desenvolvimento da sua personalidade 

e socialização: ( 05 ) 

• encontrar-se e encontrar o outro;  

• incentivar o convívio pacífico;  

• desenvolver o potencial infinito que se aloja no indivíduo; e 

desenvolve os dons dos alunos, tornando-os úteis como filhos de 

Deus;  

• lançar a semente da reflexão sobre “quem sou eu?”, escolhas, 

potencialidades, auto- descoberta;  

• ajudar a relacionar-se com um público diferenciado.  

 

b)   Ética, cidadania e sentido da vida: ( 05 ) 

• levar os educandos a encontrarem o sentido da vida, vivenciando 

valores éticos e morais;  

• caminho para a paz;  

• ética e o significado da cidadania, resgatando assim sua cultura;  
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• permitir ao ser humano a busca de sentido e de significado para a 

vida, predispondo-se a buscar esse significado diante de seus 

ideais de vida e dentro de suas potencialidades naturais;  

• apresentação de uma forma de vida cidadã, ética. 

 

c)    Formação integral do aluno: ( 05 ) 

• a disciplina representa um espaço para perceber o aluno como um 

todo, para além de um conteúdo específico;  

• formação do homem de hoje e de amanhã, em conjunto com 

outras disciplinas;  

• preocupação com a formação integral do aluno; 

• momento que a criança tem para refletir sobre questões que o 

ambiente familiar não está fornecendo: papel da família, 

espiritualidade, auto-estima, não violência etc. 

 

 d)    Fé e religiosidade: ( 04 ) 

• esclarecer a fé do aluno e a prática da mesma, e refrear a 

discriminação e o proselitismo religioso;  

• única disciplina que os alunos levarão para o mundo espiritual;  

• reflexão sobre Deus;  

• ajudar a relacionar-se com outros credos.  

 

e)   Credibilidade junto à comunidade educativa, e contribuição com 

outras atividades desenvolvidas na escola: ( 04 ) 

• apóia outras disciplinas e é apoiada por elas; e mantém o grupo de 

professores unido, evitando criticá-los;  

• boa aceitação das famílias e de outros professores, porque a 

direção da escola valoriza o Ensino Religioso e o apóia, fazendo 

com que este trabalho seja respeitado;  

• colaboração em projetos de convivência na escola 

(interdisciplinaridade); 

• formação do homem de hoje e de amanhã, em conjunto com 

outras disciplinas.   
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f)   Concepção de educação nas aulas de Ensino Religioso ( 02 ) 

• metodologia da disciplina favorece uma organização mais “livre” do 

tempo de aula e menor rigor quanto ao processo avaliativo, 

devendo adaptar-se à realidade da escola e dos alunos; é um 

espaço de discussão e escuta das experiências e opiniões dos 

alunos; 

• “essa matéria torna o professor alegre, próspero e saudável”. 

 

Por estes depoimentos pode-se inferir que a maior contribuição do Ensino 

Religioso (15 citações) concentra-se na tarefa de formar integralmente o aluno, o 

que inclui aspectos como: auto-conhecimento, indagação sobre o sentido da 

vida, socialização, cidadania e ética. Com menor destaque (04 menções), foi 

citada a reflexão e formação no campo da religiosidade ou das religiões.  Aliás, 

diante da atual onda de expressões e movimentos religiosos em nossa 

sociedade, pertencer a este ou aquele credo não é garantia de que o indivíduo 

seja mais ético do que outro que não tenha feito uma opção religiosa. Sobre esta 

consideração Pierucci (2002), juntamente com outros sociólogos 

contemporâneos, cujos escritos tematizam a incerteza moral do nosso tempo, 

advertem para o fato de que: 

 

“... Nunca o Brasil foi tão efervescente em matéria de religião como 
agora, e nunca a criminalidade, a pornografia e a falta de caráter foram 
tão difundidas como agora. Por que isso? Por que essa coincidência que 
à primeira vista parece contraditória, paradoxal? 

  Uma resposta possível talvez esteja na característica, tanto das 
‘religiões alternativas’, quanto dos mais recentes movimentos cristãos de 
renovação, à qual poucos têm dado a devida atenção: essas novas 
formas de religiosidade estão dando mais importância às práticas rituais 
e devocionais, às técnicas de auto-ajuda e autopromoção, aos resultados 
imediatos do ato religioso – êxtases e dons, sensações imediatas e 
emoções catárticas, milagres de cura e graças alcançadas – do que às 
exigências normativas de conduta moral pautada por uma ética da 
fraternidade.” (p.34) 

  

 

Algumas respostas referentes a esta dimensão - a religiosa - chamam a 

atenção por revelar uma concepção dicotômica da realidade e do ser humano5, 

                                                
5 O uso da expressão “mundo espiritual” incorre no chamado “dualismo platônico”, que compreendia a 
realidade dividida em dois planos ou mundos: o mundo físico, material, efêmero, irreal e, portanto, 
desprezível; e o mundo das idéias, espiritual, eterno, real e, portanto, desejável. Este modelo compreensivo 
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assim como uma linguagem característica da tradição cristã6.  Estas expressões 

denunciam o já referido “problema da linguagem”, expressão usada pelo Padre 

W. Gruen para designar a identificação entre o Ensino Religioso e a educação da 

fé ou catequese7.  Trata-se de uma linguagem doméstica que, acredito, pode 

dizer muito mais da experiência de fé ou credo religioso do educador, do que 

propriamente de uma opção teórica. Esta implicação da experiência pessoal na 

prática do magistério é mencionada por Nascimento (1998), ao refletir sobre as 

dimensões da formação continuada de professores e sobre quem é este 

profissional que se pretende formar.  Concordando com outros autores, ele 

conclui:  

 

“...o conhecimento acerca do mundo é inseparável do conhecimento 
acerca de si próprio...” por isso, “... os professores ensinam não só aquilo 
que sabem, mas aquilo que são...” (op.cit. p. 74)  
 

 

Este  dado, que também vai reaparecer no depoimento de professores que 

responderam ao questionário, levanta um pressuposto e ao mesmo tempo uma 

preocupação, que considero importante para a proposta de especialização e 

formação continuada oferecida pelo Departamento Arquidiocesano de Ensino 

Religioso, qual seja, a de considerarmos a experiência de vida desses 

professores, no que ela tem de saberes e  possibilidades mas também de limites,  

sob o risco de apresentarmos um conteúdo e uma metodologia que não os ajude, 

efetivamente, a aprimorarem sua prática docente. 

Um conjunto de respostas (04) fez referência a uma interação existente 

entre o Ensino Religioso e a comunidade educativa – formada por alunos e seus 

familiares, professores e funcionários – na forma de parceria, fator de coesão e 

colaboração em projetos interdisciplinares e outras atividades desenvolvidas na 

escola. Soma-se a isso também as alusões feitas a uma concepção de educação 

                                                                                                                                             
da realidade, oriundo da filosofia grega, foi incorporado pelo Cristianismo dos 1ºs séculos e ainda hoje pode 
ser encontrado no discurso moral e religioso de fiéis, grupos e até instituições. 
 
6 O tratamento de “filhos de Deus” dirigido aos alunos é próprio do credo cristão, que, fundamentando-se na 
experiência histórica de Jesus de Nazaré e nos preceitos apregoados por ele, compreende uma origem e um 
fim último da humanidade referidos a Deus. 
 
7 O capítulo anterior tratou com mais profundidade desta imprecisão e ambigüidade da linguagem, 
sobretudo no sub-título “O modelo de Ensino Religioso adotado pelo DAER”. 



 128

mais participativa adotada nas aulas de Ensino Religioso (02). Este é, na 

verdade, o ideal de todas as disciplinas que compõem a grade curricular, como 

também um dos objetivos do perfil de escola desenhado pela nova LDB, com o 

que se coadunam os PCN do Ministério da Educação: 

 

“A formação da cidadania se faz, antes de mais nada, pelo seu 
exercício: aprende-se a participar, participando. E a escola será um lugar 
possível para essa aprendizagem, se promover a convivência 
democrática no seu cotidiano... Assim, devem ser eleitos métodos e 
atividades nos quais os alunos possam opinar, assumir 
responsabilidades, colocar-se, resolver problemas e conflitos e refletir 
sobre as conseqüências de seus atos...” (BRASIL,1998:37-38) 

 

Os pressupostos levantados pelos professores com relação aos objetivos 

do Ensino Religioso encontram alguma identificação com as considerações e 

propostas feitas pela maioria dos especialistas da Revista Diálogo consultados e 

citados no capítulo anterior, particularmente nas contribuições de Wachs, Sung, 

Cruz e Catão, as quais, por sua vez, sustentam os modelos teóricos de Ensino 

Religioso mais conhecidos. Também os objetivos do Ensino Religioso para o 

Ensino Fundamental, segundo a Secretaria de Estado da Educação, o Fórum 

Nacional Permanente de Ensino Religioso e a Câmara de Educação Básica, 

encontram-se aqui contemplados, quais sejam os de: fornecer elementos para o 

auto-conhecimento do aluno, enquanto ser situado, que constrói um projeto de 

vida pessoal na sua busca de respostas para o sentido último da existência; 

contribuir para uma formação ética e cidadã, tendo em vista a concretização de 

uma sociedade mais justa e fraterna; e fomentar a colaboração e o diálogo inter-

religioso. 

Sendo assim, poder-se-ia dizer que os objetivos do Ensino Religioso, 

compreendidos e vivenciados por estes profissionais, têm um caráter 

universalizante, ou seja, faria parte da natureza mesma da disciplina atentar para 

a tarefa última e sempre atual da educação e da escola: a humanização da 

pessoa e da sociedade. 

 

 

2.4.  Conteúdos e temas centrais do programa de Ensino Religioso 

referem-se ...: 
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a) ... ao cultivo de valores, à socialização, à ética e à construção da 

cidadania: ( 14 citações) 

• respeito para com o ser humano, convivência e qualidade dos 

relacionamentos;  

• valorização da vida (que floresce e frutifica);  

• tolerância e respeito às diferenças, e aprendizado de novos 

costumes;  

• ética e educação para a paz;  

• solidariedade e responsabilidade;  

• otimismo e sucesso;  

• resgate de valores humanos na escola;  

• amor, afetividade e sexualidade; 

• família; 

• conservação do meio ambiente e do espaço físico da escola; 

participação na vida da sociedade (comunidade, leis, movimentos 

populares etc); 

• meio ambiente e ecologia;  

• potencial de contribuição dos alunos dentro do contexto sócio-

político-econômico-cultural, tornando-se sujeito do processo; 

direitos e deveres. 

 

b) ... ao auto-conhecimento e formação de identidade: ( 10 ) 

• “quem sou eu?”; 

• auto-estima e gostar de si mesmo;  

• o próprio valor do jovem (aluno);  

• “a mente como força criadora”;  

• vida e seu sentido. 

 

c) ... às religiões como construção cultural: ( 05 ) 

• como os alunos se sentem diante da sua própria religião e de 

outras religiões;  

• religião e aspectos correlatos (história, geografia, raça, dominação 

cultural, alienação, manifestações religiosas variadas etc);  
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• festas e outras datas dos calendários civil e religioso (Páscoa, Dia 

das Mães etc). 

 

d) ... à experiência de fé dos alunos e ao credo cristão: ( 05 ) 

• temas que levem o aluno a crer em Deus e em si mesmo, já que 

por meio deste conteúdo “o aluno desenvolve automaticamente 

mais noção de ser pessoa e do outro”;  

• “exteriorização do próprio Deus interior”; 

• Jesus Cristo; 

• Reino de Deus, e fé e salvação;  

• amor divino. 

 

e) ... à proposta pedagógica e metodologia da disciplina: ( 05 ) 

• não definir programa previamente, mas sondar junto aos alunos 

temas de maior interesse, como por exemplo “família” e 

“religiosidade”, escutando o que os alunos têm a dizer a respeito; 

• fazer o aluno pensar, articular e desafiar o mundo que aí está; 

• problemas disciplinares como ocasião para se refletir sobre 

convivência; 

• segue o programa da Secretaria da Educação para o Ensino 

Fundamental I (1ª a 4ª série);  

• “conteúdos geradores e iluminadores do processo educativo, que 

orientem o educando na busca do conhecimento de si mesmo e do 

outro, e favoreçam o desenvolvimento destes conhecimentos, para 

participação na construção de uma sociedade mais justa e mais 

fraterna, através do respeito à dignidade da pessoa humana, em 

busca do transcendente”. 

 

Também aqui foram recorrentes os destaques (24) para temas como auto-

conhecimento, formação de identidade, socialização, ética e cidadania. Parece 

corroborar com esta ênfase a afirmação de José Carlos Libâneo, em seu trabalho 

de investigação sobre a pedagogia e a didática no Brasil, de que:  
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"É certo que as práticas educativas não suportam mais certezas 
absolutizadas, mas é impossível à pedagogia ceder ao relativismo ético. 
No âmbito da atividade pedagógica, marcos teóricos e morais são 
cruciais, pois a todo momento são requeridas opções sobre o destino 
humano, tipo de sujeitos a formar, o futuro da sociedade humana." 
(1997:121) 

 

Em 2º lugar, foram evidenciados, nas respostas ao questionário, 

conteúdos relacionados às religiões como construção cultural (05) e também à 

experiência de fé dos alunos e ao credo cristão (05). As linguagens utilizadas 

para se referirem aos conteúdos no campo da religiosidade sugerem duas 

concepções distintas na maneira de se conceber e trabalhar com os alunos: uma 

1ª abordagem, que procura compreender o fenômeno religioso, suas expre ssões 

visíveis no âmbito social, passíveis de dimensionamento e caracterização, a 

partir de diferentes enfoques8: 

a) Psicológico: a dimensão subjetiva do fenômeno ou a sua importância e 

repercussão na vida do indivíduo;  

b) Histórico: sua situação no tempo e no espaço, com causas e 

conseqüências identificáveis; 

c) Sociológico: enquanto movimento ou instituição que tem um papel social e 

regula a vida dos cidadãos que a ele pertencem; 

d) e Antropológico: enquanto construção cultural produtora de sentido, 

reveladora de tendências e expectativas do homem e mulher 

contemporâneos. 

A 2ª abordagem é mais intimista e própria da catequese cristã, 

preocupada em fazer “sentir Deus”, realçar o seu amor e incutir elementos da 

profissão de fé cristã, tais como o caráter divino da pessoa de Jesus, presente no 

título “Cristo”, que significa o “Enviado”, o “Messias”, do original grego; e “Reino 

de Deus”, que quer dizer Deus reinando ou o seu projeto para a humanidade se 

concretizando. 

Novamente, no tocante a temas propriamente religiosos, salta aos olhos 

as diferenças entre os modelos teóricos de Ensino Religioso respectivamente 

adotados, o inter-religioso e o ecumênico, o que revelaria senão uma dificuldade 

que o educador encontra de isentar-se de influenciar com suas próprias crenças 

                                                
8 Para maior aprofundamento a respeito do tratamento dispensado por estas áreas do conhecimento à 
categoria do “religioso” conferir em “Fenômeno religioso visto pela ciência”, Revista Diálogo nº25, março 
de 2002. 
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religiosas na formação do aluno, a sua convicção de que isto compete aos 

objetivos da disciplina. Se for este o caso, é bem possível que ele comunique tais 

crenças, mais ou menos claramente, juntamente com outros conteúdos não 

propriamente religiosos. 

Alguns professores defendem também que o programa de Ensino 

Religioso não seja “fechado”, mas construído a partir da demanda e realidade 

dos alunos, e até de situações vivenciadas em sala, o que demonstra uma 

preocupação mais formativa, de metodologia mais participativa do que 

conteudista. 

A maior parte dos conteúdos trabalhados em sala encontra-se 

contemplada nos Temas Transversais do Ministério da Educação e do Desporto - 

Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, e 

Trabalho e Consumo – os quais deveriam perpassar todas as disciplinas, vistos, 

é claro, sob o enfoque de cada área de conhecimento. O trabalho através dos 

Temas Transversais foi fundamentado nos seguintes termos :  

 

“Por serem questões sociais, os Temas Transversais têm 
natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que 
estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, 
pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano... São 
questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a 
realidade que está sendo construída e que demandam transformações 
macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, 
ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas 
dimensões. 

Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou 
explicitamente, ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto é, 
todas educam em relação a questões sociais por meio de suas 
concepções e dos valores que veiculam nos conteúdos, no que elegem 
como critério de avaliação, na metodologia de trabalho que adotam, 
nas situações didáticas que propõem aos alunos. Por outro lado, sua 
complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja 
suficiente para explicá-los; ao contrário, a problemática dos temas 
transversais atravessa os diferentes campos do conhecimento.” 
(BRASIL,1997:26) 

 

Os temas apontados pelo grupo de professores colaboradores na 

pesquisa não podem ser vistos isoladamente, mas em relação à questão 

anterior, ou seja, sua decorrência e quase identificação, até mesmo 

terminológica, com os objetivos, concebidos para o Ensino Religioso na grade 

curricular da escola pública, que dariam sustentação ao programa da disciplina, 

para que este forneça elementos que ajudem o aluno a responder à pergunta 
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pelo sentido da vida e à construção do seu projeto de vida pessoal a partir da 

ética e da cidadania. A partir da conversa com a maior parte destes professores 

e também da minha experiência na formação continuada na mesma área, verifico 

que essa tônica passa a ser um diferencial do Ensino Religioso em relação às 

outras disciplinas, uma vez que estes mesmos temas são tratados de forma 

vivencial e mais sistematizada, ou seja, com grau crescente de reflexão e auto-

implicação, de uma série para outra.  

 

 

2.5    Textos e subsídios pedagógicos mais utilizados referem-se a ...  

 

a) ... uma proposta pedagógica para a disciplina: ( 13 ) 

• dados recolhidos dos próprios alunos: endereço, características 

pessoais etc; 

• não se limitar aos textos encontrados, mas extrapolando-os; 

• material coletado a partir da realidade, necessidade e maturidade 

de cada série ou turma; 

• textos e autores que dêem fundamentação e promovam discussão 

aprofundada sobre temas solicitados pelos alunos;  

• uso de dinâmicas em vista do objetivo da aula; 

• não adoção de um autor em especial; 

• textos relacionados com datas comemorativas e acontecimentos 

atuais. 

 

b) ... uma didática e a uma metodologia para a disciplina: ( 13 ) 

• debates e pesquisas; 

• dinâmicas de grupo (por exemplo júri simulado); 

• jogos educativos; 

• contar histórias fazendo uso de fantoches, por exemplo “A história 

da Charalina”, para trabalhar o tema da velhice, dos idosos; 

• análise de quadros e pinturas; 

• desenhos, pinturas; cartazes; 

• músicas e teatro; 



 134

• uso de gravuras e desenhos; 

• grafismo;  

• confecção de crachá para ir ao banheiro; 

• jornais e revistas; 

• filmes e desenhos animados; 

• elementos naturais (terra, água...). 

 

c) ... livros e textos em geral, e literatura infantil: ( 11 ) 

• livro “Pingo de Luz”;   

• livros do Pe. Lauro Trevisan; Neurolingüística;  

• livro “Alfabetização sem segredos – Ensino Religioso”; 

• livros didáticos; 

• fábulas dos Irmãos Green e outras obras infantis; 

• folhetos informativos; 

• pensamentos e provérbios com respectivo autor;  

• jornais e revistas. 

 

d) ... textos sagrados e outras obras religiosas ou espiritualistas ( 06 ) 

• Bíblia trabalhada direta e indiretamente (histórias sagradas e textos 

bíblicos); 

• “Fonte de Luz”;  

• “Deus, a essência de tudo”;  

• Fernão Capelo Gaivota; 

• textos de Madre Teresa de Calcutá; 

• livro de Masaharu Tanigushi (Budismo de Nitirem Daishonim): “A 

humanidade é isenta de pecado”. 

 

As orientações de ordem pedagógica que buscam ir ao encontro da 

realidade e das demandas dos alunos, e a variedade das técnicas e linguagens 

utilizadas em sala exemplificam as preocupações recorrentes dos mesmos 

professores em fazer da aula de Ensino Religioso um espaço de construção 

coletiva de conhecimentos e intercâmbio de experiências, e indicam recurso à 

criatividade para superar as limitações econômicas e dificuldades de 
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infraestrutura de muitas dessas escolas. Uma concepção de educação mais 

formativa do que conteudista se imporia novamente. 

Embora não tenha feito parte do questionário, julguei oportuno sondar 

com a maioria dos professores contatados (09) a respeito da existência de um 

projeto político-pedagógico na escola e, em caso positivo, se haveria alguma 

definição do papel do Ensino Religioso na grade curricular ou alguma menção a 

uma contribuição que se esperaria da disciplina. O resultado deste levantamento 

resultou no seguinte: 

1º) A maior parte do grupo (05) afirmou desconhecer a existência de 

diretrizes pedagógicas que regeriam toda a escola e às quais os projetos das 

disciplinas ou interdisciplinares estariam subordinados. Todos eles se referiram a 

projetos desenvolvidos entre disciplinas afins ou a projetos temáticos envolvendo 

toda a escola, como por exemplo: “Paz na escola”; “Valores” (um a cada 

bimestre); “Orientação para a vida”; “Pequenos leitores” etc. Destes professores, 

02 revelaram uma confusão entre projeto político-pedagógico (de toda a escola e 

para toda a escola) e projeto interdisciplinar (entre disciplinas afins ou em torno 

de objetivos comuns, mas por tempo limitado). As referências ao Ensino 

Religioso que surgiram foram:  

 

“...a escola não tem posicionamento ou linha a respeito do Ensino 

Religioso, que fica a cargo de cada professor... a professora que 

trabalhou antes de mim adotava o modelo catequético...”;  

“...as reuniões pedagógicas bimestrais decidem os projetos que serão 

desenvolvidos naquele período e as tarefas que caberão ao Ensino 

Religioso...; 

“...os projetos interdisciplinares apóiam-se no Ensino Religioso e 

esperam que ele faça gancho com as demais disciplinas... o apoio à 

disciplina por parte da direção é exemplar... nada se faz na escola sem 

a presença do Ensino Religioso... as reuniões de professores só 

começam quando a professora de Ensino Religioso chega para puxar a 

reza ou propor uma mentalização...”.  

 

2º) Outro conjunto de respostas (04) refere -se a um projeto político-

pedagógico que já existe ou que está sendo elaborado pela escola, mas somente 

em um deles há menção a respeito do papel que caberia ao Ensino Religioso: 

“...não confessional, voltado para valores morais e éticos, valorizando o homem 
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como um todo e sua religiosidade... outras disciplinas também cuidam do 

humano.”  Uma das professoras afirmou que na sua escola: “...não há tratamento 

diferenciado entre as disciplinas, por isso o Ensino Religioso não tem uma 

orientação específica, participando de igual para igual das orientações que são 

comuns.” 

As respostas reunidas nestes dois blocos revelam que, na maioria dos 

casos, o professor de Ensino Religioso tem um papel de colaboração 

reconhecido dentro dos projetos que são desenvolvidos na escola, cuidando, 

especificamente, de aspectos morais e éticos, o que vem confirmar as 

informações fornecidas em outras perguntas do questionário, que o colocam 

como mediador de conflitos e responsável mais direto pela formação ética dos 

alunos. Este é um dado importante a ser considerado na formação de 

professores: a contribuição que a Área do Ensino Religioso pode dar à 

construção dos projetos pedagógicos entre disciplinas afins, mas também na 

elaboração ou concretização do projeto-político pedagógico que orientaria toda a 

escola. 

No tocante à utilização de textos sagrados nas aulas de Ensino Religioso, 

a Bíblia, como os textos relacionados às doutrinas católica, budista e espírita, 

foram pouco mencionados, o que pode sugerir uma preocupação em não fazer 

proselitismo, em não direcionar para este ou aquele credo religioso. Quando 

utilizados, conforme se depreende da conversa com alguns professores 

entrevistados, têm a intenção de compartilhar com os alunos o pensamento e a 

prática desses autores e tradições com os quais eles (os professores) se 

identificam, as quais, na maioria dos casos, são referência para suas vidas. A 

este respeito, Menga Lüdke, refletindo sobre a formação inicial e a construção da 

identidade profissional de professores de Ensino Fundamental,  faz suas as 

palavras de Dan Lortie:  

 

“Os professores dizem que seu principal professor foi a experiência; 
eles aprendem a ensinar através de ensaios e erros na sala de aula. Eles 
retratam o processo como a aquisição de práticas pessoalmente 
testadas, não como o refinamento e aplicação de princípios de instrução 
válidos em geral. Eles insistem que a influência de outros é selecionada 
através de concepções pessoais e submetida a testes práticos... 
Professores são altamente ‘self-made’: a internalização do conhecimento 
comum representa apenas uma pequena parte em seu movimento para a 
responsabilidade do trabalho.” (LÜDKE, 1998:121) 
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É recorrente aqui a importância dada ao aprendizado pela experiência, ao 

professor que é sujeito de sua própria formação, presente tanto no depoimento 

dos professores quanto na reflexão dos especialistas consultados; aprendizado 

este que é depositário de experiências mais ou menos sistematizadas e 

incorporadas, e como referência a partir do qual se amplia e se avalia o 

conhecimento e a prática docente. Miguel Arroyo, discorrendo a este respeito, 

compartilha reflexões e recordações, imagens e auto-imagens do ofício de 

mestre:  

 

“Aprendo que o confronto com a prática pessoal ou coletiva é 
como olhar-se no próprio espelho. Refletem a auto-imagem linda ou 
desfigurada, de nosso saber-fazer, de nosso ofício. As práticas refletem 
os condicionamentos sociais, políticos e estruturais. Terminam sendo 
momentos fortes de nossa auto-afirmação que merecem ser 
acompanhados e explorados pedagogicamente como formadores. A 
preocupação é com o debate coletivo dessas práticas, com a análise 
crítica à procura de significados. Interrogar as próprias práticas pessoais 
e coletivas, certos de que estaremos interrogando a sociedade, modelos 
sociais e políticos, e também nos interrogando como sujeitos históricos.” 
(ARROYO, 2000: 138) 

 

Estas considerações me interrogam sobre as concepções de formação 

contidas nas propostas de Especialização e Formação Permanente oferecidas na 

área de Ensino Religioso pelo DAER, e de cuja equipe de assessores também 

faço parte. Estaríamos dando o devido relevo às experiências dos já professores 

das mais diversas Áreas e dos ainda não iniciados no magistério, todos 

interessados em atuarem na área do Ensino Religioso, que se interessam por 

conhecer, muitos deles pela primeira vez, a proposta da disciplina; ou retornam 

para os encontros de formação continuada? Acredito que esta opção 

pedagógica, se ainda não está devidamente contemplada, pode vir a ser um 

elemento importante para incentivar o hábito de refletir sobre a própria 

experiência adquirida, que sempre pode ser revista para ser ampliada. 

 

 

2.6     Sobre a necessidade de formação específica para a docência em   

Ensino Religioso: 

 

As respostas para esta questão foram: 
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⇒⇒ NÃO NECESSARIAMENTE = 03.  

E as razões apontadas para esta resposta diziam respeito à necessidade 

de garantir uma experiência religiosa incorporada à prática docente: 

• “Nem sempre a formação específica recebida significa / implica em ter 

experiência de Deus e fé”; 

• “Formação específica não é suficiente se faltar a própria experiência 

religiosa do educador”; 

• “A formação recebida no DAER foi insuficiente; muito ajudou a sua 

experiência como assessora de pastorais sociais”. 

 

⇒⇒ SIM = 09.  

Os motivos apontados diziam respeito: 

a) ...à aquisição de um conteúdo específico da área e adequação da didática: 

( 08 ) 

• Não se pode falar sobre o que não se conhece;  

• É através dessa formação que os profissionais buscam subsídios para 

atuarem nesta disciplina;  

• Para minimizar a defasagem de conhecimento (na área);  

• Muito importante, pois dá coragem para trabalhar e base; daí também 

a importância da formação permanente (do DAER) (assuntos novos, 

repertório e criatividade);  

• O assunto é complexo e requer preparo específico do facilitador;  

• Para o aprimoramento do educando e do professor que ministra as 

aulas de Ensino Religioso; 

• Ter conhecimento da legislação e de todas as religiões para dar 

respostas acertadas; 

• O aprendizado na área elevaria o professor de Ensino Religioso a uma 

posição privilegiada de sujeito consciente e continuador de sua própria 

história; 

• Sentiu uma grande diferença de antes para depois da especialização. 

“Hoje, procuro colocar a Bíblia nos nossos dias atuais, transpondo a 

linha do tempo de 3000 anos atrás para o “agora”, que é eterno”. 
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b) ... para que se mantenha uma distância necessária entre experiência de fé 

pessoal e prática docente: ( 02 ) 

• É fundamental para ajudar os professores a distinguirem sua 

experiência pessoal da prática de sala de aula;  

• Fornece parâmetros para evitar o proselitismo, o discurso tendencioso; 

tira dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser dito. 

 

A maior parte das respostas (08) atesta a importância de uma formação 

específica para a docência em Ensino Religioso, argumentando, em 1º lugar, 

sobre a necessidade de aquisição de um conteúdo específico da área e didática 

adequada. A formação permanente oferecida pelo DAER, pré-requisito para que 

os professores da Área renovem o seu credenciamento junto ao Conselho de 

Ensino Religioso (CONER) e Secretaria de Estado da Educação, foi lembrada 

como um espaço importante de intercâmbio de experiências e atualização de 

conteúdos. No entanto, por minha participação em alguns desses encontros, não 

tem havido uma reflexão sistematizada sobre a prática docente, mas sim a 

delimitação de tempos para a comunicação de experiências que deram certo, 

dinâmicas de grupo e títulos de obras, em geral por reivindicação ou iniciativa 

dos próprios cursistas. Esta constatação está diretamente ligada às 

preocupações anteriormente levantadas sobre os subsídios e recursos 

pedagógicos utilizados pelos professores, o que pode sugerir uma falta de hábito 

e oportunidade para se refletir também sobre as possibilidades e limites do fazer 

docente e não só trocar “receitas”. Esta reflexão demandaria tempo, e talvez até, 

em alguns momentos, certo nível de sofrimento pois exigiria honestidade 

intelectual dos professores para o confronto com a história de seu próprio fazer 

docente; enquanto que as “dinâmicas” para o trabalho em sala já estão 

presumidamente prontas, porque testadas e validadas por outros.  

Não seria isto um indicativo, também no campo educacional, de uma 

mentalidade pragmática, utilitarista, atenta mais a resultados que a processos, 

característica da cultura contemporânea?  A sobrecarga de atividades de muitos 

desses professores, dadas as condições de trabalho e as necessidades de 

sobrevivência, justificariam esta prática corriqueira? 

O fato de que a maioria desses professores tenha concluído recentemente 

alguma pós-graduação ou ainda a esteja cursando, exemplifica a importância 
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que dão a uma formação específica. Conforme destaques durante as entrevistas 

realizadas, esses professores afirmaram-se capazes de avaliar os conteúdos que 

foram sendo supridos, corrigidos e acrescentados ao longo da formação 

recebida.  

Somente 02 professores chamaram a atenção para a importância de se 

demarcar uma “distância”, pedagogicamente necessária, entre uma possível 

experiência de fé do docente e sua prática educativa. Durante a entrevista feita 

com a maior parte do grupo (07), ouvi relatos sobre suas experiências religiosas 

e crenças, o que me ajudou a compreender o seu posicionamento mais ou 

menos neutro quanto à comunicação dessas mesmas experiências aos alunos. 

Dentre eles havia quem valorizasse o diálogo inter-religioso, o intercâmbio e 

colaboração entre tradições religiosas que não têm a mesma origem comum (por 

exemplo Catolicismo e Budismo); como também havia quem considerasse a sua 

tradição religiosa como referência para as demais, não reconhecendo a 

legitimidade delas. Esta preocupação em guardar distância entre a própria 

experiência religiosa e a dos alunos é recorrente desde a 3ª questão proposta e 

vai reaparecer em respostas a outras questões.  

