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Ensino Religioso 

 

De todas as áreas do conhecimento que trilhei, 

Foste aquela que me acolheu da melhor forma possível. 

És a disciplina onde encontrei... 

O sentido do sagrado em nossas vidas; 

O aconchego do calor humano e divino; 

A certeza de que existe uma força sobrenatural; 

A presença do transcendente; 

O conhecimento empírico e acadêmico; 

O respeito à diversidade Religiosa; 

O diálogo inter-religioso entre as culturas. 

Enfim, és a essência de um conhecimento  

de muito axé, awerê, amém e aleluia. 

 

 

Profº José Carlos do Nascimento Santos 
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RESUMO 

 

 
Esta dissertação intitulada Ensino Religioso: pedagogia do como e do que ensinar. Teve 
como objetivo investigar a prática pedagógica do docente do ER no cotidiano escolar da 
unidade de ensino, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Odilon Nelson 
Dantas localizado no município de Cuitegi-PB . No tocante, o artigo 33 da LDB nos afirma de 
que o ER de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas 
de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) mediante o citado artigo, o 
ER é uma disciplina que requer uma atenção toda especial no tocante a práxis pedagógica, 
uma vez que trata-se de uma disciplina inserida nos currículos escolares e na formação 
básica do(a) cidadão(â). A nossa pesquisa teve uma tipologia de cunho bibliográfico, 
descritivo e de caso. A mesma fora realizada na EEEFM “ODILON NELSON DANTAS” 
localizada na cidade de Cuitegi-PB. Para coletarmos os dados elaboramos e aplicamos um 
questionário semiestruturado com 03 docentes, sendo 01 em cada turno do Ensino 
Fundamental II na escola citada anteriormente. Sugerimos como suporte metodológico e 
contribuição para ER técnicas de ensino para as turmas de 6º ao 9º ano de acordo com os 
conteúdos organizados pelos PCNER. Com a finalidade de cumprirmos o objetivo proposto, 
a pesquisa está organizada em 03 capítulos. No primeiro, apresentamos o aspecto histórico 
do ER a nível nacional, estadual e municipal, suas trajetórias, obstáculos, resistências e 
concepções. No segundo capítulo, damos ênfase a toda parte didática-pedagógica, sua 
metodologia, formação docente, importância do FONAPER na epistemologia do ER, como 
também os conteúdos programáticos contidos nos PCNER. No terceiro e último capítulo, 
tratamos da análise da pesquisa e suas contribuições para a prática do ER. Para 
fundamentarmos o nosso trabalho, citamos no nosso referencial vários teóricos que 
trabalham com a temática em Pedagogia do ER. Identificamos com os resultados da 
pesquisa de que muita coisa deve ser feita em prol desta disciplina importante na grade 
curricular. A falta de compromisso para com esta disciplina percebe-se a partir da retirada 
da mesma da 3ª versão da BNCC. Outro agravante é a falta de acompanhamento 
pedagógico e de material didático para os docentes. Por fim, os docentes não têm a 
formação específica para atuarem na sala de aula. 
  

 

Palavras-chave: Ensino Religioso. Pedagogia. Formação docente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation entitled Religious Education: pedagogy of how and what to teach. It aimed 
to investigate the about how the Religious Education in the classroom is being developed.  
Regarding this, article 33 of the LDB affirms that the optional enrollment RE is an integral 
part of the basic education of the citizen and constitutes discipline of the normal hours of 
public elementary schools, ensuring respect for the cultural diversity of Brazil, Forms of 
proselytism. (Redaction given by Law No. 9,475, dated 22.7.1997) through the cited article, 
the RE is a discipline that requires special attention in pedagogical praxis, since it is a 
discipline inserted in school curricula and in the Basic training of the citizen (â). Our research 
had a bibliographic, descriptive and field typology. The same had been done in the EEEFM 
"ODILON NELSON DANTAS" located in the city of Cuitegi-PB. In order to collect the data, 
we developed and applied a semistructured questionnaire with 03 teachers, of which 01 were 
in each shift of Elementary School II in the school mentioned above. We suggest as 
methodological support and contribution to ER teaching techniques for the 6th to 9th grade 
classes according to the content organized by the PCNER. With the purpose of fulfilling the 
proposed objective, the research is organized in 03 chapters. In the first, we present the 
historical aspect of RE at national, state and municipal level, its trajectories, obstacles, 
resistances and conceptions. In the second chapter, we emphasize the didactic-pedagogical 
part, its methodology, teacher training, FONAPER's importance in ER epistemology, as well 
as the program content contained in the PCNER. In the third and last chapter, we deal with 
the analysis of the research and its contributions to the practice of RE. In order to justify this 
article, we cite in our referential several theorists that work with the theme in Pedagogy of the 
RE. We identify with the results of the research that much must be done in favor of this 
important discipline in the curriculum. The lack of commitment to this discipline is evident 
from the withdrawal of the same from the 3rd version of BNCC. Another aggravating factor is 
the lack of pedagogical accompaniment and didactic material for teachers. Finally, teachers 
do not have the specific training to act in the classroom. 

 

 

Keywords: Religious Education. Pedagogy. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Ensino Religioso: A pedagogia do como e do que ensinar” intitula esta 

pesquisa a qual tivemos como objetivo investigar a prática pedagógica do docente 

do ER no cotidiano escolar da unidade de ensino, a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Odilon Nelson Dantas localizado no município de Cuitegi-PB, 

levando em consideração o material metodológico utilizado pelos mesmos na sala 

de aula do ensino fundamental II, como também a aplicabilidade dos conteúdos dos 

PCNER de forma interdisciplinar sem quaisquer  tipos de proselitismo, para 

desenvolver técnicas de ensino, ressaltando que o ER tem uma estrutura cognitiva e 

educativa e que é parte integrante da formação básica do cidadão, com o intuito de 

contribuir a prática docente do ER, favorecendo a relação ensino aprendizagem.  

Numa tentativa de darmos prosseguimento e aprofundamento ao trabalho 

iniciado durante dezessete anos como docente da disciplina ER na rede estadual na 

cidade de Cuitegi-PB, pretendemos continuar investigando sobre o ER. Sendo que 

agora, no que diz respeito o que ensinar? Como ensinar?  E para quem ensinar? 

Estivemos preocupados em apresentar metodologias e estratégias de ensino, 

ressaltando que o ER tem uma estrutura cognitiva e educativa e que é parte 

integrante da formação básica do cidadão. Nosso propósito é ampliar o repertório do 

fenômeno religioso no ambiente da sala de aula de ER. 

O referido estudo teve como foco primordial os docentes de ER na rede 

pública, especificamente, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Odilon Nelson Dantas, uma vez que o ER faz parte da grade curricular de ensino. 

Investigamos como a disciplina do ER estava sendo ministrada, ou seja, quais as 

metodologias e estratégias utilizadas na sala de aula. 

Julgamos pertinente aprofundar os estudos sobre o ER, porque entendemos 

que o mesmo faz parte da grade curricular e dos horários normais de ensino na rede 

estadual e também porque é possível encontrar docente do ER sem a formação em 

Ciências das Religiões, Teologia ou Filosofia para ministrar a disciplina na sala de 

aula. De modo que também buscamos ratificar uma nova e rica possibilidade de 

aplicar na sala de aula de ER juntamente com os docentes e discentes técnicas de 

ensino, utilizando o conteúdo presente no PCNER e desenvolvendo a 

interdisciplinaridade com as demais disciplinas como, por exemplo, história, 
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geografia, português e tantas outras. Em nosso entender, o fenômeno religioso é o 

objeto a ser estudado e conhecido por todos os discentes na sua tradição religiosa 

sem quaisquer tipos de proselitismo, conforme o artigo 33 da Lei 9394/96. 

Porém é possível perceber alguns passos e impasses no que se referem ao 

ER aplicado na sala de aula, tais como: Por um lado a presença do Fórum Nacional 

do ER – FONAPER, a CONER, a coleção de ER da Ed Paulinas e Vozes e por outro 

lado permanece a falta de material didático adotado pela escola. 

 Como também a problemática com relação à formação docente para atuarem 

no ER. Muitos não têm a formação básica para assim atuarem numa disciplina que 

requer muito do docente, pois não se trata de estudar uma religião em sala de aula e 

sim o fenômeno religioso presente nas diversas religiões existentes. De acordo com 

a realidade em sala de aula faz-se necessário incrementar uma didática que venha 

atender os anseios e aprofundar os conhecimentos do discente.  

 Deverá ser sim, um modo crítico de desenvolver uma prática educativa, 

forjadora de um projeto histórico, que não se fará tão-somente pelo educador, mas 

pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos 

setores da sociedade. Faz-se necessário que o docente se aproprie do uso da 

didática para assim planejar da melhor forma possível as suas aulas. Sendo assim 

irá desenvolver uma aula prazerosa e participativa. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ensino Religioso, publicados no ano de 1998, vieram a ser uma das 

fontes bibliográficas a servir de referência à elaboração dos volumes didáticos de 

Ensino Religioso, particularmente ao que diz respeito à proposição de temas para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental segundo cinco eixos: Culturas e tradições 

religiosas, teologia, Ethos, Textos Sagrados e Tradições Orais e Ritos  

Entendemos que o fenômeno religioso em sala de aula requer muita 

preparação e formação. A formação do docente é primordial, como também a 

parceria entre a comunidade escolar e a família, pois o discente vem de várias 

realidades familiares e o próprio espaço escolar ele é muito diversificado, ou seja, há 

diversas religiões presentes. 

Na relação entre docente e discente, faz-se necessário levar em consideração 

o conhecimento prévio do aluno, uma vez que o discente vem de um espaço familiar 

rico de cultura e tradições enraizadas. Daí a importância do docente escutar o aluno 
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é o que Freire (2002) afirma: “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, 

fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a ele”. O que jamais faz 

quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente [...] O 

educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 

necessário, ao aluno, em uma fala com ele. 

  Desse modo, didaticamente a interação entre docente e discente é muito 

pertinente no processo de ensino aprendizagem, uma vez que é na relação entre 

todos que fazem a educação que a aprendizagem surge, Incialmente o docente 

deve ter convicção do que vai ensinar e como irá ensinar, conforme afirma Veiga ( 

1989)  “O futuro professor precisa saber o que ensinar e como ensinar. [...] Trata-se 

de uma tarefa ao mesmo tempo técnica e política, por que a integração desejada 

entre conteúdo e forma, objetivos e fins, nasce do contexto – com a escola que 

temos – da relação concreta entre professor e aluno, do dia a dia da sala de aula e 

da análise da própria prática pedagógica. 

 No espaço escolar deve ser instigada uma metodologia voltada na criticidade 

mediada pelo docente é o que afirma Fazenda (1991): A metodologia de ensino 

voltada para a análise crítica da prática educacional inter-relaciona algumas técnicas 

de ensino individual e coletivo. 

 A formação docente é um pressuposto fundamental para a realização de uma 

aula de ensino religioso coerente e eficaz. Nessa perspectiva, Soares (2009) 

esclarece que, [...] a formação docente para o ER requer ainda uma adequada 

fundamentação epistemológica, a ser construída a partir das interações entre ciência 

da religião, pedagogia e filosofia. Isso inclui, mas vai muito além da presença nos 

currículos das indispensáveis disciplinas que fornecem habilitações pedagógicas.    

 Nesse sentido, a Ciência da Religião só tem a ganhar se souber aprender da 

filosofia da religião a rica discussão que vem sendo feita nas últimas décadas, do 

ponto de vista do conteúdo, sobre a categoria experiência/espiritualidade. Por outro 

lado, o estreitamento dos laços entre Ciência da Religião e Pedagogia poderá, do 

ponto de vista formal, aprofundar a vinculação do Ensino Religioso com a noção de 

“transposição didática”, aqui entendida como passagem do “saber ensinar” para os 

“objetos do ensino”.  

 O termo transposição didática foi introduzido em 1975 Chevallar em 1985. 

Chevallar conceitua transposição didática” como sendo o trabalho de fabricar um 
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objeto de ensino  em objeto de saber. Em outras palavras podemos  definir como a  

passagem do saber cientifico em escolar. Para Chevallar ( 2005)  a transposição 

didática é a passagem  do saber  científico para o saber escolar. O docente por sua 

vez deve ter cautela no momento de realizar tais conhecimentos, pois o mesmo terá 

a tarefa de adaptar os conteúdos currículos  escolares de acordo com aspectos da 

cultura escolar local, seus objetivos e seus valores educativos. 

 Segundo Chevallar ( 2005)  a transposição  do saber acadêmico se realiza em 

duas etapas: Uma externa realizada com planos de currículo e livros didáticos e 

outra de forma interna, realizada no decorrer da execução do currículo em sala de 

aula. 

Segundo os PCNER (2002), a escola deve promover ações que levem o 

educando a paz, a cidadania e o respeito perante a alteridade religiosa e ao 

ecumenismo, ação que entendemos ser de responsabilidade da disciplina ER: À 

escola compete prover os educandos de oportunidades de se tornarem capazes de 

entender os momentos específicos das diversas culturas, cujo substrato religioso 

colabora no aprofundamento para autêntica cidadania. E, como nenhum 

conhecimento teórico sozinho explica completamente o processo humano, é o 

diálogo entre eles que possibilita construir explicações e referenciais, que escapam 

do uso ideológico, doutrinal ou catequético. 

Deste modo as diretrizes para a capacitação docente estabelecida pelo 

FONAPER, o ER deve ocupar‑se do conhecimento religioso, porém o enfoque deve 

ser sempre o ser humano perante a Transcendência. Epistemologicamente, o ER  

ocupa-se do conhecimento religioso, situado num espaço para além das instituições 

religiosas e/ou tradições religiosas. O espaço onde se situa o conhecimento religioso 

é “o humano”. Seu fundamento é antropológico. O enfoque, porém, é o ser humano 

em busca da Transcendência. Ultrapassa o conhecimento comum aos crentes que 

têm um conhecimento “dado” e aceito pelo ato de fé. O conhecimento religioso é 

uma construção, fruto do esforço humano. Em razão disso, o conhecimento religioso 

precisa ser epistemologicamente enfocado nas dimensões antropológica, 

sociológica, psicológica e teológica. 

O espaço da educação, quando organizado de forma a permitir a 

compreensão dos fatos culturais que interferem na formação da sociedade, contribui 

para prevenir a intolerância e instiga os estudantes a buscar seus direitos e 
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liberdades, a fim de assegurar seu respeito e incentivar a vontade de proteger os 

direitos e liberdades dos outros. Essa orientação está explícita na Declaração de 

Princípios sobre a Tolerância, da UNESCO, de 1995, que propõe: “A educação para 

a tolerância deve ser considerada como imperativo prioritário; por isso é necessário 

promover métodos sistemáticos e racionais de ensino da tolerância centrados nas 

fontes culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas da intolerância, que 

expressam as causas profundas da violência e da exclusão. As políticas e 

programas de educação devem contribuir para o desenvolvimento da compreensão, 

da solidariedade e da tolerância entre os indivíduos, entre os grupos étnicos, sociais, 

culturais, religiosos, linguísticos e as nações. 

 Devemos levar em consideração de que a religião está presente no ser 

humano, pois o mesmo é um ser religioso por natureza, por sua vez procura 

expressá-la de alguma forma. Daí faz-se necessário compreendê-lo, como afirma 

Alves (1973): “a religião é a forma simbólica com que se expressam as relações 

existenciais entre o ser humano e seu mundo”. 

Através do ER o docente tem a possibilidade de relacionar-se com o 

transcendente como também identificar-se com o sagrado que o cerca. Acerca de 

tudo isto o alunado, futuro cidadão, terá as qualidades necessárias para conviver 

com o diferente e com a diversidade social.  

Esse processo de despertar e descobrir, que pode conduzir naturalmente ao 

encontro pessoal de Deus, é permeado de ações, gestos e palavras, símbolos e 

valores que só adquirem significação na vivência, na participação e na partilha. 

Mesmo quando ainda é impossível para o educando compreender conceitos 

abstratos como a justiça, a fraternidade, o perdão, ele já é capaz de perceber se 

uma atitude é justa, de acolher um gesto fraterno, de sentir-se perdoado por uma 

falta. 

Quanto à metodologia utilizada desenvolvemos de forma descritiva, 

bibliográfica e de campo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Odilon 

Nelson Dantas- localizada no município de Cuitegi-PB. Onde lecionei 17 anos. 

 Trazemos como proposta de técnicas de ensino para ser desenvolvidas nas 

aulas de ER, tais como: Baú dos símbolos religiosos, mandala1 das religiões e a 

                                                             
1 Mandala significa círculo em palavra sânscrito. Mandala também possui outros significados, como círculo mágico ou 

concentração de energia, e universalmente a mandala é o símbolo da integração e da harmonia. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/mandala/ Acessado  dia 24/06/2017. 

https://www.significados.com.br/mandala/
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dinâmica de mantras2 que servirão de subsídio nas aulas de ER em conjunta com 

outras disciplinas, ou seja, de forma interdisciplinar ( segue no apêndice). 

 A metodologia de ensino é de suma importância, uma vez que se trata do 

método ou meta pelo qual o projeto será conduzido. É através da metodologia que o 

docente de ER terá um norte para ser trilhado. Vendo a história do aspecto teórico-

metodológico precisa-se de uma inovada na forma como são transmitidos os 

conteúdos nas aulas de ER. Os docentes sentem a necessidade de renovar a sua 

práxis pedagógica. 

 Diante disto, inúmeras são as técnicas de ensino que o docente pode estar 

utilizando. As referidas técnicas habilidades que podem auxiliar os professores na 

sua metodologia. As mesmas ajudam no processo ensino aprendizagem, tornando 

assim uma aula onde os alunos interagem com o professor, ou seja, ocorre o 

feedback. 

Todavia, a técnica de ensino não é um método definitivo ou uma receita que 

garanta sucesso sempre que aplicada. Algumas técnicas, dependendo do ambiente, 

se tornam inadequadas para a realidade. A falta de instrução por parte dos 

professores para o uso correto destas técnicas resulta na reprodução de antigos 

mestres, e na consequente frustração profissional. Dessa forma, alguns fatores 

devem ser levados em conta na hora da escolha de uma técnica, são eles: a) As 

diferenças entre os alunos (faixa etária, contexto sociocultural); b) Interesses e 

necessidades dos alunos (atuais e futuros); c) Objetivos do ensino e d) 

Especificidades da matéria. 

A metodologia através das técnicas de ensino surte efeito no profissional ao 

utilizar-se de diferentes canais de comunicação, tais como: música, filmes, oralidade  

e escrita, como também diferentes formas sociais de trabalho, por exemplo: 

individual, pequeno grupo ou em turma. 

 No planejamento de ensino foram contemplados os métodos e técnicas de 

ensino, pois é através deles que o professor dispõe para colocar o aluno em contato 

com os conteúdos tendo em vista atingir os objetivos esperados.  

                                                             
2 Mantra é um hino do hinduísmo e budismo, que é dito de forma repetida e tem como objetivo relaxar e induzir um estado de 
meditação em quem canta ou escuta. Um mantra é definido como um instrumento de pensamento. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/mantra/ Acessado dia 24/06/2017. 

https://www.significados.com.br/mantra/
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Os procedimentos de ensino referiram-se às ações, métodos, modalidades, 

técnicas, atividades que dizem respeito às formas de intervenção na sala de aula, ou 

seja, contribuem para o desenvolvimento das unidades abrangendo 

os conteúdos selecionados pelo professor, no momento de elaboração de seu plano 

de ensino.  Incluem maneiras particulares de organizar as condições favoráveis à 

aprendizagem, enfatizando as atividades que são realizadas pelos alunos, enquanto 

aprendem. 

 Podemos identificar as técnicas de ensino como experiências de 

aprendizagem que o aluno realiza em situações propostas pelo professor e podem 

ser tecnicamente facilitadas pelo professor. Estas maneiras particulares de organizar 

o ensino, a fim de provocar a atividade do aluno, no processo ensino-aprendizagem. 

 Visando atingir nosso objetivo, organizamos esta pesquisa em três momentos: 

o primeiro é uma apresentação da dissertação com seus objetivos e estratégias: o 

segundo apresentamos os aspectos históricos do ER, ou seja, um resgate histórico 

desde o período colonial até o contexto atual; o terceiro são os aspectos 

pedagógicos do ER apresentamos a parte didático-pedagógica do ER em sala de 

aula e o quarto e último apresentamos o resultado da pesquisa de campo, análise e 

suas contribuições para o programa de pós-graduação de Ciências das religiões e 

para o Ensino Religioso. 
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2  ASPECTOS HISTÓRICOS DO ENSINO RELIGIOSO 

 
 
 
“Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência 
e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente em público ou em particular” 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ART. 18) 

 

 

 O ser humano é um ser que transcende, ou seja, tem a necessidade de 

religar o seu ser com o transcendente de sua religiosidade. Daí é que se tem o livre 

arbítrio de escolher a sua religião e expressá-la do seu modo quer seja em público 

ou privado. O importante aqui é se realizar e ser feliz com o seu sagrado. 

 Nesse capítulo iremos ter uma visão panorâmica de resgate histórico do ER, 

perfazendo assim todos os períodos que marcaram o legado desta disciplina 

presente na grade curricular. Iniciaremos com um panorama dos períodos ou fases 

da história do ER no Brasil, perfazendo desde o período colonial até a LDB nº 

9.475/97 que trata do ER como área de conhecimento em sala de aula.  

 

2.1  UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

   Partimos do pressuposto de que para compreender o ER faz-se necessário 

entender a trajetória da educação brasileira como um todo além da relação 

estabelecida entre Estado e Igreja. 

  Até a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal3, o ensino ficou 

praticamente restrito aos seminários e colégios católicos. Apesar da introdução das 

Escolas Imperiais e de uma incipiente rede de escolas públicas, praticamente até a 

década de 30 deste século a educação foi dominada pelas escolas religiosas. A 

primeira legislação que pode ser chamada de LDB é a lei 4.024/61. A ela surgiu-se a 

5.692/71 e posteriormente a lei 9.394/96, a qual recebe nova redação pela lei 

9.475/97. 

                                                             
3 A chamada expulsão dos jesuítas foi um evento da história de Portugal que teve lugar no reinado de D. José I, em 1759, sob 

a orientação do seu primeiro-ministro, o futuro Marquês de Pombal, que foi o primeiro país europeu a expulsar os jesuítas. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Expuls%C3%A3o_dos_jesu%C3%ADtas_de_Portugal Acessado dia 15/06/2017. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Expuls%C3%A3o_dos_jesu%C3%ADtas_de_Portugal
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O estado brasileiro nasceu depois da instalação do Império, pois até ali o 

Brasil não passava de uma colônia portuguesa. Durante todo o Império, Estado e 

Igreja estiveram juntos, com a República inaugurou-se uma nova fase. O Estado 

passa a ser laico, resultado na separação entre Igreja e Estado. 

Inserindo-se na história da educação e na relação entre Estado e Igreja, aqui 

rapidamente descritos, pode-se dizer em grandes linhas, que foram duas as 

modalidades de ensino religioso ao longo da historia: uma colônia – regalista4 e 

outra liberal. 

  A primeira, colonial regalista, que se confundia e se fundia com a Colônia e o 

Império; sob o regime do padroado5 e do regalismo, a religião católica mantinha 

privilégios e detinha o monopólio do ensino. Dessa forma, o ER se fazia ensino da 

religião oficial, a religião católica como de  evangelização e  cristianização. 
 

   A “Constituição cidadã” de 1988, atualmente em vigor, por força da segunda 

maior emenda popular, garante o ensino religioso no parágrafo 1º do artigo 210. O 

texto diz: “O ER, de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental.” 

   A nova LDB Lei nº 9394/96, em seu artigo 33, diz o seguinte: 

 
O ensino religioso, de matricula público 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 de seu 
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades 
religiosas. 
II – interconfessional resultado de acordo entre as diversas entidades 
religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo 
programa. 
 

  A LDB, além de não trazer novidades agrava a confusão. O ensino permanece 

confessional (mesmo que diferentes confissões) e facultativo aos alunos, mas cabe 

à escola oferecê-lo, porém, sem que represente qualquer ônus para o estado, 

restando às organizações religiosas a definição de conteúdos e a garantia dos 

professores. 

                                                             
4 Sistema político que sustentava o direito que tinham os reis de interferir na vida interna da Igreja. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/regalismo/ Acessado dia: 24/06/2017. 
5 Delegação de poderes concedida pelos papas - através de bulas - aos reis de Portugal, através da qual o rei passa a ser o 

patrono e protetor da Igreja, dispondo de obrigações e direitos, tais como: a) zelar e sustentar a igreja em terras de domínio 
lusitano; b) enviar missioinários para as terras descobertas; c) arrecadar dízimos; d) apresentar candidatos aos cargos 
eclesiásticos, especialmente os bispos, exercendo, assim, poder político sobre os mesmos. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/padroado/ Acessado dia 26/06/2017. 

 

https://www.dicio.com.br/regalismo/
http://www.dicionarioinformal.com.br/padroado/
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2.2 O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL 

 

A história do ER no Brasil inicia-se com as marcas dos acontecimentos da 

trajetória do contexto da educação no cenário brasileiro. De acordo com Junqueira 

(2002), a ideia de integração do ER entre a formação pessoal e a social, entre o 

desenvolvimento das personalidades e o exercício da cidadania tem sido objeto de 

estudos nas diferentes áreas de conhecimento, e em vista a toda esta concepção o 

ER visa o alargamento de novos caminhos para a adequação no sistema escolar 

como um todo. 

 Segundo os PCNER (2002) na História do ER e de suas concepções ainda 

permanecem no imaginário de muitos setores, que consideram o Ensino Religioso 

ainda como elemento eclesiástico na Escola e não como disciplina regular, 

integrante do sistema escolar. Isso por conta dos princípios que regem as relações: 

Estado- Igreja – Política – Religião, ao longo do processo.  

De acordo com os PCNER (2009) iremos perceber na evolução histórico do 

ER seus obstáculos, avanços e perspectivas. Passaremos agora a descrever de 

forma sucinta algumas fases que registram a história do ER no Brasil. Iremos 

perceber a presença do ER de forma evolutiva, apesar das dificuldades existentes. 

 

REGIME COLONIAL - 1500 A 1800 

 

Nessa fase histórica a ênfase dada ao ER é a integração entre escola, igreja, 

sociedade, política e economia. O grande objetivo é proporcionar que os alunos se 

integrem nos valores da sociedade. (PCNER, 2009, p.22 ) 

 

PRIMEIRO PERÍODO COLONIAL ( 1500 a 1700 ) 

 Durante este regime o padroado régio mantém os acordos estabelecidos 

entre o poder do império e o poder eclesial, incluindo o ER como fio condutor de 

todo o processo. Nesse sentido afirma a CNBB: 

O ER é compreendido como ensino de religião e catequese, visa à 
cristianização por delegação pontifícia, sendo a igreja católica a maior 
interessada Este delega ao Monarca de Portugal o direito de administrá-la, 
desde que assuma o compromisso para com a sua expansão no novo 
mundo. ( CNBB, 2007, p. 46). 
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SEGUNDO PERÍODO COLONIAL ( 1700 A 1822)  

 

O ER é o Ensino da Religião oficial, como evangelização dos gentios6 e 

catequese dos negros, conforme os acordos estabelecidos entre o Sumo Pontífice e 

o Monarca de Portugal. Nesse sentido afirma Figueiredo: 

O ER é questão de cumprimento de acordos entre Igreja Católica e o 
Monarca de Portugal, em decorrência do regime de padroado. Além do 
método de doutrinação empregado, o mesmo ensino, compreendido como 
catequese, tem um caráter disciplinador imposto a todo tipo de 
evangelização. Visa à conquista de índios e negros aos novos esquemas 
civilizatórios e a sua consequente adesão ao catolicismo. (FIGUEIREDO 
apud SOUZA, 1996, p.09) 

 

 A ênfase dada é a evangelização segundo os esquemas da época, ou seja, o 

cristianismo proposto por autoridade de Roma. Era, portanto, muito forte e evidente 

o evangelizar e o catequisar. O ER era ministrado, levando em consideração a 

docilidade dos negros e índios aos esquemas da tradição católica. Os aspectos 

religiosos não eram considerados como valores culturais. 

 

 

SEGUNDA FASE - 1800 A 1964 

  

Nessa fase, conforme os PCNER ( 2009, p. 23)  a educação é referendada 

pelo Estado-Nação. O objetivo é a escola pública, gratuita, laica, para todos.  O ER 

por sua vez se liga ao pensamento ideológico do Estado, que consistia em a 

burguesia toma o lugar de hierarquia religiosa, passando a ser dominada pela classe 

dominante. Sendo assim a educação mantém-se vinculada ao projeto da sociedade. 

A Escola e o professor continuam sujeitos a um projeto amplo, unitário, agora sob a 

direção do Estado.  

Segundo Figueiredo (1996):  

Considera que o ER é atrelado ao sistema de protecionismo da metrópole, 
concretizado a partir do juramento do Imperador, em manter oficialmente a 
Religião Católica, na forma do artigo 103 da Constituição Política do Império 
do Brasil, outorgada em 1824. ( FIGUEIREDO apud SOUZA, 1996, p.09) 
 

                                                             
6 A palavra  gentio designa um não israelita e deriva do termo latino gens (significando "clã" ou um "grupo de famílias") e é, 

muitas vezes, usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram esta palavra para designar coletivamente os povos e 

nações distintos do povo Israelita. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentio. Acessado dia 26/06/2017. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentio
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O ER continua com suas oligarquias, envolvendo o necessário distanciamento 

do Estado laico diante do particularismo dos seus próprios credos religiosos. Cada 

vez que esta situação veio à tona nos projetos educacionais, a discussão sempre foi 

intensa em torno da laicidade do país. 

  A constituição da época do  Império, 1824, em seu artigo 5º estabelecia que a 

“Religião católica apostólica continuará a ser religião oficial do Império”. A primeira 

Constituição da República 1891, no parágrafo 6º, do artigo 72, estabelecerá que 

“será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”. 

 

REGIME DE MONARQUIA CONSTITUCIONAL - 1824 A 1889 

 

    De acordo com os PCNER ( 2009, p.24)  na fase monarca constitucional, o 

ER é submetido ao esquema do protecionismo da metrópole. O fio condutor é o 

texto a Carta Magna de 1824, que mantém a “Religião Católica Apostólica Romana, 

a Religião oficial do império”, em seu artigo 5º. A religião é considerada mecanismo 

para o fortalecimento do Estado e o que acontece na escola é o ensino da religião 

católica. Durante o regime de monarquia tivemos dois reinados. São eles: 

 

PRIMEIRO REINADO ( 1824 A 1840 )  

 

 Neste período, o ER é considerado de caráter doutrinal, ou seja, é o 

sustentáculo do poder. Sendo assim, a religião passa a ser um dos principais 

aparelhos ideológicos do estado. Com a Monarquia Constitucional consolidada, o 

governo tem a Igreja como principal respaldo para a manutenção de poder 

estabelecido. Nesse sentido, 

Considera que o ER é atrelado ao sistema de protecionismo da metrópole, 
concretizado a partir do juramento do Imperador, em manter oficialmente a 
Religião Católica, na forma do artigo 103 da Constituição Política do Império 
do Brasil, outorgada em 1824. ( FIGEIREDO apud SOUZA, 1996, p.09). 

 

 Neste primeiro reinado manteve-se a religião católica romana como religião e 

o que prevalece é a religião oficial do Império. 
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SEGUNDO REINADO (1840 A 1889) 

 

 Neste período, o ER passa a ser de responsabilidade dos capelães em 

organizá-lo e ministrá-lo. Segundo o decreto de nº 2006 de 24/10/1957, regulamenta 

os colégios públicos da corte, incluiu o seguinte dispositivo: 

 

Artigo 12: “O ensino da doutrina cristã, além, do 1º ano e o da história 
sagrada, compete ao capelão; o qual, além  disso  no Internato explicará o 
Evangelho nos domingos e dias santos de guarda , na hora , e pelo tempo 
que for  determinado pelo Reitor, sendo suas funções, em geral, pelo 
mesmo Reitor” . ( CNBB, 2007, p. 60-61) 

  

 É público e notório que neste período a prática de proselitismo muito forte, ou 

seja, o ensino cristão e responsabilidade ao capelão ministrar este mesmo ensino. 

 

 

REGIME REPUBLICANO -1889 a 2000 

 

Segundo os PCNER (2009, p.24) afirma que nessa fase o ER passa por 

várias discussões, ocorrendo a separação entre Igreja e Estado e prevalece o ideal 

positivista. Perante a proclamada laicidade do ensino nos estabelecimentos oficiais, 

o Ensino de Religião esteve presente, pelo zelo de fidelidade dos princípios 

estabelecidos sob a orientação da Igreja Católica. Diante dos questionamentos para 

novos tratamentos para com o ER a Igreja Católica continua forte com o seu 

domínio, omitindo progresso na separação do cristianismo e do direito ao culto da 

diversidade religiosa no Brasil. 

 

PERÍODO DE TRANSIÇÃO -1931 a 1937 

 

Nos PCNER (2009, p.25) afirma quanto ao período de transição que o ER é 

inicialmente admitido em caráter facultativo, através do Decreto de 30 de Abril de 

1931, por conta da Reforma de Francisco Campos. Na Constituição de 1934 é 

assegurado nos termos do artigo 153: 

O ensino religioso será de” matrícula facultativa e ministrada de acordo com 
os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais e 
responsáveis e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas 

primárias, secundárias, profissionais e normais. 
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   A Constituição de 1937 praticamente mantém o texto de 1934. No seu artigo 

133 ressalta: 

 

O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso ordinário 
das escolas primárias, normais e secundárias não poderá, porém, constituir 
objetivo de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência 
compulsória por parte dos alunos. 
 

 

  A Constituição de 1946 mantém a mesma linha de definição, jogando o ensino 

religioso como princípio de toda legislação do ensino. Assim de acordo com o artigo 

168  Parágrafo 5º diz: 

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 seu representante 

legal ou responsável. 
 