Três das respostas condicionaram o bom desempenho da prática docente 

na área de Ensino Religioso a uma experiência religiosa do educador que, 

segundo recolhi das conversas que tivemos, seria pré-requisito para uma 

compreensão vivencial dos temas relacionados à religiosidade e religião que 

discute com seus alunos, ou mesmo como um conteúdo doutrinário, cujas 

verdades de fé, consideradas universais, podem ser ensinadas. Ou seja, 

consideram que alguma identificação ou afinidade com a área favoreceria a 

apresentação e discussão desses temas, uma vez que todos os modelos teóricos 

de Ensino Religioso, do confessional ao inter-religioso, concordam em que a 

disciplina, e portanto o professor, deve contribuir para um clima de empatia e 

auto-implicação dos alunos frente às questões propostas em sala.  Esta 

consideração, com a qual concordo, traz à tona a discussão sobre as motivações 

e predisposições de professores e de outros graduados que se apresentam para 

a Especialização em Ensino Religioso, muitos deles preocupados em garantir 

mais uma possibilidade de trabalho no campo da educação; e sobre a 

repercussão do projeto de formação que lhe é apresentado, a fim de que ele 

“vista a camisa” da disciplina.  
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2.7     Requisitos importantes para ser professor de Ensino Religioso 

 

Os requisitos mais importantes, apontados pelos professores, para um 

bom trabalho na área de Ensino Religioso foram: 

 

a) ... a prática docente em geral: (19) 

• abertura ao diálogo; “entender e dialogar, buscando ajudar os 

educandos”; atenção e valorização dos questionamentos dos alunos; 

saber ouvir os alunos (04). 

• coerência entre discurso em sala de aula e a própria vida; vivenciar os 

valores propostos, ser testemunha que fala mais por sua postura ética 

do que por suas palavras; a postura e a vivência do professor de 

Ensino Religioso devem ser compatíveis com a matéria que leciona; 

(03) 

• compromisso e amor pelo que faz; (02) 

• ser um conhecedor e um estudioso, que consulta tudo e todos; muita 

leitura e atualização; (02) 

• didática atualizada, moderna; domínio de conteúdos e técnicas; (02) 

• saber “entrar na deles”, ou seja, integrar-se à cultura dos alunos 

(cantar, contar piadas, jogos, seminários...) e ir colocando a matéria em 

dia, sem que eles percebam; saber motivar os alunos; (02) 

• sentir-se um educador; 

• experiência pedagógica; 

• engajamento em alguma iniciativa sócio-político-cultural que busque 

tornar a sociedade mais justa e mais fraterna”; 

• ter auto-crítica; 

• lutar pela liberdade de ideais e idéias. 

 

b) ... valores morais e éticos9: (10) 

                                                
9 A distinção adotada aqui entre valor moral e valor ético é a seguinte: o valor moral, em sentido genérico, 
refere-se a todo princípio e motivação que orienta o agir pessoal ou grupal, podendo ser mais ou menos 
humanizador; assim, tanto cordialidade quanto competitividade, verdade ou mentira são valores morais 
porque inspiram práticas de convivência distintas. Já o valor ético tem um sentido mais restrito, porque diz 
respeito a princípios que orientam a construção do bem comum, colocando os interesses coletivos acima dos 
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• lealdade; 

• honestidade; 

• fidelidade; 

• tolerância; 

• vivência de cidadania; 

• embasamento de pessoa humana, convivência, ou seja, maturidade e 

sociabilidade; 

• participação; 

• “o valor tem que estar por dentro”, ou seja, coerência;  

• “entender a verdade e ser verdadeiro”; 

• colocar palavras positivas na própria vida, para se tornar aquilo que fala. 

 

c) ... competências próprias da área do Ensino Religioso: (09) 

• saber separar a própria experiência religiosa da realidade plural dos 

alunos; neutralidade, não ser tendencioso; não usar de proselitismo, 

respeitar a confissão religiosa dos alunos, não impondo a eles a sua 

confissão religiosa; (03) 

• ser um incentivador da própria área do Ensino Religioso; (02) 

• experiência de fé do docente, “para evitar que boca amarga tente falar 

palavras doces”; 

• abertura ao diálogo inter-religioso; 

• “visão panorâmica do assunto (religiões) na história”; 

• “compreensão do que seja um fenômeno religioso”. 

 

A maior parte dos requisitos levantados (19) referem-se a competências 

que podem ser recomendadas para educadores de um modo geral, tais como 

compromisso e amor pelo que faz, experiência pedagógica e constante 

atualização; seguidos de atributos morais e princípios éticos (10). Dentre as 

competências específicas do professor de Ensino Religioso (09) estão, 

sobretudo, o respeito à diversidade religiosa dos alunos e a preocupação com 

temas afins.  

                                                                                                                                             
individuais; sua pretensão é universalizante. Sendo assim, todo valor ético é também moral, mas nem todo 
valor moral é ético. 
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Esta percepção dos professores de Ensino Religioso, que privilegia tanto 

requisitos próprios da prática pedagógica nesta área, quanto princípios éticos e 

morais, é coerente, a meu ver, com os objetivos e conteúdos que a disciplina se 

propõe a aprofundar. Já que os professores consideram a disciplina como um 

espaço privilegiado para a formação de valores e hábitos, é sensato que também 

se impliquem nesta tarefa. Assim se expressam os PCN a este respeito: 

 

“A busca de coerência entre o que se pretende ensinar aos 
alunos e o que se faz na escola (e o que se oferece a eles) é também 
fundamental. Não se terá sucesso no ensino de autocuidado e higiene 
numa escola suja e abandonada. Nem se poderá esperar uma 
mudança de atitudes em relação ao desperdício (importante questão 
ambiental) se não se realizarem na escola práticas que se pautem por 
esse valor. Trata-se, portanto, de oferecer aos alunos a perspectiva de 
que tais atitudes são viáveis, exeqüíveis, e, ao mesmo tempo, criar 
possibilidades concretas de experienciá-las.” (BRASIL,1998:31) 

 

 

2.8    A contribuição específica do professor de Ensino Religioso na 

educação formal de crianças e jovens tem relação com...  

 

a) ... o sentido da vida: 

• Levá-los a entender a sua existência, a sua razão de ser, a sua vida e o 

seu verdadeiro sentido; 

• Despertar uma atitude questionadora nos educandos, levando-os a 

tomar consciência de si mesmos e dos demais, predispondo-os à busca 

do sentido maior de sua existência; 

• Contribuição de orientação para a vida (os alunos levarão tudo isto pela 

vida a fora). 

 

b) ... o auto-conhecimento e a ética: 

• Formar sujeitos capazes de entender a sua história;  

• Torná-los adultos felizes e com valores; 

• Ajudar a amadurecer e a descobrir que valores ele (o educando) quer ter 

para a vida; 

• Formação cidadã; 

• Formação de valores morais e éticos, valores de convivência. 
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c) ... a formação integral e a socialização: 

• Dar o exemplo do que é viver em um mundo em transformação 

constante; ensiná-los a viver os desafios da vida, pois ser inteligente é 

ter capacidade de enfrentar os desafios, sair de qualquer problema; 

• Relativizar os processos de conhecimento e ajudar a mostrar o homem 

em sua diversidade; 

• A formação do indivíduo como um todo; 

• Levá-los a um processo educativo em que educando e educadores 

busquem não apenas o ‘ter’, mas sobretudo o ‘ser’, numa atitude mais 

fraterna de relacionamento, interesse e ajuda mútua; 

•     O aluno adquire ampla visão de mundo e aprende noções de vida em 

sociedade. 

 

d) ... uma experiência ou opção religiosa:  

• “Levar o aluno a ‘sentir’ o Transcendente e fazer com que ele tenha a 

consciência de que o mundo físico coexiste com o mundo espiritual. 

Segundo o Gênesis, que o homem tenha tudo o que é bom e em 

abundância e que domine... Portanto, o Paraíso é aqui e agora, (por 

isso) devemos viver intensamente o dia de hoje, agradecendo sempre... 

Muitas vezes, de uma brincadeira desagradável Deus me dá inspiração 

e sai uma aula gratificante.”;  

• “Ele deve ser o ‘sol’ que ilumina a escola, a paz de Cristo na hora 

precisa, amigo dos alunos, funcionários e professores. Ele deve procurar 

ver o bom através das aparências muitas vezes desanimadas, 

oprimidas, saturadas de tudo e de todos, e falar: ‘Você é filho de Deus. 

Jesus te ama muito. Você anda, fala, enxerga, ouve, vive... e isto é 

fantástico!’; 

• Ajudar a escolher uma religião; 

• Ajudar os alunos a conviverem com o pluralismo religioso (ambiente de 

partilha); 

• Ter clara a sua religiosidade como dimensão própria e (fazer) opção por 

uma religião enquanto referência (de vida ou de valor para a vida). 
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e) ... uma metodologia participativa: 

• Momento de discussão. 

 

As opiniões dos professores convergem para as mesmas preocupações e 

prioridades, e coincidem com as respostas dadas para a questão sobre os 

“Objetivos do Ensino Religioso na grade curricular”: educar para o sentido da 

vida; o auto-conhecimento e a ética; a formação integral e a socialização. Estas 

contribuições é que norteariam ou caracterizariam o enfoque próprio da Área no 

tratamento dado aos mais diversos temas. A necessidade de esclarecer as 

competências do Ensino Religioso foi o que motivou o Fórum Nacional 

Permanente de Ensino Religioso (FONAPER) e a equipe do Grupo de Reflexão 

sobre o Ensino Religioso (GRERE), da CNBB, a escreverem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, logo após o Ministério da Educação 

e do Desporto ter lançado os Temas Transversais para todas as disciplinas. 

Estas orientações do FONAPER em nível nacional, corroboradas pelos 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação (já citados no capítulo 2), teriam 

servido de subsídios para que a Secretaria de Estado da Educação apresentasse 

os seus objetivos do Ensino Religioso para o Ensino Fundamental, também 

contemplados na experiência dos nossos professores. 

No entanto, quando se referem a uma experiência ou opção religiosa por 

parte dos alunos, podemos ainda perceber compreensões distintas quanto ao 

objeto do Ensino Religioso: desde “ajudar a escolher uma religião” até “ajudar os 

alunos a conviverem com o pluralismo religioso”. São recorrentes aqui também 

preocupações que se identificam com os modelos teóricos que pressupõem que 

os alunos devam ter um credo religioso ou fazer opção religiosa por algum, em 

algum momento da disciplina ou até o final do Ensino Fundamental (modelos 

confessional e ecumênico); o que contrasta com outros modelos que 

reconhecem e valorizam a diversidade de crenças (modelo inter-confessional) ou 

até aquele que admite a possibilidade de nenhuma opção clara ou consistente no 

campo religioso (modelo inter-religioso). 
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2.9    Conhecimento sobre o Programa de Ensino Religioso para o 

Ensino Fundamental, adotado pela Secretaria de Estado da 

Educação. 

 

A respeito do conhecimento do professor sobre o Programa de Ensino 

Religioso para o Ensino Fundamental10, as respostas tabuladas indicaram que a 

maioria (08) conhecia o Documento, dois o desconheciam e um detinha um 

conhecimento parcial sobre ele. Indagados os oito que o conheciam, sobre o que 

pensavam a respeito desse subsídio, obtivemos as seguintes opiniões:  

- “gostou dos assuntos abrangidos por ele: ética e formação para a 

cidadania”; 

- “excelente programa, pois oferece aos educadores um referencial teórico 

sem fechar os caminhos para a forma de trabalhar o Ensino Religioso”; 

- “precisa de uma revisão”; 

- “material de pesquisa, seqüência de temas, documento que pode ser 

melhorado, material de consulta e referência, pode ajudar no 

planejamento anual”; 

- “importante, porque começa pela subjetividade e auto-conhecimento; 

apesar disto, o professor e o programa têm que estar abertos às 

perguntas e necessidades dos alunos, das turmas”; 

- “há valores e valores; temos que entender o Programa como se fosse 

um desafio: extrair o que achar necessário para os alunos e intercalar os 

bons valores dos quais os nossos jovens estão distantes...”; 

- “o programa atual foi feito por técnicos em Educação, vendo a 

necessidade dentro do âmbito estadual”; 

- “toda e qualquer proposta é válida desde que o professor esteja disposto 

a mudanças e coloque em prática aquilo que é positivo”. 

 

A experiência dos professores com este subsídio chama a atenção para 

os seguintes aspectos: enquanto um instrumento de referência, norteador de 

                                                
10 Este Programa, apresentado com pormenores no capítulo anterior, destacou o desenvolvimento da 
religiosidade do educando a partir do referencial cristão e resguardando o diálogo inter-religioso. Foram 
publicados dois cadernos, um referente ao Ciclo Básico de Alfabetização até a 4ª série do Ensino 
Fundamental; e o segundo, em nível de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental.  
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uma prática pedagógica adequada aos objetivos da disciplina, é satisfatório; 

outras opiniões sugerem alguma liberdade frente o Documento, sem considerá-lo 

uma “camisa de força”, mas permitindo-se extrapolá-lo, adaptá-lo, utilizar o que 

julgar conveniente, de acordo com a realidade e demanda dos alunos; apenas 02 

professores apontam a necessidade de revisão desse texto, mas não registraram 

o que julgam poder ser melhorado nele. Informalmente, um destes professores 

me explicou que sentiu falta de sugestões para o trabalho em sala de aula, temas 

específicos em séries específicas, parecendo-me não estar atento ao fato de que 

o Documento, elaborado a partir de contribuições de professores, alunos e 

especialistas de todas as Superintendências do Ensino, foi proposto para as 

múltiplas realidades do Estado, resultando daí uma linguagem em tom mais 

genérico, que procura favorecer aplicações e adaptações a cada realidade, a 

critério do discernimento do professor. 

 

 

2.10    Desafios e/ou dificuldades experimentadas  

 

Como educadores na área de Ensino Religioso, os entrevistados 

apontaram, como maiores desafios ou dificuldades: 

a) Quanto ao modelo de educação adotado na escola pública, sua 

infraestrutura e o manejo de sala (14): 

• a falta de condições materiais para elaboração e realização das aulas: 

falta de xerox e estêncil; vídeo inexistente ou muito disputado; falta de 

espaço adequado como um salão ou auditório para uma atividade mais 

identificada com a disciplina (artes, palestra, relaxamento...); 

superlotação de salas inviabilizando a disposição das carteiras em 

círculo; falta de material didático dos alunos (lápis, borracha...); 

biblioteca defasada etc; (06) 

• indisciplina e falta de limites nos alunos; há alunos repetentes, 

desinteressados e sem leitura, provenientes da Escola Plural; (04) 

• turmas agrupadas, quando algum outro professor falta ou quando 

convém à escola; e improvisos freqüentes, para cobrir horário de outro 

professor, provocando indisciplina. (02) 
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• muitos diários de classe para manter atualizados (por exemplo: 18 

diários para uma carga horária de 18 aulas); 

• distanciamento entre escola e família, quando deveriam caminhar 

juntas. 

 

b) Quanto ao conteúdo específico da disciplina e a capacitação do professor 

de Ensino Religioso (07citações) 

• desafio do diálogo inter-religioso, o que exige controle e tato do 

professor, para não ofender qualquer religião ou seita que seja (“É 

necessário alargar o espaço da tenda e alongar as cordas, mas 

igualmente reforçar as estacas.” – Isaías 54,2); neutralidade, não ser 

tendencioso; (02) 

• cautela quando trata de temas como drogas e violência, e respeito aos 

colegas de sala e de outras religiões, devido à reação adversa de 

alunos que participam de gangs; 

• “...é tarefa difícil ser um bom professor de ER, porque a cultura 

dominante, inclusive dentro do ambiente escolar, dissemina justamente 

valores contrários à proposta da disciplina, o que parece tornar o seu 

discurso ingênuo e obsoleto...”; 

• a proposta da disciplina vai de encontro, muitas vezes, a uma 

sociedade cada vez menos receptiva ao transcendente, à religiosidade, 

à ética; 

• a formação recebida no DAER foi insuficiente; foi de grande auxílio sua 

experiência de assessoria junto a pastorais sociais da Igreja Católica; 

• buscar avançar o programa em conteúdos e reflexão crítica, evitando a 

rotina. 

  

c)    Quanto aos interesses da área de Ensino Religioso e ao reconhecimento 

da disciplina e do professor: (06) 

• conquistar o próprio espaço e mostrar o verdadeiro valor da disciplina; 

• articular idéias e encaminhar interesses do grupo de professores da 

mesma área, “visto que o CONER é irrelevante nestes assuntos”; 
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• os professores de Ensino Religioso, são vistos pelas escolas como 

“pau para toda obra”, “tapa-buraco” , e pouco respeitados; 

• está procurando conquistar o seu espaço para uma maior valorização 

da disciplina; 

• receber apoio, valorização da direção da escola; 

• convencer alunos, colegas de trabalho e pais da importância da 

disciplina. 

 

d) Quanto à capacitação e o profissionalismo na docência: (04) 

• desafio diante dos questionamentos da sociedade: viver o que se 

prega;  

• busca constante de habilidades, ajustando-as a uma atitude ética e 

técnica mais adequada; 

• necessidade de melhoria; estar sempre atenta às mudanças do mundo; 

atentar também para as necessidades espirituais imediatas em relação 

ao alunado; 

• necessidade também de lidar com as transformações a que se está 

sujeito, no universo sócio-político-cultural. 