O manifesto dos pioneiros da Escola Nova reflete a posição do grupo 

contrário à inclusão da referida disciplina na Escola. Os chamados escolanovistas7 

posicionam-se contra o ER, por conta dos princípios defendidos da “laicidade, 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino público”.  

 

SEGUNDO PERÍODO REPUBLICANO: ESTADO NOVO – 1937 a 1945 

 

     Segundo os PCNER (2009, p.26) é efetivada a Reforma “Francisco 

Campos”8. O ER perde o seu caráter de obrigatoriedade, uma vez que não implica 

em obrigação para professores e alunos, nos termos do artigo133 da Constituição 

de 1937. O ER é assegurado de cunho facultativo, após vários embates para com a 

Carta Magna de 1934, o artigo 153 da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil pretende salvaguardar:  

 

O princípio da liberdade religiosa com a expressão “será de frequência 
facultativa”;-a confessionalidade, com determinação prática pedagógica - 

                                                             
7(escolanovismo) proposta pedagógica de caráter humanista. Disponível em: https://pt.wiktionary.org/wiki/escolanovismo 

Acessado dia 26/06/2017. 
 
8 Nome da primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada no início da Era Vargas (1930-1945), sob o comando do 

ministro da educação e saúde Francisco Campos. Essa reforma, de 1931, foi marcada pela articulação junto aos ideários do 
governo autoritário de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como “Estado 

Novo”. Disponível em: http://www.educabrasil.com.br/reforma-francisco-campos/ Acessado dia 24/06/2017. 

https://pt.wiktionary.org/wiki/escolanovismo
http://www.educabrasil.com.br/reforma-francisco-campos/
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“ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno”;-o 
direito de participação da família, com expressão: ”manifestada pelos pais e 
responsáveis”; -a obrigatoriedade, na grade curricular, com o enunciado: “e 
constituirá matéria dos horários nas escolas primárias, secundárias, 
profissionais e normais”. 
 
 

Nessa fase da história, o ER deixa de existir como área de conhecimento na 

complementação do Currículo da educação brasileira. Deixa-se assim, de somar 

com a educação a vivência do Sagrado, impossibilitando tanto aos educandos como 

educadores o conhecimento mais contextualizado menos significativo sobre o 

fenômeno religioso. 

 É ressaltada nesse mesmo período a vivência de atitudes de respeito às 

diferenças e valorização da experiência religiosa do outro. A crise do ER passa a 

ser, sobretudo, uma crise de identidade que com os fatores de ordem política, social, 

econômica e pedagógica interferem para esta descaracterização. 

 

TERCEIRO PERÍODO REPUBLICANO-1946 a 1964 

 

De acordo com os PCNER (2009, p.26 e 27), o ER é contemplado como 

dever do Estado, respeitando a liberdade religiosa do aluno que frequenta a escola. 

Apesar de a Lei Maior pretender orientar o processo de redemocratização e garantir 

o espaço do ER na Escola, a regulamentação do dispositivo constitucional na Lei de 

diretrizes e bases 4024/ 61 artigo 97, é transportada da Carta Magna de 1937 quase 

na íntegra.  

 Ao ser regulamentada a matéria, constitucional, a LDB, nº. 4024/61 introduz 

elementos novos, restringindo o espaço do ER, dando-lhe o tratamento de um 

componente da educação, fora do Sistema Escolar, enfraquecendo a 

responsabilidade do Estado para com os professores de ER, que passam a ser 

discriminados, sem a garantia dos seus direitos como profissional da educação, 

mediante o enunciado contido no artigo 97 da mesma lei, a saber: ”sem ônus para 

os cofres públicos”.  

O ER, nesse período, é tratado como uma disciplina que sempre tem sido 

planejada em portas fechadas e parece nunca ter contato com sala de aula, embora 

tenha sido contemplado como dever do Estado, os problemas, continuam através 

das discriminações, recursos materiais, recursos humanos e organizacionais, 
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resultando em um evidente padrão de ensino. A clarividência é muito grande na 

percepção da formação de indivíduos que em maioria não sabem exprimir sua 

capacitação de reflexão em sua religiosidade. 

  No período republicano o ensino religioso é mantido na escola pública, porém 

numa perspectiva liberal, o que resultou que a frequência a ele passou a ser 

opcional para o aluno. 

Apesar das pequenas diferenças perpassa na história uma linha comum: O 

ER sempre foi confessional, apesar de garantida aos pais e responsáveis a opção 

pela confissão religiosa na qual o ensino escolar de seus filhos seria ministrado  

   A legislação educacional determinada por esta Constituição demorou anos 

para ser feita e, finalmente em 1961, tornou-se a Lei 4.024/61 conhecida como a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O artigo 97 dessa lei 

estabelecia que 

O ensino religioso constitui disciplina dos horários normais das escolas 
oficiais, e de matricula facultativa e será ministrado sem ônus para os 
cofres públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno manifestada 
por ele, se for capaz ou pelo seu representante legal ou responsável. 
Parágrafo 1º - A formação de classe para o ensino religioso independe de 
número mínimo de alunos. 
Parágrafo 2º - O registro dos professores de ensino religioso será realizado 
perante a autoridade religiosa respectiva. 
 
 

  A Constituição de 1967, mantida pela EMENDA nº 1, de 1969, estabelece, no 

Inciso IV, do parágrafo 3º do Artigo 168, que o ensino religioso, além de princípio, 

será norma da legislação do ensino. Diz o texto: “O ensino religioso, de matrícula 

facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau 

primário e médio.” A segunda LDB a Lei 5.692/71 no parágrafo único do artigo 7º, 

simplesmente repete o texto constitucional de 1967. 

 

QUARTO PERÍODO REPUBLICANO – 1964 – 1984 

 

Conforme os PCNER ( 2009, p.28 e 29)  o período inicia-se com  a ditadura 

militar. Nesse contexto, o ER é obrigatório para a escola e possibilita ao aluno o 

direito do mesmo optar pela disciplina no ato da matrícula escolar. O ER passa a ser 

obrigatório e compartilhar do currículo escolar, coordenando suas atividades com as 

demais, é esperado o apoio e cumplicidade, abrindo espaços para a reflexão e 
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questionamentos, os quais motivem os educandos a descobrir novas emoções neste 

mundo de múltiplas religiões. 

 Na Prática, dá origem a muitos desafios de natureza pedagógica e 

administrativa. Ainda que nesse período tenha sido iniciada a busca de sua 

identidade, não há clareza quanto ao seu papel específico no ambiente escolar. Há 

com tudo, um grande esforço de renovação da prática pedagógica em relação a 

esse conteúdo na escola. 

 

TRANSIÇÃO - 1964 A 1996 

 

Neste período a escola deixa de ser o espaço coerente e privilegiado. Nos 

parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, com maior universalização 

do ensino, as mazelas e contradições da sociedade são trazidas para a Escola. O 

Estado não será mais a única referência, pois as diversas forças sociais e 

profissionais se articulam para assumir sua responsabilidade, dirigindo novas 

modalidades de funcionamento da ação escolar. É importante salientar que as ideias 

para o ER não disputam o mesmo espaço, o quadro de disciplinas do currículo 

escolar, decepa sua trajetória o mundo escolar, o seu enraizamento deixa de ser 

fundamental para fomentar o conhecimento religioso, a construção de seus 

significados e de ser incorporado nas relações vivenciadas pelos educandos na 

trama das relações produtivas em que a realidade é tecida. 

 

O PERÍODO DE 1986 ATÉ A LEI Nº 9.475 DE 1997 

 

De acordo com os PCNER (2009, p. 29) ocorre na escola o processo de 

rupturas com as concepções vigentes de educação pela dimensão da crise cultural 

que se instaura em todos os aspectos da sociedade. Este período foi de  

“redemocratização” e da afirmação das políticas neoliberais. Frente à crise 

existencial, o ER busca a sua redefinição como disciplina do conjunto curricular. A 

partir destas décadas o conceito de ER procura definir os seus processos 

educacionais, adequando a liberdade de escolha do educando.  

 Segundo Figueiredo (1995): 

Considera que a conjugação de esforços dos vários segmentos da 
sociedade, representados por grupos interessados, entidades religiosas, 
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entidades educacionais e parlamentares, se processam na tentativa de 
superar as inúmeras dificuldades presentes hoje, no processo de 
legalização e prática do ER. ( FIGUEIREDO Apud SOUZA, 1995, p.12)  
 

A disciplina de ER é vista como alvo de esperança, o ensinamento não será 

uma mera repetição, mas uma reflexão assegurada em seu espaço, assumindo o 

seu perfil traçado com clareza dentro do projeto pedagógico, assumido pela 

sociedade e instituições representadas e determinadas para a administração dos 

seus bens no contexto global da educação. 

  Coube ao Deputado Federal Padre Roque Zimmermann (PT-PR) membro da 

Comissão da Educação Cultura e Desporto, assumir a relatoria e apresentação da 

colaboração do FONAPER, CNBB e CONIC resultado de diversos estudos de 

professores e comunidades acadêmicas comprometidas com essa disciplina 

curricular. 

    Durante o período de discussão sobre o artigo 33, O CNE aprovou em 

Conselho Pleno, em 11 de Março de 1997, o parecer 05/97, sobre a interpretação do 

artigo 33 de Lei 9394/96. 

  Esse parecer foi alterado na sessão de 17 de Junho de 1997, no Plenário da 

Câmara dos Deputados, quando da aprovação, por quase unanimidade, do novo 

texto do artigo 33 de LDB. A seguir o texto foi aprovado no Senado Federal, no dia 9 

de Junho, e sancionado pelo Presidente da República no dia 22 de Junho do mesmo 

ano com a seguinte redação: 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso. 

  Com a nova redação do artigo 33 da LDB fica claro da importância de levar 

em consideração o respeito à diversidade cultural religiosa existente no nosso país. 

Cabe aos órgãos de ensino desenvolver projetos didáticos pedagógicos que 

contemplem o respeito, o diálogo entre as religiões orientais, ocidentais e afro-

descentes no contexto escolar para que assim não pratiquem proselitismo. 
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 Observamos no decorrer da história do ER de que é necessário o devido 

reconhecimento e respeito para com esta disciplina importante na formação do ser. 

Nesse sentido, afirma Fernandes: 

 

Olhando a história do ensino religioso no Brasil desde o período Colonial até 
hoje, note-se que ainda e necessário um verdadeiro reconhecimento da 
dimensão religiosa que auxilia o educando a superar os desafios e conflitos 
oriundos da própria natureza religiosa inerente a todo ser humano. ( 
FERNANDES, 2000, P.25 ) 

 O ER é uma disciplina que ajuda ao educando a superar seus conflitos 

exteriores e interiores como também conviver com a diversidade religiosa existente 

na escola e a sociedade. 

ACORDO BRASIL E SANTA SÉ ( 2008 )  

 Neste período houve a aprovação pelo Congresso Nacional do Acordo Brasil-

Santa Sé, assinado pelo executivo. O referido acordo de lei cria novo dispositivo, 

discordante da LDB em vigor: 

Art. 11- A Republica Federativa do Brasil, em observância ao direito de 
liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do 
País, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação 
integral da pessoa.§1º. O Ensino religioso, católico e de outras confissões 
religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição 
e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. (DECRETO 
Nº 7.107, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010 ) 

 É perceptivo na citação do acordo entre Brasil e Santa Sé o quanto é 

inconstitucional, passando a discordar com o que rege a nossa LDB art. 33. Fica 

evidente a presença forte da religião católica no artigo 11 citado acima. Dito isto não 

levado em consideração à laicidade do nosso país. 

 

2.3  AS CONCEPÇÕES DO ER 

 

De acordo com a lei 4.024/61 o ER era entendido como aula de religião. A 

primeira concepção era de reeligere que quer dizer Re-escolher, onde o enfoque era 

centrado em “uma verdade”. A principal característica desta concepção era de 
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“evangelizar” usando uma metodologia com textos sagrados e memorização. A 

estratégia usada era de trabalhos bíblicos (teatro, gincanas etc.). Assim regia a 

primeira LDB 4.024/61 proposto em seu artigo 97: 

 

O ER constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula 
facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo 
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou 
pelo seu representante legal ou responsável. §1º A formação de classe para 
o ensino religioso independe de número mínimo de alunos. §2º O registro 
dos professores de ensino religioso será realizado perante a autoridade 
religiosa respectiva.  

 

Já na Lei 5.692/71 era “resgate de valores aula de ética tendo o propósito” 

tornar as pessoas mais Religiosas. A concepção era de religare, ou seja, religar.  

Enfoque central era de religiosidade, tendo como caracterização a pastoral. O 

pensamento inicial era de desempenhar o papel de pastor, de pastorear. Seu 

tratamento didático era de não só de transmissão de conteúdos e sim de dinâmicas 

e celebrações. A metodologia usada era de: ver julgar, agir, celebrar... O ER desta 

época segundo a Lei em vigor era de desenvolver uma estratégia de gestos 

concretos, de vivência de valores e atitudes de vida. Assim consta na segunda LDB 

5.692/71. 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto 
no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969.  Parágrafo único. O 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus. 

  
 Com o surgimento da Lei 9.394/96 o ER passou a fazer parte da grade 

curricular “sem ônus” para os cofres públicos. A concepção, no entanto, era de 

religere, ou seja, reler o fenômeno religioso. O entendimento era de uma área do 

conhecimento. O enfoque central era de uma disciplina que caracterizava - se em 

conhecimento. A metodologia tinha o desempenho de observação, reflexão e 

informação. A estratégia usada era de convivo social, relação entre culturas e 

tradições religiosas.  

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
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§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso. 

 O ER é parte integrante de formação básica do cidadão, ou seja, o ser 

humano tem na sua constituição as dimensões físicas, intelectual psicológica, 

efetiva, cultural e religiosa. O ER não só informa o cidadão, mas também tem o 

caráter de formar o cidadão de forma integral, ou seja, em todos os aspectos da 

vida. 

 

2.4 OBJETIVOS DO ENSINO RELIGIOSO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O ER, valorizando o pluralismo e a diversidade cultural presente na sociedade 

brasileira, facilita a compreensão das formas que exprimem o Transcendente na 

superação da finitude humana e que determinam subjacentemente, o processo 

histórico da humanidade. Por isso necessita: 

 

Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o 
fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no 
contexto do educando; subsidiar o educando na formulação do 
questionamento existencial, em profundidade, para dar sua resposta 
devidamente informado; analisar o papel das tradições religiosas na 
estruturação e manutenção das diferentes culturas e manifestações 
socioculturais; facilitar a compreensão do significado das afirmações e 
verdades de fé das tradições religiosas; refletir o sentido da atitude moral, 
como consciência e a da resposta pessoal e comunitária do ser humano; 
possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de 
estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável.( 
FONAPER, 2009, p.46-47 ). 
 

 De acordo com os objetivos gerais o ER é norteado e vivenciado em sala de 

aula. Os mesmos contemplam os conteúdos que despertam nos discentes a busca 

do conhecimento do fenômeno presente nas diversas tradições religiosas. Os 

objetivos servem também para aprofundar os possíveis questionamentos que 

surgirem no ensino aprendizagem. 
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2.5 O ER NO CONTEXTO ATUAL 

 

 No passado, o ER por mais que não quisesse, era desagregador ao afirmar 

uma religião como única verdade e um texto sagrado como única verdade de fé. 

Com a nova Lei o aluno é aceito independente de credo que professa. É o que 

afirma Zimmermam: 

 

O que se quer é um ER agregado, de tal forma que católicos, evangélicos, 
budistas, membros dos sitos afro-brasileiros, índios e outros, sentarão lado 
a lado e sentir-se-ão aceitos como tais pelos colegas sem se sentirem, 
inferiorizados como acontecia muitas vezes no passado. (ZIMMERMAM, 
1998, pág.10) 

 

   O pensamento vigente, hoje, é de inclusão e não excluir as diversas 

expressões religiosas presentes nas escolas públicas. Com esta nova forma de 

pensar o ER fica clara de que a exclusão de qualquer doutrinação ou proselitismo da 

escola será banida também os fundamentalismos inseridos na escola pública. 

 Diante do cenário educacional o ER é o do espírito da nova Lei um dos 

princípios que é acontecendo é a de Tolerância9. Como diz o educador Freire (1996) 

(...) O diferente de nós não é inferior. A intolerância10 é isso. É o gosto irresistível de 

se opor às diferenças. 

   Ser tolerante é saber aceitar as diversas expressões culturais, sociais e 

religiosas. O ser humano expressa no seu cotidiano práticas de intolerância. O bom 

e positivo da nova Lei do ER é que todos que fazem a educação sejam respeitados 

nas suas diferenças. O ER como área de conhecimento vem traze ao educando a 

possibilidade de enxergar o sagrado nas diversas formas de vida, de povos e 

culturas adversas. É muito importante conhecer o desconhecido, pois uma vez 

conhecido passaremos a dar valor e respeitar na sua essência. 

   A essência do ER é justamente o saber relacionar-se com a força inexplicável 

que une o ser humano e o transcendente. Se o alunado entender esta importância 

                                                             
9 Tolerância é um termo que vem do latim tolerare que significa "suportar" ou "aceitar". A tolerância é o ato 
de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Disponível 
em: https://www.significados.com.br/tolerancia/. Acessado dia 24/06/2017. 
10 Intolerância é o mesmo que ausência de tolerância, característica que corresponde a falta de compreensão 
ou aceitação em relação a algo. Disponível em: https://www.significados.com.br/intolerancia/ Acessado dia 
24/06/2017. 

https://www.significados.com.br/tolerancia/
https://www.significados.com.br/intolerancia/
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de interagirmos com o sagrado, como aquele que é o sentido de tudo e de todos.   

No entanto, a aprendizagem do conteúdo deve ser norteada na perspectiva de 

conscientizar o alunado de que há uma força que rege todo o universo. 

  Convém destacar a contribuição de Parlamentares, em diferentes estados, 

com projetos que modificaram a situação do Ensino Religioso, deixando para traz a 

sua condição de disciplina sui generis, para se incluída no sistema escolar, na 

normalidade dos demais. Tal contribuição iniciou – se com o projeto do Deputado e 

Padre Roque Zimmermann, PT – PR, resultando na lei nº 9475/97, que alterou o art. 

33 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Outros projetos 

recentes, em diversos estados e no Distrito Federal, estão em fase de 

operacionalização. Outros, porém, em andamento. 

  Muitos setores têm contribuído para mudança de concepção e prática do ER 

no Brasil, desatando as amarras que até então o impediram de chegar à 

normalidade de uma área de conhecimento, incentivando a reflexão e a busca de 

construção de um estatuto epistemológico que lhe permita desempenhar sua função 

no ambiente escolar, com indicadores para seu fazer pedagógico: objeto, conteúdos, 

métodos, agentes de formação, elementos metodológicos que permitam a sua 

configuração pedagógica. 

 

2.6  MODELOS DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 Durante a existência do ER foram surgindo modelos de ER. Segundo Passos 

(2006) o ER pode ser classificado em 03 (três) modelos. São eles: Modelos 

catequético, teológico e Ciências da religião. 

a.  Modelo catequético 
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Figura 1: Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/06/ensino-religioso.jpg  Acesso em: :08/07/17 

 

Conforme Passos (2006) a prática catequética faz parte da vida das 

confissões religiosas quando elas se sustentam na transmissão de seus princípios 

de fé, de suas doutrinas e dogmas. Ao longo da história do cristianismo, primeiro no 

âmbito católico e, posteriormente, no âmbito das igrejas reformadas, a estratégia 

proselitista faz transcender para fora das comunidades religiosas suas catequeses. 

 Assim afirma Passos: 

Nesse contexto, a catequese era levada para dentro das escolas públicas e 
confessionais, servindo como motivação espiritual, como base teórica e 
como estratégia metodológica para o ER. Num passado não muito remoto, 
foi a principal base do ER. (PASSOS apud SILVA, 2011, p.18) 

 De acordo com o pensamento do autor este modelo de ER era voltada 

diretamente com a catequese, doutrinação dentre do espaço escolar. Segue abaixo 

um quadro síntese que explica com mais detalhe. 

 

Cosmovisão Unirreligiosa 

Contexto político Aliança Igreja-Estado 

Fonte Conteúdos doutrinais 

Método Doutrinação 

Afinidade Escola tradicional 

Objetivo Expansão das Igrejas 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/06/ensino-religioso.jpg
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Responsabilidade Confissões religiosas 

Riscos Proselitismo e tolerância 

                           (Quadro 1: Modelo catequético, conforme PASSOS 2006, p.30) 

b.  Modelo teológico 

                

 

 Figura 2: Fonte disponível em : http://www.ufrgs.br/ner/images/artigos/ensino-religioso.gif  Acesso em 08/07/17 

 

 

 Passos (2006) faz referência a outro modelo intitulado de “modelo teológico” 

A denominação teológica é adotada porque se trata de uma concepção de ER que 

busca uma fundamentação para além da confessionalidade11 escrita, de forma a 

superar a prática catequética. Ainda afirma o autor: 

 

É um modelo, neste sentido, moderno na medida em que apresenta as 
questões religiosas em diálogo com as demais disciplinas dentro da escola 
e se esforça por promover o respeito e o diálogo entre as religiões, dentro 
de um horizonte de finalidades ecumênicas (PASSOS apud SILVA, 2011, 
p.19) 
 

Dessa forma esse modelo caminha de forma pluridisciplinar, ou seja, dialoga 

entre si com as demais disciplinas. Abaixo segue um quadro síntese: 

 

Cosmovisão Plurreligiosa 

                                                             
11 Refere-se à escola vinculada ou pertencente a igrejas ou confissões religiosas. A escola confessional baseia os seus 

princípios, objetivos e forma de atuação numa religião, diferenciando-se, portanto, das escolas laicas. Disponível em: 
https://www.google.com.br 
 

http://www.ufrgs.br/ner/images/artigos/ensino-religioso.gif%20%20Acesso
https://www.google.com.br/
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Contexto político Sociedade secularizada 

Fonte Antropologia, teologia do pluralismo 

Método Indução 

Afinidade Escola nova 

Objetivo Formação religiosa dos cidadãos 

Responsabilidade Confissões religiosas 

Riscos Catequese disfarçada 

Quadro 2: Modelo  Teológico, conforme PASSOS ( 2006, p.31) 

c. Modelo das Ciências da Religião 

 

Figura 3: Fonte disponível: http://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2015/10/ensino-religioso-todas-
asreligioes.jpg   Acesso em: 08/07/17 

 

Passos (2006) expõe um terceiro modelo chamado de “Modelo das Ciências 

da Religião”. Esse terceiro modelo, afirma o autor: “Rompe com os dois anteriores 

em nome da autonomia e pedagogia do ER; autonomia localizada no âmbito da 

comunidade científica, dos sistemas de ensino e da própria escola”. 

Trata-se de reconhecer, sim, a religiosidade e a religião como dados 
antropológicos e socioculturais que devem ser abordados no conjunto das 
demais disciplinas escolares por razões cognitivas e pedagógicas. O 
conhecimento da religião faz parte da educação geral e contribui com a 
formação completa do cidadão, devendo, no caso, estar a responsabilidade 
dos sistemas de ensino e submetido que compõem os currículos 
escolares.(PASSOS apud SILVA, 2011, p.21) 

  

http://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2015/10/ensino-religioso-todas-asreligioes.jpg
http://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2015/10/ensino-religioso-todas-asreligioes.jpg
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 Este terceiro e último modelo é apresentado e abordado de forma 

transdisciplinar, ou seja, caminha em conjunto com as demais disciplinas. No quadro 

abaixo é apresentado em síntese: 

 

Cosmovisão Transreligiosa 

Contexto político Sociedade secularizada 

Fonte As Ciências da religião 

Metodologia Indução 

Afinidade Epistemologia atual 

Objetivo Educação do cidadão 

Responsabilidade Comunidade científica e do Estado 

Riscos Neutralidade científica 

Quadro 3: Modelo das Ciências da Religião, conforme PASSOS ( 2006, p.33) 

        

2.7 O ER NA ESFERA ESTADUAL 

 

 O ER na Paraíba inicia sua história no ano de 1998 por iniciativa primeira da 

Arquidiocese da Paraíba mais a Secretaria Estadual de Educação. Fora criada uma 

CEER ( Comissão Estadual de Ensino Religioso). Segundo Silva (2011), no mesmo 

ano o CEER baixou a resolução nº 119/94, normatizando a disciplina e neste 

documento regulamentava a formação de uma comissão de ER (COER). Esta 

comissão era formada por representantes das Dioceses da Paraíba e de Igrejas 

Evangélicas Cristãs como: Batista, Presbiteriana do Brasil, Congregacional, 

Assembleia de Deus e Betel Brasileiro. 

 Em 1996 foi implantada a disciplina no Fundamental II em todas as escolas 

Estaduais. Num período de três anos (1994-1996) a COER elaborou uma Proposta 

Norteadora para o ER na Paraíba. No 2º semestre de 1996 a COER realizou a I 

Capacitação para professores de ER com um público de 201(duzentos e um) 

docentes que se aperfeiçoaram para trabalhar o ER à luz da lei vigente nº 5.692/71. 

A capacitação teve a carga horária de 80 (oitenta) horas/aula. 
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 Dentre os desafios para implantação da disciplina destacou-se uma mudança 

equivocada e polêmica. [...] oferecida sem ônus para o poder público e em horários 

contrários ao normal de aulas. ”( LDB, art. 33, antiga redação).  A partir desse artigo 

houve alterações administrativas e determinava que o ER fosse oferecido aos 

sábados. Este fato só ocorreu no Estado da Paraíba em 1997. No mesmo ano, a 

Paraíba juntamente com os outros Estados do Brasil, participou da mobilização 

nacional, coordenado pelo FONAPER, e conseguiu com a lei nº 9.475/97 mudar  a 

primeira redação do art. 33 a LDB nº 9.394/96.  

 Foram realizados cursos significativos no decorrer da história do ER. Um 

deles foi o Curso de capacitação docente para o novo milênio, ministrado pelo 

FONAPER, para 127 professores sendo: 100 professores do sistema estadual, 22 da 

rede municipal de João Pessoa e 5 da rede privada. O mesmo curso teve a carga 

horária de 150 horas, distribuídos em 120 à distância e 30 presenciais.  

 Uma grande protagonista que contribuiu muito na história do ER no nosso 

estado foi a Sra. Maria Azimar Fernandes e Silva com a suas lutas e conquistas para 

com o ER. 

 

2.8  O ER NO MUNICIPIO DE CUITEGI 

 

 Historicamente o ER chegou à nossa cidade no ano de 1985 quando fora 

fundada a EEEFM “Odilon Nelson Dantas”. Nessa época, esta disciplina era 

ministrada pelo seminarista Pedro Gomes Bezerra, uma vez que quem remunerava 

o docente era a Diocese de Guarabira. A partir de 1990 passou a ser assumida a 

remuneração do docente pela rede estadual. O ER era denominado Educação 

Religiosa. Para lecionar esta disciplina o docente, escolhido pela direção, deveria no 

ato da posse trazer uma carta de apresentação do líder religioso da religião a qual o 

docente pertence. 

 A metodologia usada pelo professor era de leitura da Bíblia e reflexão da 

mesma. As avaliações eram realizadas através de textos bíblicos e perguntas 

relacionadas às aulas debatidas em sala de aula. 
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 As aulas de ER da época eram pura catequese. Estudavam-se as datas 

comemorativas religiosas, como também textos bíblicos. Usando como fonte de 

pesquisa e leitura direita a Bíblia Sagrada. Uma das maiores dificuldades para o 

docente era manter o discente na sala de aula. Nesta época o professor entrava na 

sala de aula e quem não professava a religião do professor saia imediatamente da 

sala. No mês de maio, a procissão saia da escola e nesta noite era a noite dos 

estudantes. 

  Um grande agravante que se perpetua, até hoje, é saber que a disciplina de 

ER é complemento de carga horária na grande maioria das escolas públicas, ou 

seja, professores de outras disciplinas não fecham a sua carga horária e para fechar 

completam a disciplina de ER e ser ofertada nos últimos horários. Outro problema 

sério é a falta de material didático de ER tanto para o aluno quanto para o docente. 

 Olhando pra realidade profissional percebemos o quanto esta disciplina 

precisa de profissionais qualificados, para que a vivência desta disciplina seja de 

fato tratada da melhor forma possível. Neste sentido, nos afirma Caron (1999): 

A necessidade de profissionais qualificados para o desempenho da função 
do Ensino Religioso levou o sistema de ensino, algumas universidades, bem 
como entidades religiosas, à implementação e implantação de cursos de 
formação. ( CARON, 1999, p.35) 

 Muito tem feito pela disciplina de ER, porém muito pode ser melhorado para 

que esta área do conhecimento seja bem desempenhada e vivenciada no âmbito da 

sala de aula. O ER deve ser valorizado, assim como, as outras áreas do 

conhecimento são valorizadas. 
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3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO RELIGIOSO 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por 
sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, 
pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o 
seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, 
jamais extinta.”   

                                                                                 (Nelson Mandela) 

 

 A cor, a origem e a religião são elementos indispensáveis na identidade do 

ser humano e deve ser valorizados e respeitados na sua essência. A intolerância 

não deveria existir contra cor, raça, religião. Não deveria existir preconceito entre o 

ser. A indiferença é algo que afasta o ser de outro ser. Como afirma a epígrafe 

acima: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela origem e 

religião. O ódio é consequência da intolerância. Entre o ódio e o amor ficamos com o 

essencial e edificante que é o amor. Através do amor podemos entender, respeitar e 

aceitar o outro do jeito que ele é. 

 Neste capítulo, traçamos como objetivo principal apresentar os aspectos 

pedagógicos do ER, suas práticas, suas metodologias que são aplicadas em sala de 

aula pelos docentes. Iremos, portanto, conhecer o tratamento didático que é 

aplicado nesta área do conhecimento e que faz parte da grade curricular e dos 

horários normais da rede pública de ensino. Vale lembrar de que a palavra 

pedagogia tem origem na Grécia antiga, paidós (criança) e agogé (condução). 

Sendo assim, entendemos que pedagogia firmou-se como correlato da educação é a 

ciência do ensino. Entretanto, a prática educativa é um fato social, cuja origem está 

ligada à da própria humanidade. 

3.1 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ER 

 O ER no contexto de sala de aula requer uma atenção pedagógica, uma vez 

que é uma disciplina que segunda a LDB no seu artigo 33 é facultativa para o aluno, 

porém é obrigatória para o estabelecimento de ensino. De acordo com a nossa 

realidade percebemos que a mesma deve ser acompanhada pedagogicamente igual 

às demais áreas do conhecimento. 
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 Didaticamente, os conteúdos do ER devem ser vivenciados e transmitidos 

pelos docentes de forma coerente e dinâmica, respeitando a diversidade religiosa.  

O saber teórico é um saber necessário. É através dos teóricos que o docente 

fundamenta a sua prática em sala de aula, mas a práxis pedagógica é um fator 

primordial, uma vez que são através da prática que o docente concretiza todas as 

suas teorias.  

  Nesse sentido, Freire (1996) nos afirma de que: “A teoria sem a prática vira 

'verbalismo', assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se 

une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade”. A partir dessa tônica faz-se necessário uma compreensão de como esta 

prática em sala de aula está sendo efetivada. No ER é perceptivo os gargalhos para 

efetuarem os conteúdos programáticos. 

 Vários fatores são necessários para a verdadeira efetivação dos conteúdos da 

disciplina. É necessária a organicidade dos conteúdos como também a forma de 

como organizar para que assim os mesmos venham subsidiar na construção do 

conhecimento de forma lúdica e prazerosa. 

Nesse sentido, Gomes (2013) propõe a técnica de ensino um baú de símbolos 

na sala de aula como método didático-pedagógico para os educadores do ER: 

Assim propomos esta técnica de ensino relacionando educação e 
imaginário, sendo o imaginário entendido mais que como uma categoria de 
análise propriamente dita, mas como uma característica inerente às 
diversas formas de conhecimento, uma vez que imaginação faz parte da 
própria condição do ser humano. ( GOMES, 2013,p.15) 

 A técnica acima citada pela autora é um método muito oportuno para a prática 

pedagógica, uma vez que a mesma desenvolve a imaginação e a criatividade do 

discente. A imaginação é algo que está intrinsicamente no ser humano e o leva à 

construção do conhecimento. Afirma Gomes (2013): 

O ser humano só existe porque imagina da mesma forma que somente 
imagina porque existe, ou seja, nesse jogo de imaginar e imaginar-se que 
se constrói o conhecimento, seja através da arte, da ciência, da religião, do 
censo comum, ou de qualquer outra forma de apreensão e compreensão   
daquilo a que didaticamente chamamos de realidade ( GOMES, 2013, p.18). 

 De acordo com a afirmação acima, podemos perceber o quanto é importante 

trabalharmos com a imaginação, uma vez que nos transporta para uma realidade 
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bem próxima através da dinâmica do imaginar acompanhada das várias formas 

lúdicas possíveis. 

  Freire (1999) é bem enfático sobre a transmissão dos conteúdos: O Ensino 

dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. “A boniteza da prática 

docente se compõe do anseio vivo de competência do docente e dos discentes e de 

seu sonho ético.” O docente deve estar acima de tudo preparado para transmitir tais 

conteúdos mediados pelo grande anseio de transmitir da melhor forma possível o 

seu conhecimento. 

Quanto ao tratamento didático refere-se basicamente a forma de organizar 
os conteúdos e de trabalhar na perspectiva de subsidiar a construção do 
conhecimento. É o fazer pedagogia “em nível de análise e conhecimento na 
pluralidade cultural de sala de aula, salvaguardando assim a liberdade de 
expressão religiosa do educando “ ( PCNER, 2009, p.38) 

   Partimos do pressuposto de que a abordagem didática dos conteúdos deve 

respeitar uma sequência cognitiva para que o processo de aprendizagem se dê 

numa continuidade, pois se “aprender é construir significados, ensinar é oportunizar 

essa construção”. Para que isso aconteça de maneira mais adequada é necessário 

que os docentes considerem o ER: A complexidade dos assuntos religiosos; Os 

conhecimentos prévios dos educandos, ou seja, sua bagagem cultural e religiosa em 

função da pluralidade; A pluralidade de aprofundamento. 