 

e) Quanto às atuais condições de trabalho dos professores da rede pública: 

(02) 

• baixos salários, perdas recentes de garantias sociais pelo professor 

(FGTS, plano de carreira injusto, parcelamento do 13º salário, 

precariedade do atendimento do IPSEMG etc); 

• falta de perspectiva profissional, com aumento dos deveres e perda de 

direitos: aposentadoria, férias-prêmio, não-efetivação, inexistência de 

concurso para a disciplina, apesar da exigência de curso superior, pós-

graduação e formação específica para ministrá-la; falta de 

reconhecimento. 

 

Os desafios e dificuldades referentes a questões específicas da área do 

Ensino Religioso somam pouco mais da metade das respostas arroladas (17).  

Quanto ao conteúdo das respostas, retomam alguns temas já comentados ou 
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sugeridos anteriormente: diálogo inter-religioso e neutralidade do professor (em 

questões de opção de fé); reconhecimento do valor da disciplina e do valor 

devido ao seu professor; atualização de conteúdos e técnicas; e profissionalismo 

e ética.  

O restante das respostas (16) relaciona-se a condições desfavoráveis de 

trabalho na escola pública, o que, em alguma medida, compromete a qualidade 

do trabalho docente. Algumas dessas falas, mesmo que isoladas, são 

contundentes e ilustrativas dessas implicações:  

1º)  A desafiante tarefa de trabalhar com um conteúdo que parece ir na 

contramão da cultura dominante em nossa sociedade – a da falta de 

solidariedade – em que prevalecem valores como: individualismo, hedonismo, 

competição, banalização da violência, mentira, exclusão dos extratos sociais 

mais carentes etc. Este não seria mais um dos dilemas da educação 

contemporânea, às voltas com um perfil de homem/mulher a ser cultivado e 

com um modelo de sociedade que se quereria ajudar a construir?  

Vera Maria Candau, discorrendo sobre tendências atuais da formação 

continuada de professores, levanta questionamentos semelhantes, incluindo-

os também na pauta de uma formação permanente: 

 

“Num momento político-social e educacional como o que 
enfrentamos no Brasil hoje, de clara hegemonia do projeto neoliberal, 
estas questões não podem deixar de estar presentes na agenda da 
formação continuada de professores. Questões de fundo como ‘que 
tipo de educação queremos promover?’, ‘para que tipo de sociedade?’, 
não podem estar ausentes do debate cotidiano dos professores, junto 
com a análise crítica das reformas educativas que vêm sendo 
propostas.” (CANDAU, 1998: 67)  

 

2º)  A falta de reconhecimento do Ensino Religioso e do profissional da 

àrea, por parte de outros professores, direção, alunos e seus pais; e a 

carga horária mínima reservada à disciplina (apenas 01 aula semanal de 

50 minutos, da 5ª a 8 ª série).  Esses dados não revelariam uma ideologia 

de mercado orientando até mesmo os rumos da escola e impregnando-os 

de valores que lhe interessam: o pragmatismo, o utilitarismo e a 

massificação?  
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Com relação a essas questões, afirma Ana Lúcia Modesto em seu 

estudo sobre a relação entre escola, religião e sociedade, dizendo com 

outras palavras:  

 

“O que se observa hoje é que Estado e Sociedade Civil esperam 
da Escola não a formação do homem-cidadão, plenamente 
desenvolvido como agente político e produto-produtor da cultura, mas 
sim a produção do profissional eficiente, o ser economicamente viável. 
O Sistema Educacional é diariamente pressionado a adequar o 
currículo escolar às necessidades do mercado de trabalho. Se, no 
antigo regime, o aprendizado de uma profissão estava a cargo das 
Corporações de Ofício, cabendo à Escola a formação geral, hoje, todo 
ensino é, de certa maneira, profissionalizante, na medida em que para 
o indivíduo freqüentar a Escola se justifica apenas como um pré-
requisito para a entrada no mercado de trabalho. O conhecimento, a 
cultura, nada tem valor, se não está diretamente articulado à produção. 
Tudo que excede a esta necessidade deve ser retirado do currículo 
escolar.” (MODESTO, 1996: 79) 

 

3º)  As difíceis condições de trabalho na escola pública, no tocante 

sobretudo aos direitos trabalhistas11 para os profissionais de educação, 

aliadas à violência e à droga instaladas por gangues no interior das 

instituições de ensino, torna mais desafiadora a tarefa do Ensino Religioso 

e de qualquer outra disciplina que se proponha a aprofundar temas 

referentes à conduta ética e cidadã desses alunos. Estes fatos denunciam 

a insegurança do local e das condições de trabalho, o que contribui para a 

descaracterização e o impasse em que se encontra o exercício do 

magistério, hoje. Estas preocupações fazem parte do dia-a-dia do 

professor e estão na pauta das mais diversas instâncias de discussão e 

eventos formativos, conforme constata também Arroyo em suas memórias:  

 

“Saímos das faculdades atualizados no domínio dos 
conhecimentos de cada área. Tentamos ser bons docentes. Aos 
poucos vamos descobrindo que nossa docência está condicionada 
pelas estruturas e processos em que ela acontece. O como somos 
docentes condiciona nossa docência tanto ou mais do que os 
conteúdos que ensinamos. As lutas da categoria nas últimas décadas 
têm sido mais tensas para mudar o como ensinar, as condições 
materiais em que ensinamos do que para mudar o que ensinamos. Por 
que tanta sensibilidade para com as condições em que exercemos 
nossa docência e nosso trabalho e reproduzimos nosso ofício e nossa 
existência? Porque intuímos que os modos de viver e trabalhar, de 

                                                
11 Alguns dos professores entrevistados não são efetivos no Estado, até porque há muito tempo não há 
concurso para professor na área de Ensino Religioso. Esta condição não lhes garante estabilidade no 
emprego como também não lhes possibilita acesso a garantias sociais conquistadas pela categoria, tais como 
13º salário e FGTS. 
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ensinar e aprender determinam o que somos e aprendemos. É uma 
matriz fundante da teoria pedagógica, no como produzimos, nos 
formamos.” (ARROYO, 2000: 110) 

 

Considerando o objeto desta dissertação e as pretensões destas 

entrevistas, não há espaço aqui para aprofundar todas estas questões, mas 

sabemos que elas têm sido amplamente investigadas12, pois constituem um 

pequeno recorte, já “desbotado”, do descaso pelo qual vem passando a 

educação na esfera pública brasileira. Ou seja, esses relatos e os 

questionamentos que deles decorrem levantam a discussão sobre a função 

mesma da escola e seu lugar na sociedade. 

 

 

2.11- Receptividade dos alunos à disciplina:  

 

a) Ensino Fundamental I: 

• Uma professora entrevistada afirmou ser boa a receptividade, embora 

acredite que professores do sexo masculino consigam manter melhor a 

disciplina dos alunos.  As aulas são consideradas uma boa 

oportunidade para que os alunos expressem suas opiniões e vivências.  

• A receptividade é das melhores, apesar de “um mundo em constante 

transformação”. Isto é motivo de bastante alegria e confiança para que 

a cada dia faça o melhor. Às vezes os alunos solicitam mais aulas. 

 

b) Ensino Fundamental II: 

• Os alunos reclamam quando há feriado ou paralisação nos dias de 

aula de Ensino Religioso. Pediram-lhe duas aulas por semana. Eles a 

consideram muito alegre e otimista.  

• A maioria gosta e aceita muito bem, pois é uma aula diferente, onde 

eles podem falar um pouco de si e serem eles mesmos.  

• Muito boa. Eles esperam por esse momento.  

                                                
12 Conferir em obras recentes de Tomaz Tadeu da Silva, Miguel G. Arroyo, Lucíola Licínio de C. P. Santos 
e Vitor Henrique Paro dentre outros. 
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• Há alunos receptivos e outros não, possivelmente porque em suas 

famílias o tema não seja praticado - “ateísmo prático” .13  

• No decorrer do processo (o aluno) constrói, destrói, acerta, erra, avalia 

e é avaliado. 

• Muito boa, entretanto observa-se uma natural atitude questionadora 

por parte dos alunos, quando pensavam ser uma aula de “religião”.  

• Muito boa: aula diferente, dinamizada, não é “pesada”.  

• Excelente. Os alunos gostam do espaço que a disciplina abre na sala 

de aula para tratar de assuntos peculiares à juventude, de modo franco 

e aberto.  

 

A receptividade dos alunos, na quase totalidade da experiência desses 

professores, é positiva, o que se pode depreender facilmente de testemunhos 

como: “...os alunos solicitam mais aulas”; “reclamam quando há feriado ou 

paralisação...”; “eles esperam por esse momento” etc. Os aspectos que 

contribuem para essa acolhida tão favorável são: espaço para expressão de suas 

opiniões e vivências; modo amistoso como o professor se relaciona com eles; 

aula onde os alunos podem ser eles mesmos; aula dinamizada; discussão de 

assuntos peculiares à juventude de modo franco e aberto etc. 

Algumas respostas apresentadas por professores do Ensino Fundamental 

I (1ª a 4ª séries), embora pontuais, trazem novos temas para a nossa discussão:  

1º)  Aparece pela primeira vez uma questão de gênero: professores de Ensino 

Religioso do sexo masculino imporiam mais respeito, garantiriam mais disciplina 

dos alunos. Isto porque, segundo a professora entrevistada, os conteúdos 

trabalhados em sala de um modo geral se aproximariam mais do que 

convencionalmente se estabeleceu ser o papel da mulher na família e na 

sociedade: aconselhamento, e cultivo de valores e atitudes na educação de filhos 

e de clientes. Vindo de uma professora este discurso seria redundante, suspeito 

porque óbvio, por isso os alunos acatariam melhor se viesse de um professor, 

seria mais prontamente aceito, pois que culturalmente cabe ao homem o lugar da 

autoridade. Não é possível aqui aprofundar esta afirmação, dada a natureza da 

nossa pesquisa, no entanto, sabemos que as questões de gênero, alvo de 

                                                
13 Expressão adotada pela teologia moral cristã: embora afirme-se crer em Deus, vive-se como se não cresse 
nele, contrariando, sobretudo, suas “leis” e sem qualquer demonstração de temor ou reverência a ele. 
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interesse de muitos educadores e especialistas, não estão ausentes deste 

debate sobre o papel da escola e do professor no imaginário social e na nossa 

cultura predominantemente machista. 

2º)  Diante de “um mundo em constante transformação”, sobretudo de valores, 

a professora se sente insegura e até esperaria que a receptividade dos seus 

alunos fosse menor do que a que tem recebido. Isto a estimula a perseverar e a 

se aprimorar em seu trabalho junto a eles. Este relato nos remete a outros temas 

correlatos, como o da velocidade da informação e o da conseqüente efemeridade 

do cotidiano, o que faz da tarefa de educar um desafio, seja quanto ao 

discernimento dos conteúdos e técnicas mais adequados e atuais, seja quanto à 

auto-formação e formação continuada desse profissional.  

Também os PCN do Ministério da Educação tecem considerações a 

respeito da formação continuada e do desafio da tematização da ética: 

 

“... Sem desconhecer a necessidade de investir na formação inicial e 
de criar programas de formação continuada, é possível afirmar-se que 
o debate sobre as questões sociais e a eleição conjunta e refletida dos 
princípios e valores, assim como a formulação e implementação do 
projeto educativo já iniciam um processo de formação e mudança. A 
discussão sobre ética necessita ser constantemente contemplada e 
acompanhar de perto o trabalho que se faz com os alunos, uma vez 
que se trata de uma proposta nova, como processo sistemático e 
explícito, necessitando aprofundamento, leituras e discussões, 
levantando situações a serem experienciadas com os alunos etc.” 
(BRASIL,1998:32) 

 

Ainda sobre a formação continuada, Candau reflete sobre questões e 

modalidades atuais nesta área, apresentando três premissas fundamentais que 

deveriam embasá-la. São elas: 

a) O locus da formação a ser privilegiado é a própria escola; 

b) Todo processo de formação continuada tem que ter como referência 

fundamental o saber docente; 

c) Para um adequado desenvolvimento da formação continuada é 

necessário ter presente as diferentes etapas do desenvolvimento 

profissional do magistério; não se pode tratar do mesmo modo o professor 

em fase inicial do exercício profissional, aquele que já conquistou ampla 

experiência pedagógica e aquele que já está se situando em relação à 

aposentadoria. (CANDAU, 1998: 55-56) 
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Estas premissas levantam perspectivas e desafios novos que poderiam 

contribuir com a proposta atual do DAER, pois valorizam aspectos pouco 

considerados nas propostas do Curso de Capacitação e da Formação 

Permanente, promovidos pelo mesmo Departamento. Tem prevalecido, a meu 

ver, o modelo bancário de educação, sem espaço suficiente para discussão 

sobre as rotinas da escola, o repertório de experiências e saberes dos 

professores, e o atendimento a expectativas tão diferenciadas. Como garantir a 

necessária instrumentalização teórica na área, valorizando adequadamente 

essas outras dimensões humanas e também do exercício profissional, é a 

pergunta que fica como desafio. 

 

Dentre os professores que lecionam no Ensino Fundamental II (5ª a 8ª 

séries), outros temas importantes foram levantados: 

1º)  Há alunos que seriam menos receptivos à disciplina devido ao ambiente 

familiar, que não estimularia valores éticos e religiosos. Trata-se aqui do papel da 

família enquanto educadora social, que pode favorecer mais ou menos a tarefa 

que cabe à escola. Diante do aluno não iniciado pela família e pelo seu ambiente 

social nesses valores, caberia ao professor seduzi-lo para uma reflexão para a 

qual ele não está predisposto ou motivado. A tarefa da educação a ser realizada 

pela Pedagogia, segundo Libâneo, mostra que:  

 

"...a experiência humana historicamente acumulada e culturalmente 
organizada precisa ser comunicada às novas gerações. Para tanto, os 
grupos sociais de uma sociedade organizam ações educativas com o 
propósito de inserir os indivíduos no meio culturalmente organizado... 
No entanto, o processo de objetivação e apropriação de saberes... é 
inseparável dos processos sociais mais amplos (práticas educativas 
familiar, profissional, sindical etc)." (LIBÂNEO, 1997: 113) 

 

 

2º)  As aulas de Ensino Religioso se caracterizariam por um processo de 

desconstrução de conceitos e valores, e de sedimentação de novas concepções 

e posturas, em que o aluno teria condições de se avaliar, mas também de ser 

avaliado. Surge pela 1ª vez, em resposta à questão sobre a receptividade dos 

alunos à disciplina, o tema do processo avaliativo no Ensino Religioso, o qual 

deveria considerar sempre duas dimensões: uma subjetiva, auto-implicativa; e 
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outra objetiva, a critério do professor, diante da maior ou menor co-

responsabilidade do aluno para com o projeto da disciplina. 

3º) Há alunos que vivenciariam uma certa perplexidade no desenrolar da 

disciplina ao constatarem que a “aula de religião” não trata apenas de temas 

explicitamente religiosos ou que trata deles de uma maneira diferente daquela 

que esperavam que eles fossem tratados. É, novamente aqui o tema da 

competência do professor em quebrar preconceitos e tabus para que o aluno se 

envolva com o projeto da disciplina. 

  As respostas a este quesito do questionário apresentam, mais uma vez, 

uma  prática pedagógica que considera o Ensino Religioso como um espaço de 

construção de conhecimento e intercâmbio de experiências, apesar das 

limitações impostas pela política educacional vigente e pelas condições 

desfavoráveis de trabalho (já referidas nas questões anteriores).  Isto se revela 

uma proposta audaciosa, controversa, se comparada com o pragmatismo de 

outros modelos educacionais praticados, dentre eles o bancário. Tal proposta 

põe a descoberto novamente o que deveria ser favorecido por todo o ambiente 

da escola, onde o aluno pudesse vivenciar co-responsabilidade e criatividade em 

estruturas democráticas. Não caberia, portanto, somente ao Ensino Religioso, 

considerado por outros educadores como “tapa-buraco”, “pau para toda obra”, 

como também a outras disciplinas afins14 a construção destes valores e espaços 

de cidadania, mas à escola como um todo.  