 

3.2  METODOLOGIA DO ENSINO RELIGIOSO 

 

Como nas demais disciplinas, é necessário pensar a operacionalização do 

trabalho docente. Considerando que o ato de construção do conhecimento se dá a 

partir da relação sujeito-objeto (no Ensino Religioso o sujeito-aluno em relação ao 

objeto-fenômeno religioso), cabe ao professor munir-se de um instrumento (método) 

que auxilie nessa articulação. 

Segundo os PCNER (2009) o tratamento didático dado a essa área do 

conhecimento apoia-se no tripé: Observação – Reflexão – Informação. 
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Observação 

 

Observar não é apenas uma experiência visual, diz respeito também às 

condições externas e internas do observador, tais como idade, formação, história de 

vida, conhecimentos prévios, dentre outras. 

 No caso do ER, as observações feitas, por exemplo, a propósito de um 

determinado símbolo, serão tão variadas quantas forem às ideias sugeridas pela 

capacidade de observação dos educandos e suas matrizes religiosas.  

O mesmo fenômeno, tomado como objeto de estudo, será observado 

diferentemente por professor e alunos. Isso não significa que a observação feita pelo 

professor deva se sobrepor à do (s) aluno (s), mas que elas podem (e devem) se 

completar e se enriquecer. O professor age como orientador dessa observação 

seletiva para trabalhar os conceitos básicos do ER. 

 

Reflexão 

 

A reflexão é um procedimento que acompanha todo processo, desde a 

observação até a informação. Na realidade, não se trata de momentos isolados e 

estanques, mas de passos que se entrelaçam, se interligam, numa dinâmica, num 

movimento constante.  

O professor pode encaminhar a reflexão através de questionamentos, 

diálogos, problematização que promovam a conscientização, o entendimento e a 

decodificação do objeto de estudo, no caso, o fenômeno religioso. Essa 

decodificação progressiva permitirá ao aluno abrir sua visão, desarmar-se de 

preconceitos, discernir, perceber a unidade na diversidade das tradições religiosas, 

como por exemplo, a defesa da vida, a busca de sentido, a necessidade da 

transcendência. 

 

Informação 

 

Através da informação, o professor ajuda a se apropriar do conhecimento 

sistematizado, organizado, elaborado, para que possa passar de uma visão ingênua, 

empírica, fechada, dogmatizada, desarticulada e muitas vezes incoerente para uma 
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nova visão decodificadora e explicitadora da realidade. Todos esses procedimentos 

devem necessariamente possibilitar que o alcance dos objetivos propostos pela 

disciplina ER sejam atingidos.   

A intencionalidade e a direção do processo ensino/aprendizagem no ER 

devem conduzir para realização de dois aspectos: o primeiro de ordem interna 

refere-se à aquisição do conhecimento religioso como tal; o segundo de ordem 

externa gera uma mudança qualitativa, que se expressa no “saber em si, no saber 

em relação ao saber de si” traduzindo em novas posturas de diálogos e reverência. 

 

3.3 O ENSINO RELIGIOSO NOS CICLOS 

 

 De acordo com os PCNER (2009), o ER está organizado nos ciclos do Ensino 

fundamental da seguinte forma: 

 

1º CICLO  ( 1ª e 2ª série) 

 

Caracterização 

 É o período escolar da ritualização formal em que o educando é introduzido 

no trabalho metódico, na convivência social, na codificação e decodificação do 

conhecimento do conhecimento, na contemplação que ajudará no estabelecimento 

da consciência moral, na interiorização de valores, na organização do superego e no 

fortalecimento da ideia do Transcendente12 que traz ou não em si. 

 

Objetivo 

 Favorecer a compreensão dos diferentes significados dos símbolos religiosos 

na vida e convivência das pessoas e grupos compreendendo que simbologia se 

expressa a ideia do Transcendente de maneiras diversas, nas experiências culturais 

e reverenciando as diferenças do outro. 

 

Encaminhamentos para avaliação da aprendizagem 

 

                                                             
12 Superior; que ultrapassa os limites normais de: criatividade transcendente. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/transcendente/ Acessado dia 24/06/2017. 
 

https://www.dicio.com.br/transcendente/
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 O conhecimento religioso no 1º ciclo é aprofundado na medida em que as 

práticas socioculturais dos educandos permitem. 

 Assim, espera-se que a forte experiência do convívio para além do mundo 

familiar possibilite ao educando o entendimento das normas coletivas e da 

absolutização dos valores. E que ele possa ir construindo seu referencial de 

entendimento das diferenças e da alteridade. 

 Na compreensão dos diferentes significados dos símbolos na vida e 

convivência, espera-se que o educando chegue ao significado dos símbolos mais 

importantes de cada tradição religiosa, a partir do seu contexto sociocultural, e que, 

na comparação do(s) seu(s) significados (s), desenvolva um entendimento e respeito 

crescentes na convivência da sala de aula e nos diferentes grupos. 

 

Tratamento didático no 1º. Ciclo 

 

O conhecimento dos elementos básicos que compõe o fenômeno religioso, no 

1º ciclo, favorece o diálogo no dinamismo da decodificação e codificação dos 

símbolos religiosos, da alteridade e da ideia do Transcendente. 

Por isso, é necessário que, ao tratar dos símbolos religiosos, se oportunize ao 

educando uma sensibilização para o mistério, pelo respeito e encanto, pela 

instigação e sensibilidade em admirar o(s) significado(s) que os símbolos trazem 

para cada tradição religiosa. 

Como o símbolo remete para algo diferente dele, mas presente nele, e como 

o símbolo possui um sentido especial e diverso do convencionado, a ideia do 

Transcendente necessita ser trabalhada à luz de significações, a fim de capacitar o 

educando para a leitura mítico-simbólica. 

É fundamental que se favoreça ao educando momentos de completa 

liberdade para exteriorizar suas ideias religiosas, confrontá-las com a exposição dos 

outros e assim ir fazendo, conscientemente, a passagem do psicossocial para a 

metafísica/Transcendência, a partir do que assimila na Escola. 

No encaminhamento dos conteúdos do Ensino Religioso nesse ciclo, é 

importante que se exercite o silêncio interior como forma de o educando ir 

aprendendo a ouvir, respeitar, valorizar e comungar com o outro, justamente naquilo 
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em que, sem ser como ele, o desafia para os pontos de convergência, superando 

preconceitos que desvalorizam qualquer experiência religiosa. 

 

2º CICLO ( 3ª e 4ª série) 

 
Caracterização 

É o período escolar em que o educando busca um sentido global de perícia e 

de perfeição, fazendo a passagem da heteronomia13 para autonomia, construindo 

noções a partir do prático e real, dos sujeitos sobre os objetos, estruturando desse 

modo seu mundo pessoal, seu eu interior, sempre a partir de reflexões sobre ações 

concretas no tempo, no espaço e na história, tanto a nível natural de fatos, 

acontecimentos e conhecimentos quanto no sobrenatural no plano da crença, na 

relação com o Transcendente. 

 

Objetivo 

 

Compreender a história da origem e formação dos textos sagrados, 

relacionando-os com as práticas religiosas significantes nos diferentes grupos e 

percebendo que as representações do Transcendente de cada tradição religiosa se 

constituem no valor supremo de uma cultura. 

  

Encaminhamentos para avaliação da aprendizagem  

 

O conhecimento religioso no 2º ciclo estabelece o diálogo pelo interesse do 

educando na busca de conhecimentos. Por isso, espera-se que, a partir do gosto 

pela história, o educando chegue ao conhecimento da origem das narrativas 

sagradas e à formação dos textos sagrados. E que ele reconheça o significado 

desses textos para a tradição religiosa, no respectivo contexto cultural, em seu 

processo de formação e ainda hoje. 

                                                             
13 Heteronomia (do grego heteros, "diversos" + nomos, "regras") é um conceito criado por Kant para denominar a sujeição do 
individuo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Se opõe assim ao conceito de autonomia onde o ente possui arbítrio e 
pode expressar sua vontade livremente. É um conceito básico relacionado ao Estado de Direito, em que todos devem se 
submeter à vontade da lei.[1] Se opõe também a anomia que é a ausência de regras. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heteronomia. Acesso em 24/06/2017. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kant
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heteronomia#cite_note-sig-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heteronomia
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Pelo entendimento das práticas religiosas, significantes para os diferentes 

grupos, espera-se que o educando chegue ao entendimento e à valorização do 

direito de expressão religiosa na sala de aula e na sociedade. 

Também se espera que, pela descrição das representações do 

Transcendente nas diferentes tradições religiosas do seu contexto sociocultural, o 

educando adquira conhecimentos que favoreçam a convivência, o respeito e a 

reverência ao Transcendente no outro. 

Pelos conhecimentos dos conteúdos nesse ciclo, espera-se que o educando 

estabeleça o diálogo, cresça na convivência pacífica e possa também aprofundar as 

razões históricas da sua própria tradição religiosa. 

 

Tratamento didático no 2º Ciclo 

 
O conhecimento dos elementos básicos, que compõe o fenômeno religioso no 

segundo ciclo, estimula o diálogo, a partir das reflexões sobre ações concretas no 

tempo e espaço. 

Desse modo, é necessário que se oriente para pesquisa sobre os 

acontecimentos religiosos que originaram os mitos e segredos sagrados e a 

formação dos textos, oportunizando ao educando uma sensibilização para o 

mistério, pelo encanto e pela curiosidade histórica no desvelamento do oculto, do 

desconhecido enigmático, do sobrenatural. 

Por isso, o conhecimento das várias cerimônias relacionadas com as práticas 

religiosas subsidia a necessidade do entendimento da dimensão da religiosidade 

humana em sua relação com o Transcendente. E, a forma de encaminhamento 

dessas reflexões estabelece-se pela leitura do mítico-simbólico das representações 

do Transcendente e das expressões da relação do ser humano com o 

Transcendente. 

É fundamental que se oportunize ao educando a possibilidade de expressão 

da formalização da sua crença, para que possa, na liberdade, também entender a 

fundamentação das diferentes crenças em seu contexto sociocultural. E assim possa 

ir diagnosticando a passagem do psicossocial para o entendimento do 

metafísico/Transcendente. 

O encaminhamento dos conteúdos nesse ciclo supõe pesquisa, troca de 

informações, debates na busca de fundamentos no plano da crença e na relação 
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com o Transcendente, não pela mera curiosidade, mas principalmente para 

desenvolver a sensibilidade no trato cotidiano em relação a pessoas ou grupos, 

evitando juízos, atitudes e preconceitos pelo diálogo. 

 

3º CICLO ( 5ª e 6ª série) 

 
Caracterização 

É o período escolar em que o educando começa a aprender a pensar sobre 

coisas imaginárias e ocorrências possíveis, passando da lógica indutiva para a 

dedutiva, experimentando transformações físicas, afetivas, cognitivas e sociais, 

buscando valores novos, interessando-se pelos problemas da vida e tendo facilidade 

para ação e reflexão. 

 

Objetivo 

 Conhecer na evolução da estrutura religiosa a respectiva formação da ideia 

do Transcendente no decorrer dos tempos, analisando as diferentes mudanças 

culturais que determinaram as ideologias religiosas que perpassam a redação dos 

textos sagrados e os determinam como verdade do Transcendente para um 

determinado grupo. 

 

Encaminhamentos para avaliação da aprendizagem 

 

 O conhecimento religioso no 3º ciclo é aprofundado pela capacidade do 

educando exercitar seu pensamento lógico. Assim, espera-se que a passagem da 

lógica indutiva para a dedutiva possibilite ao educando o entendimento da evolução 

da estrutura religiosa nas organizações humanas, no decorrer dos tempos. 

Com esse conhecimento, espera-se que o educando entenda a formação 

histórica da ideia do Transcendente e que nas diferentes mudanças culturais 

perceba como as ideologias religiosas chegam a determinar as verdades. 

Pelo conhecimento das narrativas sagradas e da redação dos textos 

sagrados, espera-se que o educando vá além do entendimento do contexto 

sociopolítico-religioso e entenda a verdade neles contidas, na experiência mística de 

um povo. 



51 
 

 

 

Com a explicitação dos conteúdos desse ciclo, espera-se que o educando, na 

relação cultura-tradição religiosa, possa ir construindo seu entendimento do 

fenômeno religioso. 

  

Tratamento didático no 3º ciclo 

 

 O conhecimento dos elementos básicos que compõe o fenômeno religioso 

no 3º ciclo estrutura o diálogo na lógica dedutiva. 

Por isso, é necessário que ao se tratar da ideia do Transcendente e da 

estrutura religiosa nas organizações humanas, se oportunize ao educando a leitura 

mítico-simbólica das tradições religiosas no contexto sócio-político-cultural, para que 

ele vá compreendendo a estruturação do mundo pessoal, do eu interior de cada 

pessoa em sua relação com o Transcendente. 

E, como as tradições religiosas sofrem uma evolução de mentalidade a partir 

das culturas, é fundamental sensibilizar para o mistério pelo entendimento do 

sobrenatural que sustenta a dimensão religiosa. No contato com os textos sagrados, 

educar para o sentido profundo da experiência mística na autoridade do discurso 

religioso. 

Os conteúdos do Ensino Religioso nesse ciclo, à medida que conseguem 

articular as perspectivas que contemplam a singularidade das diferentes tradições 

religiosas, sustentam o sentido do idealismo generoso dos educandos pela vida e 

também estimulam o respeito para além de si mesmo. Assim, é importante 

acompanhar a passagem do psicossocial para a metafísica/Transcendência. 

  

 

4º CICLO ( 7ª e 8ª série) 

 
Caracterização 

É o período escolar em que o educando amplia seus interesses e atividades, 

formula hipóteses, descobre pela reflexão a discrepância entre o ideal e o real, o 

juízo do certo e errado, busca o grupo como apoio para uma ação social, supera o 

egocentrismo fantasioso e tem desejo de uma formação da consciência moral. 
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Objetivo 

 Conhecer as possíveis respostas dadas perante o fato morte, orientadoras 

das verdades de fé, da valoração em atitudes éticas e expressas em diferentes 

métodos de relacionar-se com o Transcendente, consigo mesmo, com o outro e com 

o mundo. 

 

Encaminhamentos para avaliação da aprendizagem 

 O conhecimento religioso no   4º. ciclo explicita a busca do sentido da vida 

para além morte. Por isso, espera-se que pelo conhecimento das orientações de 

vida dadas pelas tradições religiosas através de normas, crenças e doutrinas, o 

educando instrumentalize o seu desejo de uma formação da consciência moral. E 

que ele possa entender a fundamentação dos limites éticos estabelecidos por essas 

tradições. 

Com a informação sobre métodos utilizados pelas diferentes tradições 

religiosas no conhecimento das dimensões do relacionamento humano, espera-se 

que o educando identifique-os como exercícios de autoconhecimento, do 

conhecimento do Transcendente e do mundo. 

Também se espera que, ao entender o sentido da vida para além morte, a 

partir das respostas elaboradas pelas tradições religiosas, o educando possa 

desenvolver o diálogo com segurança e sem proselitismos. 

Os conteúdos nesse ciclo explicitam o conhecimento religioso como norteador 

do sentido da vida e as determinações religiosas na construção mental do 

inconsciente pessoal e coletivo. 

 

 

Tratamento didático no 4º ciclo 

 

 O conhecimento dos elementos básicos que compõe o fenômeno religioso no 

4º ciclo fundamenta o diálogo no dinamismo na formação da consciência. 

 Desta forma é necessário que, ao se tratar do sentido da vida para além da 

morte e das verdades de fé, se estabeleça um diálogo que capacite a leitura mítico-

simbólica das determinações da tradição religiosa para a vida da pessoa. E 
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favorecer ao educando, além de conhecimentos, a respectiva compreensão das 

influências e assimilação na prática. 

 

3.4  FORMAÇÃO DO DOCENTE DE ENSINO RELIGIOSO 

 

Figura 4: Disponível em: https://www.paulinas.org.br/pub/thumb_cache/300_x_300_0ff50e5b182b579e4c85369c79b1e188.jpg 

Acessado em: 12/07/17 

 

A formação do docente em ER é um grande desafio, pois a demanda é muito 

grande para atender aos profissionais desta área de conhecimento. 

 Faz-se necessário uma formação inicial de forma sistemática dos conteúdos 

que são abordados nas aulas de ER. O profissional deve estar apto para ministrar os 

conteúdos, pois os mesmos requer certo nível de conhecimento na área. Da mesma 

forma que nas outras disciplinas os conteúdos no ER assumem o enfoque dado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Constituem-se em meio ao invés de um 

fim em si mesmo. Esses conteúdos recebem um tratamento especial, pois através 

deles é que são operacionalizados os objetivos de disciplina. 

 O docente de ER deve estar disponível ao diálogo como também a 

compreensão do fenômeno religioso enquanto objeto de estudo do ER. É bom 

salientar também em desenvolver na prática em sala de aula a alteridade entre o 

alunado para que assim entendam a importância da transcendência na sua vida 

pessoal e social. 

https://www.paulinas.org.br/pub/thumb_cache/300_x_300_0ff50e5b182b579e4c85369c79b1e188.jpg
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 Os professores devem ter a capacidade de analisarem e realizarem 

pesquisas no campo religioso. Já os cursos de teologia, são confessionais, 

desencontrando com a religião como afirma Oliveira: 

É preciso considerar que não há teologia a-confessional ou supra 
confessional, isto porque a teologia sistematiza experiências religiosas e 
afirma que os adeptos de uma denominação religiosa devem crer e como 
devem agir na organização de sua vida para então, serem considerados 
membros daquele grupo religioso. A sistematização da fé normaliza o odo 
de vida de um grupo religioso. (OLIVEIRA, 2006, p.92). 

 Para alcançar os objetivos propostos ao ER, os PCNER apresentam cinco (5) 

eixos organizadores dos conteúdos, que indicam os conteúdos programáticos de 

cada ciclo ou série do Ensino Fundamental para serem trabalhados em sala de aula 

conforme abordamos anteriormente. O professor de ER tem os seus lugares e no 

tempo decorrido desde a promulgação da LDB 9394/96 tem sido desafiado a pensar 

e repensar a sua práxis como sujeita do conhecimento religioso. 

 Nesse sentido, no que refere ao professor, Tardif alerta: 

Se pare de ver os professores de profissão como objetos de pesquisa e que 
eles passem a ser considerados como sujeitos de conhecimento. Isso 
significa, noutras palavras, que a produção dos saberes sobre o ensino não 
pode ser mais privilégio exclusivo dos pesquisadores, os quais devem 
reconhecer que os professores também possuem saberes esses que são 
diferentes dos conhecimentos universitários e obedecem a outras lógicas de 
ação. (TARDIF, 2002, p.238) 

Um órgão que não podemos deixar de enfatizar é o FONAPER (Fórum 

permanente do ensino religioso), pois o mesmo tem contribuído de mais na 

formação continuada do docente de ensino religioso, realizando seus seminários 

(anos pares) como também seus congressos (anos impares). Nesses espaços o 

professor tem a oportunidade de apresentarem suas pesquisas como também 

aprofundar seus conhecimentos.  

Como a existência do FONAPER no meio educacional o professor/educador 

do Ensino Religioso passou a ter um lugar ideal e específico para buscar 

informações pertinentes sobre a práxis do ER em sala de aula, como também o 

acesso ao conhecimento sobre o fenômeno religioso. O Fórum é muito pertinente e 

merece todo reconhecimento e valorização dos professores, educadores, 

pesquisadores, enfim, de todos que buscam diretamente ou indiretamente formação. 
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O fórum é dinâmico, uma vez que o mesmo realiza sessões, congressos e 

seminários de forma itinerantes em todo o recanto do nosso país. Como a existência 

do FONAPER no meio educacional o professor/educador do Ensino Religioso 

passou a ter um lugar ideal e específico para buscar informações pertinentes sobre a 

práxis do ER em sala de aula, como também o acesso ao conhecimento sobre o 

fenômeno religioso. O Fórum é muito pertinente e merece todo reconhecimento e 

valorização dos professores, educadores, pesquisadores, enfim, de todos que 

buscam diretamente ou indiretamente formação. 

Por sua vez o FONAPER realiza periodicamente dois eventos muito 

importantes na formação continuada do docente em ER. Nos anos pares é realizado 

o SEFOPER ( Seminário de Formação de Professores do ER e nos anos ímpares é 

realizado o CONERE( Congresso Nacional de ER). O último congresso o VIII 

Congresso Nacional de Ensino Religioso-CONERE fora realizado nos dias 29 a 31 

de novembro de 2015 na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP com a 

temática: Educação intercultural e cultura de paz: Contribuições da(s) Ciência(s) 

da(s) Religião (ões) e do Ensino Religioso. 

 Já o último XIV SEFOPER fora realizado nas dependências do Centro 

Multiuso de São José, situado à Rua Beira Mar de São José, s/n - Campinas, São 

José/SC, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2016, com o tema Concepções e 

Práticas Pedagógicas: desafios a partir da Base Nacional Comum Curricular. 

 

3.5   PERFIL DO DOCENTE DE ENSINO RELIGIOSO  

O mediador da transmissão do conhecimento deve preparar-se para assim 

saber dialogar com as múltiplas religiões. O educador deve levar em consideração a 

metodologia ideal para ser aplicada, sem que não exclua nenhum dos alunos, pois é 

importante que haja uma sintonia entre o transmissor e o receptor. 

Freire (1999) nos afirma no tocante a relação professor e aluno. “No fundo, o 

essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdade, 

entre pais, mães, filhos e filhas é reinvenção do ser humano no aprendizado de sua 

autonomia”. 
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A comunidade escolar deve caminhar sempre em sintonia com a sociedade, 

pois duas realidades se completam. Um desafio muito pertinente e não realizamos 

proselitismo, pois vivemos e sim meios através dos quais sejamos capazes de estar 

inserido numa realidade ecumênica na comunidade escolar especificamente no ER. 

No entanto, deve haver uma unidade diante da diversidade presente no campo 

educacional. 

É importante que todos educadores independente de ser professor de ER ou 

não, despertar no alunado a importância da disciplina ER na grade curricular e na 

vida de cada aluno, pois o ser humano é um ser que sente a necessidade de 

relacionar com o transcendente. 

No ER, como diz Zimmermam, não se trata de transmissão de normas de 

conduta e sim: 

Trata-se de proporcionar, na educação escolar, oportunidade para que o 
educando descubra o sentido mais profundo da existência; encontre 
caminhos e objetos adequados para sua realização e valores que lhe 
norteiam o sentido pleno da própria vida. (ZIMMERMAM,1998, p.9). 

 

O professor de Ensino Religioso precisa colocar seu conhecimento e sua 

experiência pessoal a serviço da liberdade do educando, subsidiando-o no 

entendimento do fenômeno religioso. Portanto, a competência deste profissional 

exige não só uma postura, mas o entendimento necessário para assim executar os 

conteúdos de forma clara e concisa.  

 

     O profissional do Ensino Religioso faz sua síntese do fenômeno religioso a 

partir da experiência pessoal, mas necessita, continuamente, apropriar-se da 

sistematização das outras experiências que permeiam a diversidade cultural. Cabe 

ao docente estar atualizado para que assim domine não só os conteúdos 

programados, mas desperte nos discentes a curiosidade e se sintam partes 

integrantes das reflexões e interações. 

De acordo com Junqueira (2002, p.125-126), o docente no ER tem papel 

relevante, pois:  

a) deve ser guia e estar atento e disponível aos caminhos dos educandos; 
b) deve escutar o que os alunos sabem e necessitam expressar; c) não 
deve ser o único e principal informante; d) deve conectar os temas 
propostos a outros conteúdos e à realidade; e) deve possibilitar a 
intervenção do maior número de alunos; f) deve dar fisionomia pessoal ao 
seu trabalho; g) deve dar organicidade ao processo educacional; h) deve ter 
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a compreensão do educando como sujeito competente e capaz, que 
necessita partilhar sua vida com o grupo; i) deve saber organizar os 
espaços e o tempo de acordo com as exigências do trabalho a ser 
executado. 

A realidade em sala de aula requer muita dedicação e organização, uma vez 

que os conteúdos propostos devem estar em sintonia com a realidade do discente 

como também levar em consideração as opiniões e reflexões trazidas pelos 

discentes, no momento de interação em sala de aula podem ser apresentadas as 

diversas experiências de religiosidades presentes entre os discentes, levando em 

considerações a diversidade religiosa através do respeito e da alteridade. Conforme 

Silva (2011) “É, justamente, no diálogo entre as diferenças que estão a culminância 

de participação e um grande desafio para a disciplina de ER.  O docente por sua vez 

será aquele que mediará as participações em sala de aula.  

 Nesse sentido, Silva (2011, p.11) nos afirma de que O professor de Ensino 

Religioso é, na escola e na sua comunidade, um mediador da própria questão 

religiosa, de espiritualidade, sendo assim, um promotor do diálogo inter-religioso e 

da busca da ética e pela paz. 

Para contribuir com este pensamento, Libâneo (1991, p.42) destaca que o 

docente deve:  

Saber interagir com o aluno, respeitar as diferenças individuais, saber que 
somente o aluno é o autor da própria aprendizagem e incentivar a pesquisa 
e a criatividade. Esses aspectos podem, sem dúvida, ser observados na 
formação de professores das séries iniciais. Esta pessoa, atuante no 
processo de ensino-aprendizagem, agente de transformação social, 
integrante essencial do processo da educação, não é apenas professor. Ele 
participa de outros contextos de relações sociais que, na sua articulação, 
afetam a atividade prática do professor. A eficácia do trabalho docente 
depende de sua filosofia de vida, das convicções sociais e políticas, do 
preparo profissional, das características da vida familiar e da satisfação 
pessoal, entre outros fatores. 

 

Qualquer atividade ou desempenho de trabalho pedagógico necessita-se de 

estar bem consigo e com todos que estão à sua volta. A interação entre docente e 

discente é fundamental para que haja de fato o ensino aprendizagem. É através 

deste feedback que ocorre a troca de conhecimento mediante à diversidade 

religiosa.  

Nesse sentido, afirma Silva (2011): 
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O conhecimento e a prática do professor de ER precisam contemplar, nesta 
relação, possibilidades de desvendar, refletir e interagir na realidade de 
forma crítica. Por isso a busca pela formação de professores de ensino 
religioso deve encorajar a razão crítica. Tal abertura é especialmente 
importante na construção e na intervenção teórica e metodológica 
integrando um ensino participativo e contextualizado. ( SILVA, 2011, p.13) 
      

 O professor de ER precisa colocar seu conhecimento e sua experiência 

pessoal a serviço da liberdade do educando, subsidiando-o no entendimento do 

fenômeno religioso. Portanto, a competência deste profissional exige que: 

Compreenda o fenômeno religioso, contextualizando-o no espaço e no tempo; 

Configure o fenômeno religioso através das ciências da religião; Conheça a 

sistematização do fenômeno religioso pelas Tradições Religiosas e suas teologias; 

Analise o papel das Tradições Religiosas na estruturação, manutenção das 

diferentes culturas e manifestações socioculturais; Faça a exegese dos Textos 

Sagrados orais e escritos das diferentes matrizes religiosas; Relacione o sentido da 

atitude moral, como consequência do fenômeno religioso sistematizado pelas 

Tradições Religiosas e como expressão da consciência e da resposta pessoal e 

comunitária das pessoas. 

 
3.6  A IMPORTÂNCIA DO FONAPER PARA O ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 

Figura 5: Disponível em: http://www.fonaper.com.br/noticias/1445_nova2.jpg Acesso em: 12/07/17 

 

 O FONAPER- Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso é uma 

associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-

http://www.fonaper.com.br/noticias/1445_nova2.jpg
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partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme 

seu estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o ER sem 

quaisquer tipos de discriminações.  

            Desde a sua fundação em 26 de setembro 1995, em Florianópolis/SC, vem 

atuando com o intuito de acompanhar, organizar e subsidiar o esforço de 

professores, pesquisadores, sistemas de ensino e associações na efetivação do ER 

como componente da grade curricular de ensino.  

           O FONAPER é um fórum que abre espaço para as discussões e ponto 

aglutinador de ideais, propostas e ideias na construção de propostas concretas para 

a operacionalização do Ensino Religioso na escola. 

           No decorrer dos seus 22 anos de existência (1995-2017), vêm realizando 

significativos esforços relativos à ampliação, aprofundamento e efetivação de uma 

concepção de ER enquanto parte integrante da formação básica do cidadão (Lei nº 

9.475/97), reconhecido como uma das áreas de conhecimento que compõem a base 

nacional comum (Resolução CNE/CEB nº 2/98 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 

de julho de 2010). 

           Esse entendimento levou o FONAPER a propor um objeto de estudo, 

objetivos, encaminhamentos didáticos e metodológicos, eixos de conteúdos e 

pressupostos para avaliação, buscando sustentação epistemológica e pedagógica 

para o ER, o qual constantemente é desafiado a mostrar sua importância na 

superação de preconceitos, no tratamento adequado às culturas e grupos religiosos.  

           De acordo com seu estatuto, o FONAPER defende uma concepção de ER 

focalizada em oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento religioso e não 

às formas institucionalizadas de religião, pois essas são entendidas como 

competências estritamente das confissões e tradições religiosas, promovendo, 

assim, uma ruptura histórica com as concepções confessionais e interconfessionais 

que demarcaram o caráter histórico da disciplina.  

O FONAPER caracteriza-se como um espaço pedagógico que visa a garantir 

o direito do educando em conhecer e valorizar a diversidade do fenômeno religioso 

enquanto substrato cultural e patrimônio da humanidade, bem como dar lugar para 
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reflexões e propostas de encaminhamentos para a implementação do ER sem 

discriminação de qualquer natureza. 

           Estando o ER excluído do movimento para elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) encadeados pelo MEC, FONAPER, em meados de 

1996 e 1997, elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso 

(PCNER), visando à construção de um currículo de ER a partir da perspectiva da Lei 

nº 9.475/97, a qual alterou o art. 33 da LDB n° 9.394/1996.  

   A concepção que perpassa os PCNER apresenta significativos avanços no 

trato pedagógico da diversidade cultural religiosa, reconhecendo que a escola não é 

espaço para a doutrinação de uma ou mais denominações religiosas, mas sim um 

lugar para a socialização dos conhecimentos produzidos pela humanidade nas 

diferentes culturas, incluindo nesses, o conhecimento religioso, que é também um 

conhecimento humano.      

   No ER, essas atitudes, valores e normas estendem-se às diferentes 

manifestações do fenômeno religioso, traduzidos pelo respeito, diálogo e reverência 

às respostas norteadoras do sentido de vida de cada um. 

   Um conteúdo pode ser alvo em diversas interações, ou seja, pode ser 

desmembrado em vários temas-aulas. Tema significa a ideia central que queremos 

desenvolver, (o foco) que se fala em temas – aula está se dizendo que um tema-

aula pode ser trabalhado em várias aulas (aula, compreendida como um momento 

específico no horário escolar). 

  A partir da compreensão de que os eixos são retirados das invariantes e 

fundamentados no conhecimento religioso, os blocos de conteúdos dos respectivos 

conteúdos programáticos são trabalhados em cada série/ano, conforme 

características próprias. 

  Sempre é oportuno lembrar que tratar conteúdo programático na perspectiva 

de ideias-chaves que respaldam a busca do que propões no objetivo é assumir o 

conhecimento na perspectiva de interpretação/analise e não na forma tradicional de 

transmissão de conteúdos. 
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  O modo como o professor trata didaticamente os conteúdos possibilita ao 

educando estabelecer relações múltiplas interações, conexões entre os 

conhecimentos que esse educando já traz do meio social (que são assistemáticos, 

empíricos, sinergéticos, desarticulados, desorganizados, fragmentados com os 

conhecimentos, religiosos dos seus colegas e aqueles apresentados pela escola – 

informação) (que são sistemáticos, organizados, articulados sintéticos, totalizantes 

sobre o fenômeno religioso) num processo continuo de observação e reflexão. 

  O “ambiente pedagógico faculta elementos para a imergência do 

questionamento existencial a busca do sentido da existência e a sensibilização para 

o mistério: é o que se pode chamar de “ambiente religioso”“. 

  Nos Parâmetros Curriculares Nacionais nos aponta para a seguinte 

conclusão: 

É fundamental que se favoreça ao educando momentos de completa 
liberdade, para exteriorizar suas ideais religiosas, confrontá-las com a 
exposição dos outros e assumir fazendo, comoventemente a passagem 
do psicossocial para a metafísica/transcendência, a partir do que 
assimila na Escola ( PCNER, 1997, p. 46).  

 

  Muitos confundem pelo fato de não saberem a especifico do ER interrogam - 

se. Para que ER se já existe a ética como tema transversal? É importante definir de 

qual ética estamos falando. 

           Os PCNER (2002) apresentaram uma proposta inovadora frente aos 

paradigmas de uma realidade educacional marcada por tentativas de 

homogeneização religiosa. Sinaliza para processos educacionais significativos que 

revelam o desejo de libertação de uma concepção monocultural14, cristalizada e 

historicamente limitada a contemplar a "maioria".  

Apresenta uma proposta desafiadora para os dias atuais em contextos 

educacionais, culturais e sociais do Brasil, que precisam, podem e devem avançar 

em direção ao (re) conhecimento da diversidade cultural e religiosa. 

                                                             
14 Proveniente ou composto de uma só cultura [P.opos. a multicultural.] Disponível em: http://www.aulete.com.br/monocultural. 

Acesso dia 24/06/2017. 
 

http://www.aulete.com.br/monocultural
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          Após ter elaborado os PCNER, o Fórum dedicou-se à produção do documento 

Ensino Religioso: Referencial Curricular do Ensino Religioso para a Proposta 

Pedagógica da Escola (Caderno Temático nº 1), a fim de contribuir para que as 

escolas do Brasil pudessem elaborar as suas propostas pedagógicas em 

consonância com os PCNER e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental.  