 

 

2.12- Temas e conteúdos preferidos pelos alunos: 

 

a) Ensino Fundamental I: 

• história do próprio nome e história da família; ( 02 ) 

• atualidades, sobretudo aqueles temas veiculados pela mídia; amor; 

amizade; namoro e sexualidade; arte; mesmos temas (da 1ª a 4ª série) 

, mas com abordagens diferentes, devido à falta de material. ( 01 ) 

 

b) Ensino Fundamental II: 

                                                
14 No Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries) encontramos a Educação Artística e a Educação Física, e no 
Ensino Médio, a Filosofia e a Sociologia.  
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• afetividade e sexualidade, namoro e amor, sexo com responsabilidade; 

amizade; Dia dos Namorados; casamento; ( 10 ) 

• auto-estima; sentido da vida; o valor de ser pessoa; auto-conhecimento 

e auto-expressão; ( 05 ) 

• adolescência (transformações físicas, emocionais e intelectuais...); (04) 

• violência; paz; solidariedade e justiça; ( 04 ) 

• drogas; ( 03 ) 

• as religiões do mundo e culturas religiosas diversas; ( 03 ) 

• relacionamentos e convivência; família; ( 03 ) 

• valores: generosidade; lealdade e respeito; caridade; ( 03 ) 

• meio ambiente; folclore; participação social da juventude; realidade da 

escola (merenda, livros...); profissões. ( 01 ) 

 

 

2.13- Temas e conteúdos menos aceitos pelos alunos: 

 

a) Ensino Fundamental I:  

• não identificou rejeição a qualquer tema; ( 02 ) 

• diversidade das religiões (crítica à conduta dos colegas que têm uma 

religião). ( 01 ) 

 

b) Ensino Fundamental II: 

• não há rejeição a qualquer tema; ( 02  ) 

• política e questões sociais (globalização, desigualdades, má 

distribuição de renda, poderio, impunidades etc) os deixam magoados;  

• drogas;  

• textos pesados, de difícil linguagem ou alheios à sua realidade;  

• atividades que os obriguem a escrever e a pensar, devido à 

compreensão de que essas aulas (de ER) devem ser leves, onde se 

aprende brincando, além (do estímulo) da mídia atual, que dá tudo 

pronto;  

• religiões e religiosidade, por preconceitos devido à falta de formação e 

informação;  
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• família, devido à carência afetiva, ambientes de violência doméstica e 

comunitária nas favelas, situação de injustiça social em que vivem os 

alunos da escola pública.  

 

De modo geral, os temas preferidos pelos alunos, no Ensino Fundamental 

I e II, coincidem com o que, para os educadores, são os conteúdos centrais da 

disciplina: afetividade e sexualidade; questionamentos próprios da adolescência; 

auto-estima e sentido da vida; família, violência, drogas, religiões etc. Já os 

temas e técnicas de sala de aula que enfrentam maior resistência dos alunos no 

Ensino Fundamental II, embora este dado não deva ser generalizado, revelariam 

algumas tensões relativas, seja à natureza do Ensino Religioso, seja à tarefa da 

escola como um todo:  

1º)  Alguns temas que têm boa aceitação entre os alunos – por exemplo 

drogas, violência doméstica e urbana, participação política e religiosidade, 

conforme respostas à questão anterior, aparecem aqui citados pontualmente 

como não tendo boa receptividade entre os alunos. Difícil é identificar por 

respostas tão breves os motivos dessas oposições. Sabemos, no entanto, que 

dependendo da realidade social em que está inserida a escola e das 

características do público que a freqüenta, tais temas podem ser alvo de maior 

ou menor resistência por parte não só de alunos como também de pais e outras 

pessoas da comunidade. A violência entre gangues e o comércio da droga que já 

chegou ao pátio de muitas escolas, por exemplo, não favoreceria a reflexão 

aberta sobre tais temas. Isto se torna um desafio para todos os educadores e 

toda a escola. Se não se optar por tratar destes problemas através da repressão 

policial, está lançado o desafio de se trabalhar indiretamente contra as suas 

causas, aproximando-se da comunidade e fazendo da escola um espaço 

alternativo de cultivo de valores e atividades que promovam a inclusão social, 

tais como sentido da vida e auto-estima, arte e profissionalização. O Documento 

da LDB chama a atenção para a necessidade de uma maior parceria entre 

escola e comunidade, sobretudo porque... 

 

“O contato e a parceria para trabalhos conjuntos com as 
instituições e organizações compromissadas com as questões 
apresentadas pelos Temas Transversais e que desenvolvem atividades 
de interesse para o trabalho educativo (tais como postos de saúde, 
bibliotecas, organizações não-governamentais, grupos culturais etc), é 
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uma rica contribuição, principalmente pelo vínculo que estabelece com a 
realidade da qual se está tratando. Por outro lado, representa uma forma 
de interação com o repertório sócio-cultural, permitindo o resgate, no 
interior do trabalho escolar, da dimensão de produção coletiva do 
conhecimento e da realidade. Para isso é preciso buscar formas de a 
escola estar mais presente no dia-a-dia da comunidade e também o 
inverso, isto é, a presença da comunidade no cotidiano da escola..., de 
modo que a escola, os estudantes e os professores possam se envolver 
em atividades voltadas para o bem-estar da sua comunidade, 
desenvolvendo projetos que repercutam dentro e fora da escola.” 
(BRASIL,1998:32-33)   

 

 

2º)  Como garantir o caráter formativo e menos conteudista da disciplina, 

diante destes desafios? As respostas fornecem poucos dados além daqueles que 

estão registrados, portanto, deduzo que a metodologia participativa, que valoriza 

as experiências e a realidade dos alunos, e constrói conhecimento com o auxílio 

de subsídios e condições físicas adequados, também pode contribuir para o 

caráter formativo da disciplina. As opções metodológicas, quando 

desinteressantes – textos de difícil compreensão, por exemplo – seriam também 

motivo de resistência por parte dos alunos. 

Segundo PIMENTA (1997), a didática, enquanto área da Pedagogia, tem 

no ensino seu objeto de investigação, podendo ser definida como o "estudo dos 

processos de aprender e ensinar relativos a um conteúdo específico" (p. 54). O 

professor é figura fundamental nesse entendimento da didática: cabe a ele 

compreender o funcionamento do real e articular sua visão crítica dessa 

realidade com suas pretensões educativas, as quais define e reformula em 

função de contextos específicos. Isto é o que constitui o trabalho intelectual do 

professor. (op.cit.:64) 

 

 

2.14- Outros comentários igualmente importantes sobre a formação e 

docência na área de Ensino Religioso: 

 

a) Quanto à contribuição específica da disciplina e a capacitação do 

professor de Ensino Religioso: (08) 

 

• Que critérios norteiam os vários cursos de Pós-graduação em ER 

existentes? A quem caberia uma normalização? 
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• Repensar a formação permanente do DAER e a heterogeneidade dos 

professores que a procuram; 

• A disciplina ER deveria se chamar “Ética” ou qualquer outra nomenclatura 

mais próxima; 

• Acha ótima a Formação Permanente do DAER, pois ali troca idéias e pode 

chegar a um denominador comum: unir e respeitar as religiões; 

• Considera de fundamental importância o Curso de Controle da Mente para 

a formação específica do professor de ER; 

• Sugestão de se organizarem encontros semanais ou mensais de 

professores de ER, trocando idéias, saberes e desafios, pois não podem 

ficar com conteúdos excelentes guardados só para si; sugestão também 

de simpósios, com o objetivo de aprimoramento profissional, espiritual e 

material; 

• Falta troca de experiências entre professores, o que poderia ser 

proporcionado pelo DAER, nos encontros de formação permanente 

(roteiro de aulas, material didático, projetos...); 

• O professor de ER tem que estar sempre à procura de mais 

conhecimentos, não pode parar no tempo. 

 

b) Quanto aos interesses da área de Ensino Religioso e à valorização da 

disciplina e do professor: (04) 

• (Preocupa-se com) “a visão da sociedade e do Estado em relação ao 

professor de ER. São profissionais com deveres e direitos como todo 

cidadão, mas não respeitados. Trabalha com amor, mas não por amor e, 

neste sentido, não é vocacionada”; 

• Não havendo espaço no mercado de trabalho, o ER apresenta-se como 

uma opção;  

• Criação de um fórum específico para o assunto, com autonomia na 

elaboração de políticas voltadas para este profissional e ajudando na 

consolidação do conteúdo na sala de aula; 

• Reafirma a desvalorização do professor de ER por parte do poder público. 

Falta uma legislação que ampare principalmente os professores mais 
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antigos, que além de pós-graduados, não têm sido considerados os seus 

tantos anos de dedicação e serviço ao magistério do ER. 

 

Este espaço que o questionário possibilitou para que o professor fizesse 

comentários livres sobre os temas tratados e outros afins, registrou,  sobretudo, 

interesses relativos a sua especialização, formação permanente e condições de 

trabalho. Alguns destes temas merecem ser retomados com mais vagar: 

1º) A reivindicação de critérios comuns para os diversos cursos de pós-

graduação em Ensino Religioso reforça a preocupação com o perfil diferenciado 

do profissional da área, tanto no que diz respeito à opção por modelos teóricos 

da disciplina adotados nos cursos, quanto pela garantia de uma formação mais 

completa deste mesmo profissional. Esta atribuição do Conselho de Ensino 

Religioso (CONER-MG) junto à Secretaria de Estado da Educação é que está 

sendo questionada aqui. 

2º)  A necessidade de se aprimorar o Curso de Filosofia e Metodologia da 

Educação Religiosa, do DAER, e a sua Formação Permanente tem como 

preocupação de fundo o fato de que muitos profissionais da educação e 

candidatos a este ofício têm procurado a área, não tanto por identificação com a 

sua proposta, mas por necessidade de uma formação acadêmica a mais, para 

garantir-lhe espaço no mercado de trabalho. Se não houver todo um trabalho de 

conquista desse profissional para a filosofia da disciplina, corre-se o perigo de 

uma descaracterização dos seus objetivos e da sua metodologia junto à escola 

pública. Este também é um desafio lançado, não só ao CONER e DAER, mas 

também às instituições educacionais responsáveis pelos cursos de pós-

graduação existentes na área. 

3º) A consideração de que a disciplina de Ensino Religioso deveria se chamar 

“Ética” ou receber alguma outra nomenclatura afim, para melhor justificar o seu 

lugar na grade curricular, resultaria, a meu ver, da interpretação diferenciada 

sobre os seus objetivos últimos. Há aqueles que argumentam a favor de uma 

nomenclatura que não dê margem a ambigüidades. Isto porque o nome da 

disciplina paga tributo à história de hegemonia do pensamento e do poder 

católicos, suscitando desconfianças. Não é fácil trabalhar a categoria do 

“religioso” num enfoque diferente daquele que já faz parte do senso comum, 

relacionando-o a modalidades de institucionalização do sagrado. Os educadores 
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e especialistas consultados e referidos neste trabalho, no entanto, não levantam 

polêmica sobre esta questão, uma vez que consideram o termo “religioso” em 

seu sentido etimológico, do Latim “re –ligare”, ou seja, no sentido de uma 

reflexão que promova a re-ligação do indivíduo com o sentido maior da sua 

existência, com o seu semelhante e com o cosmos. Por isso  mostra-se válido o 

esforço de apresentar à sociedade, em particular à área da educação, um 

significado diverso daquele que concebe o Ensino Religioso na escola pública 

como sendo o ensino de uma religião ou para uma religião. 

4º)  A importância da atualização e da troca de experiências entre 

professores chama a atenção para a necessidade de constante autoformação, o 

que é uma demanda não só da área do Ensino Religioso como das demais 

disciplinas. Vários fatores devem ser considerados, desde a consciência de que 

a tarefa educativa tem se revestido cada vez mais de complexidade e, por isso, 

requisitado novas competências; até a necessidade de atualizar-se com as 

demandas e exigências do mercado de trabalho. A respeito da necessidade de 

se compreender os novos desafios postos à educação escreve CANDAU: 

 

“Diferentes áreas do conhecimento como a antropologia, a 
sociologia e a comunicação vêm colocando novas questões 
fundamentais para a compreensão dos processos de transformação 
presentes na nossa sociedade. Globalização, multiculturalismo, 
questões de gênero e de raça, novas formas de comunicação, 
manifestações culturais dos adolescentes e jovens, expressões de 
diferentes classes sociais, movimentos culturais e religiosos, diversas 
formas de violência e exclusão social configuram novos e diferenciados 
cenários sociais, políticos e culturais. Estes fenômenos se 
interpenetram em processos contínuos de hibridização”. 

A educação e os processos de formação de educadores não 
podem ignorar esta realidade. O impacto destes processos no 
cotidiano escolar é cada vez maior. A problemática atual das nossas 
escolas de primeiro e segundo graus, particularmente as das grandes 
cidades, onde se multiplicam uma série de tensões e conflitos, não 
pode ser reduzida aos aspectos relativos à cultura escolar. 

Os professores se encontram despreparados para exercer sua 
função tendo presentes estas realidades. As manifestações de 
perplexidade e insegurança diante da problemática atual do cotidiano 
escolar se multiplicam. Neste sentido, as contribuições dos estudos 
sobre os processos culturais presentes na nossa sociedade devem ser 
incorporados na formação inicial e continuada de professores. As 
relações entre os processos culturais configuradores das identidades 
dos diferentes agentes escolares, a cultura escolar e a cultura da 
escola devem ser aprofundadas e sua problemática incluída na 
formação dos profissionais da educação...” (CANDAU, 1998:249-250) 

 



 163

5º)  Quanto à criação de espaços apropriados para discussão de questões 

de interesse da Área, já existe, em primeira instância, o Conselho de Ensino 

Religioso em nível estadual, que é formado por representantes das entidades 

religiosas credenciadas junto à Secretaria de Estado da Educação. No entanto, 

não existe ainda um fórum do qual participem diretamente professores da área e 

que tenha algum grau de representatividade e poder de deliberação sobre 

assuntos de interesse da categoria, como também auxilie na formação 

continuada e intercâmbio de experiências entre esses profissionais. 

6º)  Outras insatisfações quanto ao respeito devido à disciplina e ao seu 

professor reiteram aquelas que já vinham sendo pontuadas pelo grupo de 

professores.  

   

 

 

III – Considerações parciais 

 

De um modo geral este grupo de professores parece compartilhar os mesmos 

objetivos para o Ensino Religioso na escola pública e se mostra identificado e 

satisfeito com o seu desempenho em sala de aula, mesmo quando protesta 

contra as condições desfavoráveis de trabalho. Eles são unânimes quanto à 

importância da disciplina na formação integral de crianças e jovens, e de uma 

metodologia mais democrática e participativa que favoreça este objetivo.  

Os principais conteúdos ministrados também são recorrentes e retomam 

grande parte da proposta dos Temas Transversais do Ministério da Educação e 

do Desporto, os quais são abordados no espaço de sala de aula do Ensino 

Religioso com mais sistematicidade do que por outras disciplinas, já que se 

dedica mais  tempo à reflexão sobre temas de formação humana em cada série, 

e há recorrência de temas de uma série para outra, com grau crescente de 

aprofundamento. Há muita liberdade para se tratar de todo e qualquer tema de 

formação humana que contribua para que os alunos sejam mais conhecedores 

de si mesmos, éticos e cidadãos, o que os PCN’s propõem como objetivo a ser 

alcançado por todas as Áreas de Conhecimento, cada uma contribuindo a seu 

modo.  
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Perguntada sobre os objetivos do Ensino Religioso, a grande maioria dos 

professores que respondeu ao questionário apresentou experiências com temas 

e atividades formadores de valores e habilidades que coincidem com boa parte 

dos objetivos que os PCN prescrevem para todas as disciplinas: consciência de 

direitos e deveres na sociedade, criticidade e diálogo, respeito ao pluralismo 

cultural, autoconhecimento, expressão e comunicação de idéias, dentre outras. 

(Brasil: 1998,7). Além destes objetivos comuns às outras áreas, identifico dois 

aspectos particulares que distinguem a proposta do Ensino Religioso: a ênfase 

na construção de uma resposta à pergunta pelo sentido da vida, com ou sem a 

mediação de uma religião ou um Transcendente, a partir da reflexão em 

profundidade sobre um projeto pessoal mais humano e humanizador; e os 

modelos teóricos presentes na reflexão e prática desses professores, dentre os 

quais predomina o inter-confessional. Estes seriam os pontos de convergência e 

preocupações de fundo para os diversos conteúdos refletidos e atividades 

desenvolvidas pela disciplina. Embora estas formulações não tenham sido 

apresentadas à pergunta pelo papel do Ensino Religioso na grade curricular da 

escola pública,  é possível identificá-las em respostas a outras questões 

propostas, retomando, assim, as orientações da legislação estadual e Fórum 

Nacional Permanente de Ensino Religioso, e a sistematização dos modelos 

teóricos já feita no capítulo anterior.  

Além disso, na falta de um tempo maior para o aprofundamento dos Temas 

Transversais pelas demais disciplinas, o Ensino Religioso parece suprir esta 

lacuna (a receptividade dos alunos o atesta). A reflexão compartilhada e o cultivo 

de valores que deveriam ser trabalhados por todas as disciplinas acaba 

encontrando no Ensino Religioso um espaço respeitoso e criativo para o seu 

aprofundamento. Infelizmente, é comum ouvirem-se comentários de outros 

professores e até de diretores de escola a este respeito: “Isto é assunto para o 

Ensino Religioso tratar, cuidar...”  

Aliás, é de se louvar o “jogo de cintura” e dedicação que a maioria desses 

professores, em meio à escassez de recursos pedagógicos e diante de 

condições desfavoráveis de trabalho, devotam aos seus alunos e à causa da 

disciplina. Sua experiência cotidiana também denuncia a falta de clareza para a 

escola sobre o lugar do Ensino Religioso na grade curricular, dando margem a 

menosprezos e improvisações. 
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Uma preocupação, freqüente nas opiniões e práticas registradas, refere-

se ao tratamento dado para as questões do campo religioso, divergindo quanto à 

necessária distância a ser guardada entre a experiência religiosa do educador, 

suas crenças e valores religiosos, e a sua prática docente, a formação dos seus 

alunos. Se no plano teórico, ideal, isto é claro, desejável, há contradições no 

discurso informal e nas opções pedagógicas. A meu ver, a maioria deles, mais do 

que a opção intelectual por um modelo teórico de Ensino Religioso, revela, na 

sua reflexão e prática, muito do que crêem. E poderia não ser assim, quando os 

temas e metodologias escolhidos oportunizam? 

Os relatos de experiências dos professores e a contribuição dos 

especialistas consultados levantam questões importantes a serem consideradas 

na capacitação e formação permanente na área do Ensino Religioso, e dão 

pistas para o trabalho das instâncias representativas e responsáveis pela 

formação desses profissionais, particularmente o Conselho de Ensino Religioso 

(CONER-MG) e o Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso (DAER). 

Dentre elas destacam-se: atenção às motivações e predisposições dos 

professores e outros graduados que procuram a Capacitação; maior valorização 

do repertório de experiências de vida e profissional trazidas para a formação; 

reflexão sobre as rotinas escolares dos professores mais experientes no 

magistério, ajudando-os a refletir sobre a sua própria prática docente e avaliá-la; 

e aprofundar a contribuição do Ensino Religioso na participação em projetos 

interdisciplinares e da escola como um todo.  

Inevitavelmente, os depoimentos desses professores e as análises que 

juntos fizemos tangenciam outros temas e questões que não são objeto desta 

investigação, como por exemplo: projeto pedagógico da (na) escola pública; 

políticas educacionais; modelos teóricos dos diversos cursos de graduação e 

pós-graduação na área; estrutura e organização do DAER; pluralismo cultural e 

religioso como Tema Transversal; religião e religiosidade na formação da 

identidade nacional etc. Foi importante considerá-las, mesmo que brevemente, 

para não corrermos o risco de buscar compreender o Ensino Religioso como algo 

exterior ao contexto escolar. Estas questões poderão ser revistas em 

profundidade num outro trabalho de investigação. 
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- CONSIDERAÇÕES FINAIS -  

 

 

RECOMPONDO O ITINERÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Gostaria de iniciar estas considerações retomando as interrogações que 

trouxe para o Mestrado, no tocante à especificidade do Ensino Religioso e “seu 

lugar” na grade curricular, e às preocupações de colegas professores do 

Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso a respeito da natureza da 

disciplina e da prática deste professor. Muito contribuía, para o estado da questão, 

a minha prática como professor da disciplina e o meu trabalho junto à equipe do 

DAER. 

Ficou claro para mim que a proposta do Ensino Religioso se distingue dos 

objetivos das demais disciplinas por sua ênfase em ajudar o aluno a construir uma 

resposta à pergunta pelo sentido da sua vida, o que implica uma reflexão 

sistemática e vivências cotidianas em torno de um projeto pessoal ético e cidadão. 

Esta proposta tem como pressupostos os modelos teóricos descritos e analisados 

neste trabalho, desde o confessional até o inter-religioso. Portanto, uma 

identificação possível da disciplina na grade curricular da escola pública está 

marcada por distintas interpretações a respeito do papel da escola diante dos 

temas ligados à religiosidade dos indivíduos e grupos humanos.  

Este dado nos remete à história da disciplina e às conotações que a 

categoria do “religioso” herdou do rico patrimônio espiritual brasileiro, legislações e 

senso comum, o que  favoreceu a falta de unanimidade em torno dos modelos 

teóricos adotados e, conseqüentemente, em torno de critérios comuns para a 

formação dos professores da Área. Exemplo maior disto é o fato de que as 

legislações federal e estadual, embora afirmem que o Ensino Religioso é um 

importante componente para a formação integral do cidadão e reconheçam o seu 

lugar na grade curricular, a concebem, no máximo, segundo o modelo inter-

confessional, o qual supõe que os alunos já tenham uma opção religiosa ou que 
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devam ter alguma. Apesar da separação oficial entre Igreja e Estado, as relações 

existentes entre estas duas esferas ainda garantem a presença das idéias 

religiosas no ambiente escolar, mediadas, sobretudo, pelos organismos e igrejas 

articulados para este fim. Decorre daí o caráter facultativo da disciplina, a falta de 

critérios comuns à formação de professores nesta área e a não realização de 

concursos públicos. 

Estes são dados que, analisadas as suas implicações para o conjunto da 

escola, formação integral de crianças e jovens, e categoria profissional, num 

cenário de pluralismo cultural e religioso, deveriam nos empenhar a todos, 

educadores e especialistas da área, na tarefa comum de trabalharmos na 

perspectiva do modelo inter-religioso, que acredito ser o mais inclusivo deles, o 

que se coaduna com a finalidade última da escola pública, aberta a todos, crentes 

e não-crentes. Para isto contribui também a necessária “distância” entre a vivência 

religiosa do docente e sua prática educativa.   

Que contribuição esta Pesquisa me legou, enquanto educador e formador 

de outros professores junto ao Departamento Arquidiocesano de Ensino 

Religioso? Que pistas este Trabalho forneceria para ajudar a incrementar a 

Formação Permanente oferecida pelo mesmo Departamento? Destaco os 

seguintes aportes: 

• Foram inevitáveis as referências às condições desfavoráveis de trabalho na 

escola pública para os professores em geral e a pouca valorização dada à 

disciplina e ao profissional na área de Ensino Religioso, o que tornam 

oportunas as perguntas colocadas, dentro de outros campos do 

conhecimento, pela Filosofia da Educação: O que é educação? Para que 

serve? A quem ela serve? Qual é a nossa causa?  

Pensar a tarefa do Ensino Religioso em meio aos desafios identificados 

nesta Pesquisa é também pensar o lugar da escola na sociedade. 

•  O Ensino Religioso requer um corpo de conhecimentos específicos e de 

competências que pede um especialista. Além desse referencial teórico, 

seria ideal que houvesse também afinidade, sensibilidade, abertura para 

com os temas ligados ao sentido da existência humana, dimensão 
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transcendente do ser humano, papel do indivíduo na sociedade, 

religiosidade e religiões. Acredito que uma vivência religiosa que seja 

efetivamente referência para as diversas dimensões da vida do indivíduo e 

que valorize o diálogo inter-religioso favoreceria sobremaneira o cultivo 

dessas disposições. Estas “competências” não se improvisam. Horas de 

estudos e cursos de capacitação não garantem que o indivíduo as tenha 

incorporado ao final do processo, se ainda não as traz consigo. Constituem 

um modo de ser no mundo, de viver, de enxergar a vida e de reconhecer a 

legitimidade de toda e qualquer experiência humana que construa 

fraternidade. Isto ficou muito claro no depoimento dos professores ouvidos 

para este Trabalho e é a realidade que constatamos junto a professores 

que buscam capacitação na área. O desafio é fazer das iniciativas que 

temos para a formação destes professores, e aqui penso concretamente no 

“Curso do DAER” e em sua posterior Formação Permanente, um espaço de 

cultivo dessas atitudes, desse olhar novo, mesmo com professores 

premidos pela necessidade imperiosa de obter mais um diploma e se 

garantirem no mercado de trabalho. Professor de Ensino Religioso é 

também uma profissão e como tal precisa ter contornos claros, embora se 

possa dizer que, neste momento, esta identidade ainda está sendo 

construída. 

• Como dar o devido acompanhamento a quem está tendo contato pela 

primeira vez com a proposta da disciplina e nunca entrou numa sala de 

aula? E junto àquele que, já com tantos anos de Magistério em outra área, 

chega para se capacitar em Ensino Religioso, a fim de garantir um “bico”? E 

quanto àquele professor que já está compromissado com o Ensino 

Religioso, tem amor pela disciplina, mas a entende e pratica a seu modo? 

Seria possível garantir uma formação sólida, competente e mais 

personalizada? Como fazê-lo? 

• Durante a Formação Permanente, seria importante se pudéssemos 

considerar como conteúdo a ser refletido a experiência de vida desses 

professores, sobretudo no campo educacional, no que ela tem de saberes 
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práticos, possibilidades e limites, tendo em vista sua avaliação e 

sistematização. O profissional de educação tem um compromisso com a 

sua autoformação, ao mesmo tempo em que deve manter viva a reflexão 

sobre as finalidades do teorizar e atuar nesse mesmo campo. 

• Dada a importância da disciplina Ensino Religioso na formação integral de 

crianças e jovens, penso que não se deve negligenciar o seu grande 

potencial de contribuição no momento da construção de projetos 

interdisciplinares e do próprio projeto político-pedagógico da escola, para 

além do lugar comum de “cuidar da disciplina e da formação dos valores 

dos meninos”. Favorecer a tomada de consciência do professor de Ensino 

Religioso a respeito dessa tarefa e prepará-lo para ela, também seria um 

desafio para a formação deste profissional. 

 

A minha qualificação como pesquisador durante o processo de produção 

desta Dissertação recebeu diferentes e importantes contribuições, dentre as quais: 

• uma reflexão mais sistematizada sobre a natureza e a situação do Ensino 

Religioso na grade curricular da escola pública estadual em Belo Horizonte 

e o levantamento de pistas de avaliação e incrementação para a sua 

formação docente. Para mim foi gratificante conhecer mais a fundo esta 

realidade, porque confirmou a minha opção profissional pelas disciplinas 

Ensino Religioso na rede pública e Cultura Religiosa na Universidade, 

resultou num incentivo à reflexão e avaliação da minha prática de sala de 

aula, e aumentou o meu compromisso e interesse pela formação docente e 

formação em serviço; 

• as dificuldades que encontrei durante a redação desta Dissertação, devido 

ao meu estilo de escrever, foram, ao mesmo tempo, desconcertantes e 

oportunidade para uma reflexão mais profunda sobre a minha pessoa. Não 

só em sala de aula passamos para o aluno algo de nós, mas também nos 

revelamos em nossa escrita, no texto que produzimos. Em alguns 

momentos não conseguia tomar a devida distância, seja dos objetivos 

primeiros estabelecidos para a Pesquisa, como também do texto já 
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produzido. A orientadora deste Trabalho foi pessoa-chave na identificação 

desse “monólogo”, instigando-me à reflexão e fornecendo pistas de 

superação desses impasses. Sempre que conseguia este distanciamento 

eu me sentia mais seguro, porque mais verdadeiro, sem idealismos.  

 

O meu enfoque, dentro da Linha de Pesquisa “Professor: Formação e 

Profissão”, procurou esclarecer a filosofia do Ensino Religioso e seu projeto 

educativo, disciplina esta que, inserida numa grade curricular determinada, tem 

uma contribuição a dar, um papel a desempenhar, e é chamada a rever a sua 

efetivação e as condições em que esta prática acontece, fornecendo pistas para o 

enriquecimento e necessária atualização da formação dos educadores da 

disciplina de Ensino Religioso. 

Acredito que se mais tempo tivesse tido para este trabalho, que foi 

desenvolvido procurando conciliar com a docência em duas escolas já neste 

último semestre de conclusão da Dissertação,  a pesquisa bibliográfica, assim 

como o trabalho de campo, poderiam ter ganhado maior profundidade. Fica aqui, 

então, a “deixa” para que outros pesquisadores se interessem por explorar este 

mesmo tema a partir de outras tantas possibilidades que ele nos oferece.   

 

A epígrafe escolhida para abrir a Dissertação...  

 

“É necessário alargar o espaço da tenda e alongar as cordas, mas igualmente 

reforçar as estacas.” (Livro de Isaías 54,2).  

 

...transcreve um versículo bíblico extraído de um dos livros do 1º Testamento da 

Bíblia, cuja interpretação acredito estar relacionada com o objeto de pesquisa 

desenvolvido, porque me sugere a necessidade de tornar a prática do Ensino 

Religioso cada vez mais democrática e inclusiva, ou seja, aberta aos desafios da 

sociedade, da educação e do pluralismo religioso contemporâneo, garantindo, 
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porém, fidelidade a sua filosofia e um sistemático aprofundamento e revisão da 

sua prática e pressupostos.  

O versículo escolhido é uma metáfora que se inscreve num contexto em 

que o povo de Israel, em contato com outros povos, é advertido pelo Profeta 

Isaías da importância de não se fechar e não discriminar, mas cuidar para não 

enfraquecer a sua fé e comprometer a aliança estabelecida com Deus, já que se 

tratavam de nações pagãs, ou seja, que cultuavam outros deuses.  

A inclusão deste texto na abertura da Dissertação surgiu após conversa 

com uma das entrevistadas desta pesquisa, que o utilizou em resposta à pergunta 

do questionário sobre “desafios ou dificuldades experimentados como educador 

da disciplina”. Na ocasião, ela se referia ao “desafio do diálogo ‘inter-religioso’, 

pois em um país como o nosso Brasil, onde existe uma incrível diversidade 

religiosa, o professor tem que ter controle, tato, sem ofender quaisquer religiões 

ou seitas que sejam. Cito Isaías...”.  

Fazendo minhas as suas preocupações, mas extrapolando o alcance da 

figura de linguagem, considero que a imagem bíblica vai ao encontro dos objetivos 

deste trabalho e dos pressupostos sobre os quais se assenta a concepção de 

Ensino Religioso da qual partilho. Importa ampliarmos os nossos horizontes de 

compreensão e de compromisso com a educação e a sociedade; e acolhermos 

respeitosamente o mistério maior que é o homem, a vida e os seus tantos 

significados. 
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ANEXO A – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 
 
 
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A DOCÊNCIA EM ENSINO RELIGIOSO 

FINALIDADE: PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

AUTOR: DOUGLAS CABRAL DANTAS 

FONE: 3388.6389 

 

 

I- Dados pessoais: 

 

1) Nome completo:   ______________________________________________ 

2) Idade: ________________ 

3) Endereço:   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4) Confissão religiosa atual:   ______________________________________ 

Desde quando? __________________________________ Se houve 

mudança de confissão religiosa explicite: de qual confissão para qual 

confissão? 

____________________________________________________________ 

quando? ________________________ por qual motivo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

II- Formação acadêmica: 

 

1) Curso de graduação: ___________________________________________ 

1.1  Instituição: __________________________________________________  

1.2  Ano de conclusão: ______________________; 

 

2) Formação específica na área de Ensino Religioso:  ___________________ 
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_______________________________________________________________ 

2.1 Instituição:  __________________________________________________ 

2.2 Ano de conclusão: ______________________. 

 

 

III- Experiência profissional: 

 

1) Tempo de magistério: _________________________; 

2) Anos de magistério na área de Ensino Religioso: ________________; 

3) Anteriormente, já ministrou outra(s) disciplina(s) além do Ensino Religioso?  

Sim ____  Não ____.  Em caso positivo, qual(is)? ____________________ 

____________________________________________________________ 

4) Atualmente, ministra outra(s) disciplina(s) além do Ensino Religioso?  

Sim ____ Não ____. Em caso positivo, qual(is)? _____________________ 

____________________________________________________________  

Na  mesma escola? ______________ 

5) Já exerceu ou exerce alguma outra atividade no campo da educação que 

não a de professor? ______________; em caso positivo, qual e onde? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6) Já exerceu ou exerce alguma atividade profissional que não a de 

professor? _______________; em caso positivo, qual? 