           A concepção de ER que perpassa o Caderno Temático 1 apresenta-se como 

complementar aos avanços presentes nos PCNER, garantindo o ER como parte 

integrante da formação básica do cidadão, assegurado o respeito à diversidade 

cultural e religiosa do Brasil, sem quaisquer formas de proselitismo15. Tal concepção 

não está vinculada à fé explícita, como adesão a uma determinada tradição 

religiosa, mas aos elementos do Fenômeno religioso no cotidiano da vida, 

objetivando compreender a busca do Transcendente e o sentido da vida que 

oferecem critérios e segurança ao exercício responsável dos valores universais da 

cidadania.(FONAPER,2000,p.8). 

 No intuito de fomentar a formação de professores para o ER no Brasil, o 

FONAPER, produziu 12 Cadernos para o Curso de Extensão a Distância 

denominado Ensino Religioso: capacitação para um novo milênio.  Esses Cadernos 

ampliaram significativamente a concepção de ER por apresentarem elementos até 

então pouco contextualizados e sistematizados. Apresentam a trajetória do ER 

desenvolvida a partir e por meio das múltiplas relações no contexto político-

educacional, além de contribuir com fundamentos teórico-metodológicos para o 

desenvolvimento da docência em Ensino Religioso.  

           Os Cadernos reforçam significativamente o papel da escola frente à 

implantação do ER ao afirmarem que  

a ela compete garantir o acesso ao conhecimento religioso, a seus 
componentes epistemológicos, sociológicos e históricos. Pode, 
naturalmente, servir-se do fenômeno religioso e de sua diversidade, sem, 
contudo, erigir uma ou outra forma de religiosidade em objeto de 
aprendizagem escolar. Na aula de Ensino Religioso os educandos têm 
que ter acesso ao conhecimento religioso, não aos preceitos de uma ou 
de outra religião. (FONAPER, 2000, caderno nº 1 p. 11) 

                                                             
15 O proselitismo (do latim eclesiástico prosélytus, que por sua vez provém do grego προσήλυτος) é o intento, zelo, diligência, 
empenho de converter uma ou várias pessoas, ou determinados grupos, a uma determinada causa, ideia ou religião. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Proselitismo. Acessado dia 24/06/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proselitismo
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           Nas concepções anteriores, o ER, ao afirmar uma religião como única e 

verdadeira acabavam provocando a segregação dos grupos religiosos diferentes. 

Nesse sentido, o conjunto dos 12 cadernos, em consonância com a legislação, 

acentua que cada educando deverá ser aceito e respeitado independente da crença 

que possui. Com isso, o ER passa a ser um componente agregador, pois 

evangélicos, católicos, budistas, luteranos, candomblecistas, umbandistas, espíritas, 

islâmicos, judeus, indígenas e membros de outras crenças e, inclusive, os que 

optam por não ter nenhuma crença têm a oportunidade de se sentarem lado a lado, 

estudarem, pesquisarem, socializarem e produzirem conhecimentos sem sofrerem 

discriminação.  

           Os referidos Cadernos são, nessa perspectiva, instrumentos que trazem 

significativas contribuições no sentido de ampliar e aprofundar as discussões 

referentes ao processo de construção do novo paradigma para o ER, em 

conformidade com a legislação em vigor.  

           O movimento desencadeado pelo Fórum, a partir de 2009, buscando a não 

aprovação do Art. 11 do Acordo Brasil-Santa Sé, que trata do Estatuto Jurídico da 

Igreja Católica no Brasil, também revelaram a compreensão de Ensino Religioso 

compreendido. Nos diversos manifestos, documentos e pronunciamentos, o 

FONAPER defendeu que o ER é componente curricular do Ensino Fundamental, 

parte integrante da base nacional comum, cuja regulamentação se deu pela Lei nº 

9.475/97. 

           Nessa perspectiva o FONAPER, desde a sua instalação (1995), vem 

apresentando e propondo à comunidade brasileira, que o ER não deve ser 

entendido como ensino de uma religião ou das religiões no contexto escolar, mas 

sim uma disciplina embasada nas Ciências da Religião e da Educação. Enquanto 

componente curricular, ao considerar as diferentes vivências, percepções e 

elaborações que integram o substrato cultural da humanidade, constitui-se rica fonte 

de conhecimentos que instigam, desafiam e subsidiam as diferentes gerações, 

oportunizando a liberdade de expressão religiosa e viabilizando desta forma, a 

prática da "Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural" (UNESCO, 2001). 
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           Portanto, o FONAPER entende que o ER, enquanto componente curricular 

deve atender à função social da escola, em consonância com a legislação do Estado 

Republicano brasileiro que tem na sua base o respeito, a acolhida e a valorização 

das diferentes manifestações do fenômeno religioso no contexto escolar, a partir de 

uma abordagem pedagógica que estuda pesquisa e reflete a diversidade cultural 

religiosa brasileira, vedadas quaisquer formas de proselitismos. Assim, visa 

contribuir na formação plena do cidadão, no contexto de uma sociedade cultural e 

religiosamente diversa, na qual todas as crenças e expressões religiosas precisam e 

podem ser respeitadas.  

           As diferentes crenças, grupos e tradições religiosas, bem como a ausência 

delas, são aspectos da realidade que devem ser socializados e abordados como 

dados antropológicos e socioculturais, que podem contribuir na interpretação e na 

fundamentação das ações humanas. Com isso, justifica-se que o ER, como as 

demais áreas do conhecimento, necessitam: 

de um tratamento didático-pedagógico adequado, a fim de organizar os 
conteúdos e trabalhá-los na perspectiva de construção de 
conhecimentos. Trata-se do fazer pedagógico "em nível de análise e 
conhecimento na pluralidade cultural da sala de aula, salvaguardando, 
assim, a liberdade de expressão religiosa do educando" (FONAPER, 
PCNER, 1997, p. 38). 

           A concepção de ER presente na atual legislação e nos documentos 

produzidos pelo FONAPER é uma marca na história da educação brasileira e 

especificamente para o componente curricular do ER, pois representa um salto 

significativo referente ao tratamento das diferentes identidades culturais e religiosas 

que transitam o cotidiano escolar.   

 
COORDENAÇÃO ATUAL DO FONAPER  

 
 

 A atual coordenação do FONAPER foi eleita na assembleia realizada no final 

de 2016, na cidade de São José/SC, para o triênio de 2017 a 2019. De acordo com  

as funções estabelecidas no Estatuto da Associação, a coordenação ficou composta 

da seguinte forma: 
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3.7   O ER NOS PCNER          

 

Figura 6: Disponível em: http://www.fonaper.com.br/tela/pcner.jp Acesso em:12/07/17 

O ER traz na sua trajetória didático-pedagógica os PCNER–Parâmetros 

Curriculares Nacionais do ER, parâmetros estes que fora elaborados em 1996 pelo 

FONAPER e publicados em 1997, mesmo ano em que foi dada nova redação da 

LDB no seu artigo 33. Sendo o primeiro artigo modificado na LDBEN. 

Este documento é fruto de uma equipe de diferentes denominações que 

resolveram elaborar algo que subsidiasse os docentes do ER no tocante os 

conteúdos, metodologias, fundamentos históricos, epistemológicos e seus eixos 

temáticos. 

Os PCNER são documentos norteadores de todo tratamento didático-

pedagógico do ER. Nele estão contidos os conteúdos, os objetivos e metodologias 

de como deve ser vivenciado o ER na sua prática. 

Segundo os PCNER o docente deve: 

Promover e respeitar a diversidade cultural religiosa que transmite no 
cotidiano escolar, permitindo que todos os educandos tenham acesso ao 
conjunto dos conhecimentos religiosos que integram o substrato das 
culturas. (PCNER, 2009, p.11) 

 De acordo com os princípios existentes nos parâmetros podemos afirmar de 

que o respeito à diversidade é um dos meios necessários para que tenhamos 

http://www.fonaper.com.br/tela/pcner.jp
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conflitos entre as religiões. A organicidade dos PCNER está sistematizada em três 

distintos capítulos. 

 No 1º capítulo é apresentada uma rápida retrospectiva do ER na história do 

ensino no Brasil. No 2º capítulo é destacado o fenômeno religioso como busca pelo 

sentido da vida além da morte. No 3º e último capítulo é apresentado o tratamento 

do ER em cada ciclo do ensino fundamental. Os PCNER é de fato um documento 

muito significativo para ER, uma vez que o mesmo dá ênfase de que a sala de aula 

é um espaço para  o diálogo das  vivências  de experiências religiosas. 

 É importante termos um ER voltado para um ensino aprendizagem livre de 

qualquer tipo de preconceitos, ou seja, devemos evitar a intolerância religiosa no 

ambiente escolar. Assim afirma a nossa constituição: 

Art. 5º, VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos cultos e suas liturgias. 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:  
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público. 
 

 De acordo com a citação acima, podemos perceber a liberdade religiosa que 

temos segunda a LDB. O ser humano é livre pra realizar suas expressões de fé, 

porém deve prevalecer o respeito e a tolerância religiosa. 

  

 O ER E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Figura 7: Disponível em: https://blog.euvoupassar.com.br/wp-

content/uploads/2013/10/Conselho-Nacional-do-Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico.jpg Acesso 

em: 12/07/17 

 

 A relação entre estado e religião deve ser de caráter imparcial. Não deve ter 

uma religião, uma vez que o nosso Estado é laico e que todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade ( Art.. 5º, CF). 

 Dessa forma, não é permitido práticas de proselitismo nos ambientes 

públicos, pois devemos respeitar a opção religiosa de cada ser humano. Segundo o 

CNMP-Conselho nacional do ministério público (2016): 

A proibição se justifica na medida em que qualquer promoção ou endosso 
de confissão ou grupo de confissões religiosas no espaço da escola pública, 
de modo direto ou indireto, ainda que por indução ou sugestão, de forma 
clara ou subliminar, por meio de discursos, ações e símbolos, veiculando a 
mensagem de que o estado recomenda ou prefere orientação ou moral 
religiosa, caracteriza prática excludente daqueles alunos que não professam 
a mesma crença. (CNMP, 2016, p.17). 

 

 Diante do exposto fica claro de que não se concebe práticas que excluem o 

ser enquanto a sua confissão de fé. Para que tenhamos uma prática educacional 

voltada para que os discentes frequentem a sala de aula, na disciplina de ER, sem 

preconceito, sem discriminação, sem indiferenças faz-se necessário que os sistemas 

de ensino elaborem os seus projetos de forma interdisciplinar. Assim afirma o 

CNMP: 

A elaboração e o desenvolvimento de projetos educacionais, conteúdos e 
atividades devem propiciar e fortalecer a compreensão da diversidade. O 
ensino religioso deve respeitar e estimular o conhecimento sobre a 
diversidade cultural religiosa do Brasil e o direito de não crença. O ensino 
deve estimular a capacidade dos alunos de reconhecer e valorizar a 
história, a identidade e as contribuições de cada cultura na construção da 
nossa sociedade. Para isso, os conteúdos programáticos devem estar 
fundados em dimensões históricas, sociais e antropológicas referentes à 
realidade brasileira, com vistas a combater o preconceito, o racismo e as 
discriminações. (CNMP, 2016, p.24) 
 

 Dessa forma, as aulas de ER devem ser voltadas acima de tudo para a 

valorização do ser humano, com sua identidade, crença e não crença, historicidade, 

enfim, deve construir uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. 

https://blog.euvoupassar.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Conselho-Nacional-do-Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico.jpg
https://blog.euvoupassar.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Conselho-Nacional-do-Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico.jpg
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 O Ministério público é um grande parceiro no tocante a fiscalização das 

possíveis intolerâncias religiosas que por ventura existir no cotidiano escolar. Cabe a 

ele erradicar a intolerância e a discriminação fundadas em motivos religiosos em 

todos os sistemas de ER:  

 

a) garantir que ninguém seja objeto de pressão, coação ou constrangimento 
em sua liberdade de crença e convicções; b) fomentar a compreensão, a 
tolerância e o respeito nas questões relacionadas à liberdade e à 
diversidade de crença e não crença. (CNMP, 2016, p.22) 

 
 

 É muito constrangedor para o discente se sentir discriminado quanto a sua 

confissão de fé em sala de aula. Daí a importância de promover sempre no contexto 

pedagógico atividades que contemplem à diversidade e pluralidade cultural. 

 No aspecto da oferta do ER facultativo dentro na ideia-força do CNMP 

podemos destacar os seguintes indicativos: 

 

–Verificar se o ensino religioso é facultativo; - Verificar efetiva oferta de 
alternativas educacionais, dentro da carga horária; - Verificar, nos termos da 
matrícula escolar, se existe ressalva expressa quanto à facultatividade do 
ensino religioso; - Verificar se as disciplinas e as atividades pedagógicas 
alternativas ao ensino religioso constam expressamente dos termos da 
matrícula; - Verificar se as disciplinas alternativas ao estudo religioso 
contam com regulamentação eficiente, quadro de professores e espaço 
físico adequado para a garantia da carga horária do aluno; – Verificar se há 
impedimentos ou restrições à saída do ensino religioso facultativo assim 

que é feito o requerimento. (CNMP, 2016, p.23). 

 

 

 O ER NA BNCC (Base Nacional Curricular Comum) 
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Figura 8: Disponível em: http://undime-sc.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/phpxNfgVt_55f6dd220caab.jpg Acesso em:  12/07/17 

 

 Um espaço muito significativo e pedagógico que o ER está fazendo parte  

como área de conhecimento e componente curricular é a BNCC-Base Nacional 

Comum Curricular documento este que tem como foco principal sistematizar as 

práticas educativas em todas as áreas da educação básica, desde a educação 

infantil até o ensino médio, à nível nacional.  

 

 Segundo a BNCC (2016) Nos anos iniciais do Ensino Fundamental a área de 

Ensino Religioso, em articulação ao trabalho desenvolvido na Educação Infantil, tem 

um importante papel de desenvolver aspectos tratados nos campos de experiências 

que organizam a primeira etapa da educação básica, em especial o campo “O eu, o 

outro e o nós”. 

  Nesse aspecto, 

o Ensino Religioso contribui para aprofundar aspectos relacionados à 
construção de identidades a partir de relações de alteridade, nas quais o 
respeito e acolhimento às diferenças, de gênero, classe social, religião, 
raça, dentre outras, é condição para a construção de relações mais justas e 
solidárias entre os/as estudantes. (BNCC, 2016, p.316) 

 

 Contribui, ainda, 

 

no desenvolvimento das identidades dos sujeitos, considerando as 
experiências e conhecimentos religiosos e não religiosos já 
apropriados por eles, ampliando as possibilidades de aprendizagem 
na medida em que trata do conjunto de conhecimentos constituintes 
da diversidade cultural e religiosa, permitindo que os/as estudantes 
identifiquem significados elaborados pelas filosofias de vida e 
tradições religiosas, em diferentes espacialidades e temporalidades, 
e construindo sentidos referentes às distintas concepções e práticas 
sociorreligiosas. (BNCC, 2016, p.316) 

 

 Trabalhar as identidades é um fator primordial na didática do ER, uma vez 

que trabalhamos com a diversidade não só religiosa e sim raça, etnia, gêneros e 

tantos outros aspectos. 

 

 De acordo com a BNCC (2016) Na fase dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, o Ensino Religioso, articulado às demais áreas de conhecimento e 

http://undime-sc.org.br/wp-content/uploads/2015/09/phpxNfgVt_55f6dd220caab.jpg
http://undime-sc.org.br/wp-content/uploads/2015/09/phpxNfgVt_55f6dd220caab.jpg
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componentes curriculares, assume o compromisso de contribuir com o 

fortalecimento da autonomia e responsabilidade dos estudantes, com o 

desenvolvimento da capacidade de diálogo com o diferente em suas diferenças. 

Nesse sentido, o/a estudante dos anos finais: 

 

se apropria, progressivamente, de referenciais para compreender e analisar 
as diversas formas de atuação das religiões, podendo superar concepções 
e práticas preconceituosas que geram processos de discriminação, 
intolerância, xenofobia e desigualdades sociais, contribuindo com a 
construção de culturas de paz e bem-viver, reconhecendo diferentes 
sentidos e significados enquanto elaborações humanas em distintas 
temporalidades e espacialidades, em perspectivas interculturais, 
problematizando situações de banalização da vida e da morte.(BNCC, 2016, 
p. 316) 

  

 Com esta afirmativa, percebe-se a responsabilidade que o ER tem em 

desenvolver concepções e práticas educativas sem preconceitos para que assim 

não tenhamos um ensino de discriminações e intolerâncias. Infelizmente, pela falta 

de responsabilidade por parte dos nossos representantes e pelo desconhecimento 

do valor que tem o ER deixaram  esta disciplina fora da 3ª versão da BNCC. Muito 

está sendo feito para que a mesma venha continuar fazendo parte BNCC. 

 

3.8  ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO ER NO ESTADO DA PARAÍBA 

 A formação para o docente de ER é fundamental, assim como é necessária 

para outras áreas de conhecimento. Segundo Freire (1991) “A prática pedagógica 

dialógica exige uma relação crítica e construtiva entre educadores e educandos com 

suas respectivas culturas”. No ER o ato de ensinar não significa transferir 

conhecimento religioso, mas assumir a religião como um dado a ser conhecido como 

parte da compreensão da realidade, de formação do sujeito e de responsabilidade 

para com a realidade. 