____________________________________________________________

____________________________________. 

7) Nome e endereço da(s) escola(s) em que trabalha atualmente como 

professor de Ensino Religioso:   __________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8) Série(s) com que trabalha atualmente na área de Ensino Religioso? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

IV- Percepções sobre a formação e a docência na área de Ensino Religioso: 

 

1) Como você se sente como professor de Ensino Religioso? Explique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

2) Se você leciona outra(s) disciplina(s) além de Ensino Religioso explique 

como se sente trabalhando com elas:   ____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) A partir da sua experiência, qual a importância da disciplina Ensino 

Religioso na grade curricular da escola pública?  _____________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4) Que conteúdos/temas você considera centrais ou mais importantes no 

programa de Ensino Religioso? Justifique:  ____________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Quais os textos e/ou subsídios pedagógicos mais utilizados por você em 

sala de aula?  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Considera necessária formação específica para a docência na área de 

Ensino Religioso?   Sim ____ Não ____ Por quê?  ______________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Quais são, na sua opinião, alguns requisitos importantes para ser professor 

de Ensino Religioso? Justifique:   ____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) Qual a contribuição específica do professor de Ensino Religioso na 

educação formal de crianças e jovens?   ______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9) O(A) senhor(a) conhece o Programa de Ensino Religioso para o Ensino 

Fundamental, adotado pela Secretaria de Estado da Educação? Sim __ Não__   

Em caso positivo, qual a sua opinião a respeito?   _______________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10) Qual o maior desafio ou dificuldade que você experimenta como educador 

na área de Ensino Religioso? Explique:  _______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11) A partir da sua experiência em sala de aula, qual é a receptividade que os 

alunos dão à disciplina Ensino Religioso? Explique:   _____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12) Quais são os temas/conteúdos que os alunos mais preferem? Quais 

seriam os motivos?  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13) Quais são os temas/conteúdos a que os alunos têm mais resistência? 

Quais seriam os motivos?  _________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14) A respeito da formação e docência na área de Ensino Religioso há ainda 

algum aspecto importante que você gostaria de comentar ou ressaltar? Em 

caso positivo, o quê? Por quê?  _____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Belo Horizonte,  _________________________. 
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ANEXO B – TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS1  

 

I) DADOS PESSOAIS: 

1) Homens = 02 ; Mulheres = 09; 

2) Idade:  

• de 30 a 40 anos = 03; 

• de 40 a 50 anos = 03; 

• de 50 a 60 anos = 03; 

• mais de 60 anos = 02. 

 

3) Residência: S. João Batista (02); Camargos (02); Nova Gameleira (02); 
Copacabana; Trevo (região da Pampulha); Gutierrez; Bairro Industrial (Barreiro 
de Cima); e Prado (01 cada). 

 

4) Confissão religiosa: 

• Católica = 09; 

• Predominantemente católica, mas participa de outras experiências e 
grupos (Kardecismo, Nova Era e Messiânica do Brasil) = 01; 

• Batista (ligada à Convenção Batista Brasileira, CBB) = 01. 

 

II) FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

1) Curso de graduação: 

• Pedagogia = 06; 

• Ciências Sociais; Desenho e Plástica; Direito; Filosofia; História = 01 
cada. 

 

2) Formação específica na área de Ensino Religioso: 

• Curso do DAER/CONER = 10 

• Pós-graduação em Ciências da Religião (UEMG – BH e Divinópolis) 
= 05 

                                                
1 Critérios de participação na pesquisa: 11 professores de Ensino Religioso da rede estadual de Belo 
Horizonte; mínimo de três anos de magistério na área; diferentes credos; que têm o Curso do DAER ou outra 
especialização; Ensino Fundamental I e II. 
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• Pós-graduação em Ensino Religioso (Newton Paiva) = 04 

• PREPES – PUC; Bacharelado em Teologia (Seminário Teológico 
Batista do Sul); Pedagogia com Ênfase em Ensino Religioso (PUC) = 
01 

 

III) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

1) Tempo total de magistério (anos): 

• menos de 05 anos: 01; 

• de 05 a 10 anos: 02; 

• de 10 a 20 anos: 05;  

• mais de 30 anos: 03.  

 

2) Magistério na área de Ensino Religioso: 

• entre 02 e 05 anos: 06  

• de 05 a 10 anos: 02  

• de 10 a 20 anos: 03  

 

3.1) Ministrou outra(s) disciplina(s) que não Ensino Religioso? SIM = 10, NÃO = 
01; 

3.2) Quais?  

• Regente de 1ª a 4ª série = 03  

• Magistério; Ciências; Artes; História; Português; História = 02 

• Sociologia; Filosofia; Educação Afetivo-Sexual; Inglês; Holandês; 
Matemática; Ciências Físicas e Biológicas; Física; Literatura; 
alfabetização de adultos = 01 

 

4) Atualmente, ministra outra disciplina além de Ensino Religioso? 

• NÃO = 08; 

• SIM =  03 (são elas: História, Inglês e Regente de 1ª a 4ª sé rie). 

 

5) Já exerceu ou exerce outra atividade no campo da educação além de 
professor?  

• NÃO = 04; 
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• SIM = 07 [secretaria de escola (02); diretoria (02); vice-diretoria (02); 
assessor de pastorais da Igreja Católica; inspeção; supervisão; 
sociólogo na formação de agentes comunitários; auxiliar de 
biblioteca.] 

 

6) Já exerceu ou exerce alguma atividade profissional que não a de professor? 

• NÃO = 02; 

• SIM = 09 [auxiliar de escritório (02); secretariado; balconista; 
trabalhador em indústria de tecidos; auxiliar de serviços gerais em 
supermercado; membro da diretoria de uma escola 
profissionalizante; comerciante; assessor de projetos; sócio-
proprietário de um bar.] 

 

7) Escola onde trabalha atualmente com Ensino Religioso: 

• Esc. Est. Geraldo Teixeira da Costa (Camargos); 

• Esc. Est. Eupides Aristides Freitas (Camargos); 

• Esc. Est. São Bento (Prado); 

• Esc. Est. Princesa Isabel (Aparecida); 

• Esc. Est. Djanira Rodrigues de Oliveira (Jardim Comerciários); 

• Esc. Est. Orôncio Murgel Dutra (São Tomás); 

• Esc. Est. José Miguel do Nascimento (Bairro Novo das Indústrias); 

• Esc. Est. Prof. José Mesquita de Carvalho (Vila Paris); 

• Esc. Est. Padre Eustáquio (Padre Eustáquio); 

• Esc. Est. Profa. Nair de Oliveira Santana (Nova Gameleira); 

• Colégio Tiradentes, da PMMG (Santa Teresa). 

 

8) Série(s) com que trabalha atualmente na área de ER: 

• Ensino Fundamental I (1ª a 4ª séries) = 03;  

• Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries) = 08.  

 

IV) PERCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO E A DOCÊNCIA NA ÁREA DE 

ENSINO RELIGIOSO 
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1) Como se sente como professor de ER:  

• Bastante insatisfeito e desencantado com a educação na escola 
pública, devido à falta de infra-estrutura (xerox, recursos áudio-
visuais etc), baixos salários, últimas políticas educacionais que 
tiraram garantias sociais do professor (sem FGTS, plano de carreira 
injusto, 13% parcelado, falta de qualidade no atendimento do 
IPSEMG etc) e muitos diários de sala para manter atualizados (por 
exemplo: 18 diários para uma carga horária de 18 aulas); “... é tarefa 
difícil ser um bom professor de ER, porque a cultura dominante, 
inclusive dentro do ambiente escolar, dissemina justamente valores 
contrários à proposta da disciplina, o que parece tornar o seu 
discurso ingênuo e obsoleto. Além disso, os professores de ER são 
vistos como “pau para toda obra”, “tapa-buraco” dentro da escola. 
Não são respeitados. Minha experiência me mostra que os 
professores de ER são muito importantes dentro da escola...” 

• Gosta muito e está procurando conquistar o seu espaço para uma 
maior valorização desta disciplina.  

• Sente cada vez mais crescer um anseio e um despertar de 
interesses, enquanto educadora e cidadã, assustada com a 
velocidade com que se processam os acontecimentos, 
principalmente após o fenômeno da globalização. 

• Muito feliz, é apaixonada pelo que faz, por sua vocação em viver o 
ER. Sente que precisa mudar para melhor; está sempre atenta às 
mudanças do mundo; fica atenta também às suas necessidades 
espirituais imediatas em relação ao alunado.  

• Bem, identificada, vocacionada sobretudo para trabalhar com turmas 
indisciplinadas.  

• Bem, trabalhando com o que gosta. 

• Imensa alegria, pois é ali que ela (a professora) e seus alunos  
tentam buscar os “valores eternos”, que transcendem a matéria, que 
é tão passageira...  

• Sempre gostou de trabalhar nesta área, dentro da religião; o ER, 
portanto, foi uma decorrência; sente-se gratificada em ajudar as 
pessoas; desafiada diante dos questionamentos da sociedade (por 
exemplo: viver o que prega); gratificada pelo retorno dado por pais 
diante do crescimento, amadurecimento e comportamento do filho 
em todas as matérias; e também pelo reconhecimento dos alunos do 
seu próprio crescimento. É cautelosa quando trata de temas como 
drogas e violência, e respeito aos colegas e a outras religiões, 
devido à reação adversa de alunos que participam de gangues. 

• Muito bem. Ama o que faz e está sempre buscando habilidades e 
ajustando-as a uma atitude ética e técnica mais adequada. 
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• Sente-se bem e realizada; constata resultados no relato de 
experi6encias dos próprios alunos. 

• Feliz de poder estar passando valores para os alunos.  

 

2) Como se sente trabalhando com outras disciplinas que não ER:  

• Adora lecionar o Inglês, porque ajuda a tornar mais fácil a vida das 
pessoas. 

• Tem como objetivo a formação do indivíduo como um todo. 

• Bem, trabalhando com o que gosta. 

• Já lecionou outras disciplinas (Metodologia, matérias didáticas...), 
mas sentiu algo vazio, que não lhe deu satisfação. Só gosta de ER. 

• Foi gratificante quando trabalhou como professora primária e no 
projeto de educação afetivo-sexual de 5ª a 8ª séries.  

 

3) Papel da disciplina de ER na grade curricular da escola pública:  

• Considera importante, pois “possibilita aos alunos clareza em sua fé 
e na prática da mesma”; acha importante conter a discriminação e o 
proselitismo religioso; espaço da disciplina é flexível, quando se 
pode perceber o aluno como um todo, para além de um conteúdo 
específico  . 

• Papel muito importante de levar os educandos a encontrar o sentido 
da vida, vivenciando os valores éticos e morais. 

• Incentivar o convívio pacífico, a ética e o significado da cidadania, 
resgatando assim sua cultura. 

• Um caminho para a paz, uma direção, pois um ser sem direção não 
se encontra, nem encontra o outro. É através do ER que se forma o 
homem de hoje e o de amanhã, concomitantemente com as demais 
disciplinas. 

• Apóia outras disciplinas e é apoiada por elas; colaboração em 
projetos de convivência na escola (interdisciplinaridade); manter o 
grupo de professores unido, evitando criticá-los. 

• Importante, contribuindo para a formação do aluno, assim como as 
demais. 

• Única disciplina que os alunos levarão para o mundo espiritual. 
Desenvolve o potencial infinito que se aloja no indivíduo. 
Surpreendentemente, os dons dos alunos são desenvolvidos através 
do elogio sincero, do amor, do reconhecimento, tornando-os úteis 
como filhos de Deus. 
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• Lançar a semente da reflexão sobre “quem sou eu?”, escolhas, 
potencialidades, auto-descoberta, sobre Deus; boa aceitação das 
famílias e de outros professores, porque a direção valoriza este 
trabalho e o apóia, faz com que o ER seja respeitado. 

• Permitir ao ser humano a busca de sentido e de significado para a 
vida, predispondo-se a buscar esse significado diante de seus ideais 
de vida e dentro de suas potencialidades naturais. 

• Preocupação com a formação integral do aluno; apresentação de 
uma forma de vida cidadã, ética; ajudar a relacionar-se com um 
público diferenciado e com outros credos; metodologia da disciplina 
favorece uma organização mais “livre” do tempo de aula e menor 
rigor quanto ao processo avaliativo, devendo adaptar-se à realidade 
da escola e dos alunos; espaço de discussão e escuta das 
experiências e opiniões dos alunos. 

• De grande importância, porque é o momento que a criança tem para 
refletir sobre questões que o ambiente familiar não está fornecendo: 
papel da família, espiritualidade, auto-estima, não violência etc. 

 

4) Conteúdos e temas centrais do programa de ER: 

• valores: respeito para com o ser humano; convivência; valorização 
da vida (que floresce e frutifica); tolerância e respeito às diferenças; 
aprendizado de novos costumes; ética; educação para a paz; 
solidariedade; responsabilidade; otimismo e sucesso; qualidade dos 
relacionamentos; resgate de valores humanos na escola; amor = 07 

• auto-estima; gostar de si mesmo; o próprio valor do jovem (aluno); a 
mente como força criadora = 06 

• vida e seu sentido = 03 

• “quem sou eu” (auto-conhecimento e auto-identidade) =03 

• como os alunos se sentem diante da sua própria religião e de outras 
religiões = 02 

• religião e aspectos correlatos (história, geografia, raça, dominação 
cultural, alienação, manifestações religiosas variadas etc) = 02 

• temas que levem o aluno a crer em Deus e em si mesmo, já que por 
meio deste conteúdo “o aluno desenvolve automaticamente mais 
noção de ser pessoa e do outro”; “exteriorização do próprio Deus 
interior” = 02 

• Reino de Deus, e fé e salvação; amor divino = 02 

• meio ambiente e ecologia = 02 
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• cidadania; seu potencial de contribuição dentro do contexto sócio-
político-econômico-cultural, tornando-se sujeito do processo; direitos 
e deveres = 02 

• Jesus Cristo = 01 

• problemas disciplinares como ocasião para se refletir sobre 
convivência = 01 

• cidadania: conservação do meio ambiente e do espaço físico da 
escola; participação na vida da sociedade (comunidade, leis, 
movimentos populares etc) = 01 

• não definir programa previamente, mas sondar junto aos alunos 
temas de maior interesse, como por exemplo “família” e 
“religiosidade”, escutando o que os alunos têm a dizer a respeito  = 
01 

• família = 01 

• festas e outras datas dos calendários civil e religioso (Páscoa, Dia 
das Mães etc) = 01 

• fazer o aluno pensar, articular e desafiar o mundo que aí está = 01 

• afetividade e sexualidade =01  

• segue o programa da Secretaria da Educação para o Ensino 
Fundamental I (1ª  a 4ª  série) = 01  

•  “conteúdos geradores e iluminadores do processo educativo, que 
orientem o educando na busca do conhecimento de si mesmo e do 
outro, e favoreçam o desenvolvimento destes conhecimentos, para 
participação na construção de uma sociedade mais justa e mais 
fraterna, através do respeito à dignidade da pessoa humana, em 
busca do transcendente” = 01 

 

5) Textos e subsídios pedagógicos mais utilizados:  

• Bíblia como literatura, cultura geral (direta e indiretamente); histórias 
sagradas; textos bíblicos = 04 

• filmes e desenhos animados = 03 

• músicas = 03 

• nenhum autor em especial = 02 

• livros didáticos = 02 

• fábulas dos Irmãos Green; literatura infantil = 02  

• jornais e revistas = 02 
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• textos relacionados com datas comemorativas e acontecimentos 
atuais = 02 

• Bíblia como base de todos os outros livros (as ciências em geral 
comprovam suas afirmações); verificar texto – contexto – pós-texto 
(análise bíblica); não se analisar o texto isoladamente, para se 
chegar a um denominador comum = 01 

• dados recolhidos dos próprios alunos: endereço, características 
pessoais etc = 01 

• livro “Pingo de Luz” =01   

• Livros do Pe. Lauro Trevisan; Neurolingüística; “Fonte de Luz”; 
“Deus, a essência de tudo”; “Fernão Capelo Gaivota” = 01 

• contar histórias fazendo uso de fantoches (educação infantil), por 
exemplo “A história da Charalina” par trabalhar o tema da velhice, 
dos idosos = 01 

• uso de gravuras e desenhos; análise de quadros e pinturas; 
grafismo; pensamentos e provérbios com respectivo autor; 
confecção de crachá para ir ao banheiro =01 

• cartazes = 01 

• teatro = 01 

• debates e pesquisas = 01 

• dinâmicas de grupo (por exemplo júri simulado) = 01 

• artes em geral: desenhos, pinturas = 01 

• não fica presa aos textos que encontra, mas os extrapola = 01 

• textos de Madre Teresa de Calcutá = 01 

• livro “Alfabetização sem segredos – Ensino Religioso” = 01 

• material coletado a partir da realidade, necessidade e maturidade de 
cada série ou turma = 01 

• textos e autores que dêem fundamentação e promovam discussão 
aprofundada sobre temas solicitados pelos alunos = 01  

• uso de dinâmicas em vista do objetivo da aula = 01 

• recortes de revistas = 01 

• livro de Masaharu Tanigushi (Budismo de Nitirem Daishinim): “A 
humanidade é isenta de pecado” = 01 

• folhetos informativos = 01 

• jogos educativos = 01 

• elementos naturais (terra, água...) = 01 
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6) Sobre a necessidade de formação específica para a docência em ER: 

• SIM: 10; NÃO NECESSARIAMENTE: 01; Por quê? 

- É fundamental para ajudar os professores a distinguirem sua 
experiência pessoal da prática de sala de aula; 

- Fornece parâmetros para evitar o proselitismo, o discurso 
tendencioso; tira dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser 
dito;  

- Não se pode falar sobre o que não se conhece;  

- Nem sempre a formação específica recebida significa / implica em 
ter experiência de Deus e fé;  

- É através dessa formação que os profissionais buscam subsídios 
para atuarem nesta disciplina;  

- Para minimizar a defasagem de conhecimento (na área);  

- Muito importante, pois dá coragem para trabalhar e base; daí 
também a importância da formação permanente (assuntos novos, 
repertório e criatividade);  

- O assunto é complexo e requer preparo específico do facilitador; 
Sentiu uma grande diferença de antes para depois da 
especialização. “Hoje, procuro colocar a Bíblia nos nossos dias 
atuais, transpondo a linha do tempo de 3000 anos atrás para o 
“agora”, que é eterno”.  

- Ter conhecimento da legislação e de todas as religiões para dar 
respostas acertadas.  

 

7) Requisitos importantes para o professor de Ensino Religioso: 

• compromisso e amor pelo que faz e à área do ER; (03) 

• saber separar a própria experiência religiosa da realidade plural dos 
alunos; neutralidade, não ser tendencioso; não usar de proselitismo, 
respeitar a confissão religiosa dos alunos, não impondo a eles a sua 
confissão religiosa; (03) 

• um conhecedor e um estudioso, que consulta tudo e todos; muita 
leitura e atualização; (02) 

• abertura ao diálogo (02) e ao diálogo inter-religioso; 

• lealdade; 

• honestidade; 

• fidelidade; 
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• tolerância; 

• auto-crítica; 

• sentir-se educador; 

• vivência de cidadania; 

• embasamento de pessoa humana, convivência (= maturidade 
humana e sociabilidade); 

• saber motivar os alunos (requisito quanto à didática); 

• ser um incentivador da própria área do ER; 

• participativo; 

• experiência de fé do docente, “para evitar que boca amarga tente 
falar palavras doces” (formação específica não é suficiente se faltar a 
própria experiência religiosa do educador);  

• experiência pedagógica; 

• didática atualizada, moderna; 

•  “inserção num contexto sócio-político-cultural transformador de uma 
sociedade mais justa e mais fraterna”; 

• “visão panorâmica do assunto na história”; 

• “compreensão do que seja um fenômeno religioso”; 

• coerência entre discurso em sala de aula e a própria vida;  

• “essa matéria torna o professor alegre, próspero e saudável”; 

•  “entender e dialogar, buscando ajudar os educandos”; 

• que luta pela liberdade de ideais e idéias; 

• saber “entrar na deles” (cantar, contar piadas, jogos, seminários...) e 
ir colocando a matéria em dia, sem que eles percebam;  

• “o valor tem que estar por dentro”;  

• “entender a verdade e ser verdadeiro”; 

• colocar palavras positivas na própria vida, para se tornar aquilo que 
fala; 

• atenção e valorização dos questionamentos dos alunos (saber ouvir 
os alunos); 

• domínio de conteúdos e técnicas; 

• o aprendizado na área elevaria o professor de ER a uma posição 
privilegiada de sujeito consciente e continuador de sua própria 
história; 
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• vivenciar os valores propostos, ser testemunha que fala mais por sua 
postura ética do que por suas palavras. 

 

8) Contribuição específica do professor de ER na educação formal de 
crianças e jovens:  

• “Levá-los a entender a sua existência, a sua razão de ser, a sua vida 
e o seu verdadeiro sentido; é formar sujeitos capazes de entender a 
sua história; é torná-los adultos felizes e com valores.”  

• “Dar o exemplo do que é viver em um mundo em transformação 
constante; ensiná-los a viver os desafios da vida, pois ser inteligente 
é a capacidade de sair dos desafios, de qualquer problema.”  

• “Levar o aluno a ‘sentir’ o Transcendente e fazer com que eles 
tenham a consciência de que o mundo aqui coexiste com o mundo 
espiritual. Segundo o Gênesis, que o homem tenha tudo o que é 
bom e em abundância e que domine... Portanto, o Paraíso é aqui e 
agora, (por isso) devemos viver intensamente o dia de hoje e 
agradecendo sempre... Muitas vezes, de uma brincadeira 
desagradável Deus me dá inspiração e sai uma aula gratificante.”  

• “Ajudar a amadurecer e a descobrir que valores ela quer ter para a 
vida e a escolha por uma religião.”  

• “Formação cidadã, ter clara a sua religiosidade como dimensão 
própria e opção por uma religião enquanto referência; ajudar os 
alunos a conviverem com o pluralismo religioso (ambiente de 
partilha); momento de discussão”  

• “Relativizar os processos de conhecimento e ajudar a mostrar o 
homem em sua diversidade.”  

• “A formação do indivíduo como um todo.” 

•  “Despertar uma atitude questionadora nos educandos, levando-os a 
tomar consciência de si mesmos e dos demais, predispondo-os à 
busca do sentido maior de sua existência. Leva-los a um processo 
educativo em que educando e educadores busquem não apenas o 
‘ter’, mas sobretudo o ‘ser’, numa atitude mais fraterna de 
relacionamento, interesse e ajuda mútua.”  

• “O aluno adquire ampla visão de mundo e aprende noções de vida 
em sociedade.” 

•  “Muito grande; contribuição de orientação para a vida (os alunos 
levarão tudo isto pela vida afora).”  

• “Formação de valores morais e éticos, valores de convivência.”  
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9.1) Se conhece o Programa de Ensino Religioso para o Ensino 
Fundamental, adotado pela Secretaria de Estado da Educação: 

• NÃO = 02  

• Alguma coisa dele (mais ou menos) = 01  

• SIM = 08. 

9.2) Em caso positivo, o que pensa a respeito deste subsídio: 

- gostou dos assuntos abrangidos por ele: ética e formação para a 
cidadania; 

- excelente programa, pois oferece aos educadores um referencial 
teórico sem fechar os caminhos para o como trabalhar o ER; 

- precisa de uma revisão; 

- material de pesquisa, seqüência de temas, documento que pode ser 
melhorado, material de consulta e referência, pode ajudar no 
planejamento anual; 

- importante, porque começa pela subjetividade e autoconhecimento; 
apesar disto, o professor e o programa têm que estar abertos às 
perguntas e necessidades dos alunos, das turmas; 

- há valores e valores; temos que entender o Programa como se fosse 
um desafio: extrair o que achar necessário para os alunos e 
intercalar os bons valores dos quais os nossos jovens estão 
distantes...; 

- o Programa atual foi feito por técnicos em Educação, vendo a 
necessidade dentro do âmbito estadual; 

- toda e qualquer proposta é válida desde que o professor esteja 
disposto a mudanças e coloque em prática aquilo que é positivo (no 
Programa?). 

 

10) Desafio e/ou dificuldade experimentada como educador na área de 
ER: 

• falta de infraestrutura das escolas, como por exemplo falta de xerox 
e estêncil, vídeo inexistente ou muito disputado, falta de espaço 
adequado como um salão ou auditório para uma atividade com a 
cara da disciplina (artes, palestra, relaxamento...), inviabilidade da 
disposição das carteiras em círculo, neutralidade, não ser 
tendencioso; biblioteca defasada etc; (03) 

• indisciplina dos alunos (03); há aqueles repetentes e 
desinteressados, sem leitura porque provenientes da Escola Plural;  

• falta de material didático dos alunos (por exemplo: lápis, borracha...); 
(02) 
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• conquistar o próprio espaço e mostrar o verdadeiro valor dessa 
disciplina; 

• articular idéias e encaminhar interesses do grupo de professores da 
mesma área, visto que o CONER é irrelevante nestes assuntos; 

• juntar turmas quando algum outro professor falta ou quando convem 
à escola; 

• cobrir horário de outro professor (improviso, indisciplina...); 

• receber apoio, valorização da direção da escola; 

• convencer alunos, colegas de trabalho e pais da importância da 
disciplina;  

• a proposta da disciplina vai de encontro, muitas vezes, a uma 
sociedade cada vez menos receptiva à experiência do 
transcendente, da religiosidade, da ética; 

• o professor lidar com as transformações a que estamos sujeitos no 
universo sócio-político-cultural; 

• falta de perspectiva profissional, muitos deveres e sem direitos; não 
têm aposentadoria, nem férias-prêmio, não podem ser efetivados, 
não existe concurso para esta disciplina, mas é exigido algum curso 
superior, pós-graduação e formação específica para ministrá-la; não 
há reconhecimento! 

• a formação recebida no DAER foi insuficiente; muito ajudou a sua 
experiência como assessora de pastorais sociais; 

• salas superlotadas; 

• desafio do diálogo inter-religioso, o que exige controle e tato do 
professor, para não ofender qualquer religião ou seita que seja (“É 
necessário alargar o espaço da tenda e alongar as cordas, mas 
igualmente reforçar as estacas.” – Isaías 54,2); 

• falta de limites de alunos; 

• não ficar na mesmice, mas avançar o programa em conteúdos e 
reflexão crítica; 

• escola e família deveriam caminhar juntas. 

 

11)  Receptividade dos alunos à disciplina:  

11.1) Ensino Fundamental I: 

• Boa, embora acredite que professores de ER do sexo masculino 
mantenham mais a disciplina dos alunos; boa oportunidade para eles 
expressarem suas opiniões e vivências.  
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• A melhor, apesar de “um mundo em constante transformação”. Isto a 
faz se sentir bastante alegre e confiante, para que a cada dia faça o 
melhor. Às vezes os alunos solicitam mais aulas;  

 

11.2) Ensino Fundamental II: 

• Reclamam quando há feriado ou paralisação nos dias de aula de 
ER. Pediram-lhe duas aulas por semana. Eles a consideram 
muito alegre e otimista.  

• A maioria gosta e aceita muito bem, pois é uma aula diferente, 
onde eles podem falar um pouco de si e serem eles mesmos.  

• Muito boa. Eles esperam por esse momento.  

• Há alunos receptivos e outros não, possivelmente porque em 
suas famílias o tema não seja praticado (ateísmo prático).  

• Muitas vezes há falta de informação por parte dos alunos e pais, 
gerando ansiedade e necessidade de se colocar diante do outro. 
No decorrer do processo constrói, destrói, acerta, erra, avalia e é 
avaliado.  

• Muito boa, entretanto observa-se uma natural atitude 
questionadora por parte dos alunos, quando pensavam ser uma 
aula de “religião”.  

• Muito boa: aula diferente, dinamizada, não é “pesada”.  

• Excelente. Os alunos gostam do espaço que a disciplina abre na 
sala de aula para tratar de assuntos peculiares à juventude, de 
modo franco e aberto.  

 

12) Temas e conteúdos preferidos pelos alunos: 

12.1) Ensino Fundamental I: 

• atualidades, sobretudo aqueles temas veiculados pela mídia; 

• família; 

• amor; 

• arte; 

• amizade; 

• namoro e sexualidade; 

• história do próprio nome e história da família; 

• mesmos temas, mas com abordagens diferentes, devido à falta 
de material. 
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12.2) Ensino Fundamental II: 

• Adolescência (transformações físicas, emocionais e 
intelectuais...) = 04 

• Afetividade e sexualidade = 03 

• Namoro e amor = 03 

• Drogas = 03 

• Auto-estima = 02 

• As religiões do mundo = 02 

• Violência = 02 

• Relacionamentos e convivência = 02 

• Culturas religiosas diversas; 

• Meio ambiente; 

• Folclore; 

• Dia dos Namorados; 

• O sentido da vida; 

• Casamento; 

• O valor de ser pessoa; 

• Auto-conhecimento e auto-expressão; 

• Participação social da juventude; 

• Realidade da escola (merenda, livros...); 

• Paz; 

• Amizade e responsabilidade; 

• Família; 

• Solidariedade e justiça; 

• Generosidade; 

• Lealdade e respeito; 

• Caridade; 

• Sexo com responsabilidade; 

• Profissões. 

 

13) Temas e conteúdos menos aceitos pelos alunos: 
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13.1) Ensino Fundamental I:  

• Não identificou rejeição a qualquer tema = 02; 

• Diversidade das religiões (crítica à conduta dos colegas que têm 
uma religião); 

 

13.2) Ensino Fundamental II: 

• Política e questões sociais (globalização, desigualdades, má 
distribuição de renda, poderio, impunidades etc) lhes deixam 
magoados;  

• Drogas; 

• textos pesados, de difícil linguagem, ou alheios a sua realidade; 

• atividades que os obriguem a escrever e a pensar, devido à 
compreensão de que essas aulas devem ser leves, onde se 
aprende brincando, além da mídia atual que dá tudo pronto; 

• Religiões e religiosidade, por preconceitos devido à falta de 
formação e informação;  

• Família, devido à carência afetiva, ambientes de violência 
doméstica e comunitária nas favelas, situação de injustiça social 
em que vivem os alunos da escola pública;  

• Não há = 02 

 

14) Outros comentários importantes sobre a formação e docência na área 
de ER: 

• A visão da sociedade e do Estado em relação ao professor de 
Ensino Religioso. São profissionais com deveres e direitos como 
todo cidadão, mas não são respeitados. Trabalha com amor, mas 
não por amor e, neste sentido, não é vocacionada.  

• Que critérios norteiam os vários cursos de Pós-graduação em ER 
existentes? A quem caberia uma normatização?  

• Repensar a formação permanente do DAER e a heterogeneidade 
dos professores que a procuram. 

• A disciplina ER deveria se chamar “Ética” ou qualquer outra 
nomenclatura mais próxima. 

• Não havendo espaço no mercado de trabalho, o ER apresenta-se 
como uma opção. O professor de ER tem que estar sempre a 
procura de mais conhecimentos, não pode parar no tempo.  
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• A postura e a vivência do professor de ER devem ser compatíveis 
com a matéria que leciona. Ele deve ser o “sol” que ilumina a 
escola, a paz de Cristo na hora precisa, amigo dos alunos, 
funcionários e professores. Ele deve procurar ver o bom através 
das aparências muitas vezes desanimadas, oprimidas, saturadas 
de tudo e de todos e falar: “Você é filho de Deus. Jesus te ama 
muito. Você anda, fala, enxerga, ouve, vive... e isto é fantástico”.  

• Acha ótima a Formação Permanente do DAER, pois ali troca 
idéias e pode chegar a um denominador comum: Unir e respeitar 
as religiões.  

• Considera de fundamental importância o Curso de Controle da 
Mente para a formação específica do professor de ER.  

• Sugestão de manter encontros semanais ou mensais de 
professores de ER, trocando idéias, saberes e desafios, pois não 
podemos ficar com conteúdos excelentes guardados só para si. 
Também simpósios, com o objetivo de um bom aprimoramento 
profissional, espiritual e material.  

• Falta troca de experiências entre professores, o que poderia ser 
proporcionado pelo DAER, nos encontros de formação 
permanente (roteiro de aulas, material didático, projetos...).  

• Criação de um fórum específico para o assunto, com autonomia 
na elaboração de políticas voltadas para este profissional e 
ajudando na consolidação do conteúdo na sala de aula.  

• Reafirma a desvalorização do professor de ER por parte do poder 
público. Falta uma legislação que ampare principalmente os 
professores mais antigos, que além de pós-graduados, não têm 
sido levados em conta os seus tantos anos de dedicação e 
serviço ao magistério do ER.  

 