 Pedagogicamente, no Estado da Paraíba, inicia-se com cursos de extensão 

oferecidos pelo FONAPER. A partir daí muitas formações foram realizadas. Segundo 

Silva (2011) das dificuldades e entraves que existem em qualquer disciplina, o ER 

vem se organizando desde 1994 quando fora criado a CEER- Coordenação 

Estadual de Ensino Religioso. 
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     No período de 1994 a 1996 fora elaborado pela COER (Comissão do Ensino 

Religioso) uma proposta norteadora para o ER. No 2º semestre 1996 houve a I 

capacitação para professores de ER, com 80 horas/aulas, em dois polos: nos 

municípios de Sousa e de Sapé. Participaram 201 ( duzentos e um) docentes com a 

proposta de trabalhar o ER na perspectiva da Lei nº 5.692/71. 

 No ano de 1997 o ER clamava por uma formação dentro dos novos 

parâmetros do ER. Neste período a Coordenação Estadual aderiu ao Curso de 

Capacitação Docente para o novo milênio, ministrado pelo FONAPER com carga 

horária de 150, sendo 120 à distância e 30 presencial. Os docentes estudavam 

através de módulos e mensalmente assistiam aulas nas regionais de ensino. Esse 

curso trouxe para os docentes uma visão geral acerca do conhecimento religioso, 

abordando as religiões de matriz ocidental, oriental, indígena e africana. No período 

de 1997 a 2001 houve visitas pedagógicas nas regionais com o objetivo de ajudar os 

professores que ingressavam na disciplina.  

 Faz-se necessário que hoje não só a formação inicial, mas também uma 

formação continuada. Que seja contemplado no PPP da escola capacitação dos 

docentes como também os conteúdos curriculares de ER a serem trabalhados em 

sala de aula. Como falamos anteriormente o FONAPER é um grande parceiro na 

formação continuada em parceria com as secretarias de educação estadual em todo 

o país. 

 Em relação ao estudo das Ciências das Religiões destacamos a Paraíba que 

vem oferecendo especialização, bacharelado, mestrado e doutorado na área. Não 

podemos esquecer-nos da parceria que a UFPB tem com o município de João 

Pessoa dando formação continuada aos docentes do ER. 

3.9  ACOMPANHAMENTO  PEDAGÓGICO DO ER NA CIDADE DE CUITEGI 

 

 O nosso município faz parte da 2ª gerência de Ensino situada à Rua Dr. 

Sales, nº 30, cep.58.200-000 em Guarabira. A regional está composta por 59 

cidades da região. 

 Na gerência são 61 professores de ER, porém os mesmos são formados em 

diversas áreas do conhecimento menos na área específica em ER. Segundo 
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informações, fornecidas pela equipe pedagógica, não existe acompanhamento 

pedagógico específico o acompanhamento é geral com observações de carga 

horária, cadernetas... Fomos informados de que geralmente a disciplina de ER é 

uma complementação de carga horária das disciplinas de filosofia, história e 

sociologia. 

 Para título de informação, segue abaixo um quadro real da formação 

acadêmica dos docentes da 2ª gerência de ensino. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA QUANTIDADE 

Licenciatura em várias áreas 61 

Graduação em Ciências das religiões 00 

Licenciatura em Ciências das religiões 00 

Mestrado em Ciências das religiões 00 

Doutorado em Ciências das religiões 00 

                Quadro 4- Formação Acadêmica  Fonte: 2ª Gerência de Ensino (2016) 

 Diante do quadro acima, podemos tirar as conclusões de que é urgente um 

acompanhamento pedagógico com os professores da gerência, pois fica difícil o 

docente aplicar na sala de aula os eixos organizadores dos conteúdos do ER.  

 De acordo com esta realidade, verificando esta realidade do ER no nosso 

município percebemos o quanto esta disciplina precisa de um acompanhamento 

didático-pedagógico. A ausência de um material específico dificulta no conteúdo que 

o docente irá aplicar em sala de aula. Quando não se tem este material de ensino  

sistematizado e adotado pelas gerências de ensino fica complicado, pois o docente 

busca de vários meios disponíveis para elaborar a sua aula. Uns buscam na internet, 

outros nas revistas e ainda outros que ao seu modo realiza o proselitismo em sala 

de aula. 

 O correto seria um acompanhamento nas regionais para formar e informar 

aos docentes como devem ser aplicados os conteúdos das aulas de ER. Caso isso 

não ocorra iremos ter um ER com falhas constantes. 
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3.10 PÚBLICO- ALVO PARA O ENSINO RELIGIOSO 

 

 O ER tem um publico muito diversificado, uma vez que são alunos das 

diversas classes sociais. São alunos que têm uma religiosidade particular, porém a 

escola deve acolher a todos porque o estado é laico e deve acolher a todos 

independente da sua confissão religiosa ou não. Uma vez o estado sendo laico ou 

não confessional deve-se respeitar o máximo, a diversidade religiosa existente nos 

ambientes públicos. As escolas públicas devem acolher da melhor forma os seus 

frequentadores, pois caso contrário estará contradizendo o artigo 33 da LDB. 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 

proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

 De acordo com o artigo acima citado, fica entendido de que não se pode 

praticar proselitismo, ou seja, o docente não deve professar a sua religiosidade no 

ambiente escolar público, pois há discentes de várias  denominações  religiosas 

 Num estabelecimento público, como a escola, é vedado qualquer tipo de 

confessionalidade16. A laicidade é algo muito sério e importante ao mesmo tempo 

para estarmos debatendo, porém muitos confundem laicidade com laicismo. A 

laicidade é a ausência de uma única religião nos estabelecimentos públicos. Já ao 

laicismo é certo repúdio às confessionalidades. Daí o nossa lei maior vem nos 

assegurar o seguinte: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios:I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma 

da lei, a colaboração de interesse público. 

 Diante do exposto podemos tirar como conclusão de que o entendimento e a 

vivencia da laicidade é complexo nas escolas públicas, uma vez que muitos não 

sabem distinguir, como também viver num estado laico sem praticar o proselitismo. 

Daí se faz necessário o possível diálogo entre as partes. Docentes e discentes  

                                                             
16 Relativo a uma crença religiosa. Disponível em: https://www.dicio.com.br/confessional/ Acessado dia 27/06/2017. 

 

https://www.dicio.com.br/confessional/


75 
 

 

 

devem desenvolver um diálogo constante e esclarecedor entre ambos para que 

assim possam conviver  a unidade na diversidade. 

Um dos grandes desafios para a convivência social é encontrar maneiras de 

diálogo com o diferente. Por muito tempo se procurou encontrar o que os 

grupos têm em comum. No entanto, descobriu-se que além de ter algo em 

comum, se faz necessário que a convivência se dê também pela diferença. 

(SILVA E RIBEIRO, 2007, p.13) 

 Se conseguirmos dialogar com as mais variadas expressões religiosas, 

estaremos dando um grande passo na convivência do diferente que pra muitos o 

diferente se torna inferior. Não é desta forma que iremos praticar um ER nas escolas 

púbicas. Sendo prosélitos não estaremos contribuindo com a efetivação do ER. 

 A liberdade religiosa é algo garantido por lei, porém com certo cuidado e não 

querer convencer os outros à sua religião. Cada pessoa tem o livro arbítrio para 

escolher a sua religião. Assim nos diz a declaração Universal dos Direitos  

Humanos.  

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 

liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 

pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente em público ou em 

particular” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ART. 

18). 

 O local público é um local que não deveria ter discriminação de raça, cor e 

religião. Deve ser um ambiente propício para acolher a todos e todas sem distinção, 

como também levar em consideração a fé de cada um. 

  

Nesta perspectiva o ER na escola pública deve respeitar profundamente a 

fé dos alunos, seja ela qual for; da pertença religiosa a alguma forma de 

ateísmo. Tudo, nas aulas de ER, deve ajudar os alunos a madurecerem, 

sem contar; necessariamente, com a fé como ponto de partida. (SILVA, 

2011, pág. 83). 

 Independente do credo religioso o ser humano deve ser respeitado e levado 

em consideração enquanto ser humano que tem uma religiosidade, que tem um ser 

numinoso17, transcendente e que tem uma essência a ser preservada. 

                                                             
17 Estado de vivência que o ser possui acerca de questões sobrenaturais, geralmente sagradas, transcendentais ou de 

divindade, comportando-se e sendo influenciado por essas questões. Disponível em: https://www.dicio.com.br/numinoso/ 
Acessado dia 27/06/2017. 

https://www.dicio.com.br/numinoso/
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 As práticas pedagógicas em sala de aula devem ser desenvolvidas de forma 

que o educando se sinta contemplado e valorizado, uma vez que em sala de aula  

são contemplados várias denominações religiosas. O docente por sua vez deve ter 

acima de tudo muita prudência e cautela em conviver com a diversidade. Manter a 

unidade na diversidade não é tarefa fácil, mas não é impossível. Sendo assim,  

 

É primordial que se desenvolva, nas experiências de ER Escolar; uma 

educação que habilite o educando a compreender as diversas expressões 

religiosas, a valorizar a própria fé, a respeitar  das outras pessoas. “ 

Construir um modelo pedagógico que permita ao educando cultivar uma 

abertura respeitosa para com as diversas manifestações religiosas e 

culturais presentes em seu contexto social.(SILVA , 2004, p. 84). 

 

 O público-alvo do ER é um público que requer atenção, respeito e muita 

coragem para conviver e dialogar com as mais diversas expressões religiosas 

existentes no nosso convívio de sala de aula. Todos são convidados a estarem 

preparados e abertos a acolherem da melhor forma possível os outros que são e 

pensam diferentes de nós. A escola, por sua vez, juntamente com todos seus 

funcionários tem um papel muito importante a ser desenvolvido que é acolher e 

compreender a todos. 

A escola é chamada abrir caminhos; pontar horizontes; suscitar valores; 

sistematizar enriquecer o saber; estimular a investigação cientifica; 

fortalecer os ideais; orientar as consciências; dirimir dúvidas; incentivar a 

criatividade e a participação; exercitar as aptidões para o bem, a verdade, a 

justiça e a solidariedade; abrir espaço para a busca de respostas aos 

questionamentos existenciais. (SILVA, 2004, p. 8). 

 

 Mediante a todos os projetos desenvolvidos na escola, um se faz necessário 

que é o de cultura de paz, pois é através da cultura de paz que poderemos 

harmonizar todos em um só ambiente público. Sendo assim, estaremos 

desenvolvendo e despertando não só uma cultura de paz e sim uma sociedade com 

menos intolerância e construindo um espírito solidário entre todos que fazem a 

escola. 
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A escola tem muito a contribuir na construção de um mundo de paz. Mas 

para isso será necessária uma educação integradora, no qual o clima 

escolar dialógico seja experimentado pelos estudantes, no relacionamento 

entre eles mesmo e com seus educadores. Isso começará pra uma revisão 

radical do modelo educacional, rumo a práticas pelas quais crianças e 

jovens aprendem ser tolerantes e solidários. (RAMAL, 2001, p. 61) 

 

 Todo esse trabalho de desenvolvimento de projetos vivenciados pelos 

componentes do quadro funcional da escola deve ser aplicado logo cedo para que 

assim o alunado seja capaz de conviver com as diversas culturas e povos. Todavia, 

convivendo com as diferenças o alunado terá mais a possibilidade de aceitar os 

outros do jeito que ele é. 

É necessário ensinar as crianças desde cedo os primeiros anos de vida 

porque se eles não aprenderem a controlar seus impulsos desde cedo, 

fatalmente viciarão no seu comportamento ditado por suas paixões, 

tornando inúteis as tentativas de corrigi-las mais tardes. (SOUZA apud 

LOPES, 2009, p.69) 

  Sabemos que os bons modos e condutas são adquiridos no seio da família, 

porém estas tarefas estão sendo invertidas. Está ocorrendo uma inversão de 

valores. Muitas das vezes a função que era da família a escola está assumindo a 

responsabilidade e vice versa.  Porém, no tocante se tratando em valores, ética e 

costumes não custa à escola estar desenvolvendo atividades que levem em 

considerações estes princípios, uma vez que muitos dos discentes veem à escola 

em busca destas virtudes, pois são geralmente cedentes de afeto, carinho e 

atenção. Nesse sentido, comenta o teólogo-pedagogo Comenius: 

 

Que na escola os alunos aprendam além das letras, a se exercitarem nos 

bons costumes, isto é, que as escolas empreguem todos os esforços para 

que seja uma oficina pública de virtudes, para que as crianças não 

aprendam vícios ou malefícios para si e para o próximo. ( COMENIUS apud 

LOPES, 1997, p. 76)  

 

 Os discentes não estão passíveis de serem vítimas da sociedade, no tocante 

a prática do bem e do mal. Cabe aos pais, professores e responsáveis 

desempenharem da melhor forma possível o seu papel, enquanto família e escola. O 

professor tem a sua função específica de transmitir os conteúdos programados, 
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porém cabe a ele também formar o aluno, futuro cidadão, para a vida de forma 

integral, ou seja, levar o discente a descobrir o verdadeiro sentido da vida. 

A função do professor não é apenas transmitir conteúdo, aplicar provas, 

instruir nos exercícios, enfim, questões necessárias para as atividades 

acadêmicas, mas também detectar as dificuldades dos alunos e procurar 

ajudá-los nas mais diferentes áreas do saber, provendo educação que seja 

útil para toda uma vida, que contribua consideravelmente para a sua 

formação enquanto indivíduo. (LOPES, 2011, p. 79). 

 A função de um educador é mais do que transmitir conhecimentos. Ele lida 

com pessoas que trazem consigo toda uma demanda de carências pessoais, 

familiares e grupais. Diante dessa realidade é que o docente deve atuar como um 

verdadeiro amigo na sala de aula. A confiança deve ser recíproca. 

 O docente precisa desenvolver atividades pedagógicas livre de quaisquer 

tipos de preconceitos. Sabemos que o nosso país é laico e por ser laico tem-se o 

entendimento de que não pertence a uma só religiosidade, e sim, da existência de 

vários tipos de religiosidades. 

 Na prática pedagógica deve levar em consideração todas as religiões. 

Cristãos, não cristãos, indígenas e de matriz africana. Segundo a lei 10.639/93 nos 

afirma no seu artigo 26-A: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste 

artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.§ 2o Os 
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

 

 De acordo com a citação, podemos afirmar de que a prática em sala de aula 

deve contemplar toda e qualquer religião. Lembramos de que a disciplina é ER e 

não aula de religião. O objeto de estudo aqui contemplado é o fenômeno religioso 

presente nas diversas tradições religiosas 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
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4 ANÁLISE DA PESQUISA:  CONTRIBUIÇÕES  PARA O ER 

 

"Se eu pudesse daria um globo terrestre a cada criança, se 
possível, até um globo luminoso, na esperança de alargar ao 
máximo a visão infantil e de ir despertando interesse e amor 
por todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as 
religiões!"  

                                                                                                                                                                                                                
(Hélder Câmara) 

  

 O conhecimento é algo inerente ao ser humano. A única coisa que adquirimos 

e levaremos conosco é o saber. Uma sociedade de conhecimento é aquela que tem 

desenvolvimento e prosperidade. Quando se diz dar um globo luminoso a cada 

criança é dar conhecimento, sabedoria desde cedo para que não tenhamos uma 

sociedade ignorante e sim uma sociedade capaz de viver em harmonia com o 

diferente, pois ser diferente não significa ser menor ou pior. Ser diferente é ter 

convicção de tudo aquilo que o faz feliz e realizado independente de cor, raça e 

religião. 

 Neste último aspecto da nossa pesquisa iremos abordar e analisar os 

resultados coletados através da pesquisa de campo, como também apresentar as 

contribuições da mesma para o ER. Estaremos realizando uma análise sucinta e 

detalhada a partir das informações coletadas.   

 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 As participantes da nossa pesquisa foram três docentes do ER, sendo 01 de 

cada turno. De acordo com as perguntas norteadoras do questionário de pesquisa 

(em apêndices) iremos ter os dados precisos do perfil dos pesquisados, sua 

formação acadêmica, seu tempo de sala de aula, enfim, teremos uma visão do 

quadro de docentes que fazem parte desta disciplina em vários aspectos. Os 

participantes serão identificados da seguinte forma: P1(professora1); P2(Professora 

2) e P3(professora 3). 
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 BIOGRAFIA DO PATRONO DA ESCOLA PESQUISADA 

 

 Odilon Nelson Dantas, filho de José Anselmo Dantas e Francisca Maria da 

Conceição, nasceu em 26 de outubro de 1911, no município de Picuí, zona rural, na 

Propriedade Boa Vista, pertencente ao genitor. Fez o curso primário na cidade onde 

nasceu e continuou na propriedade trabalhada com o pai e os irmãos. Aos quinze 

anos de idade foi trabalhar no comércio com seu padrinho, onde demonstrou 

excelente aptidão para atividade comercial. 

 No ano de 1934 veio morar em Cuitegí,  criou o seu próprio negócio, 

conheceu Josefa Farias Cunha, casando em 31/01/1935, com quem teve 7 filhos, 

no comércio de estivas, foi bem sucedido e, no período da II Guerra Mundial ele já 

tinha uma representação de combustível e seus derivados. Em 1949, construiu o 

primeiro posto de gasolina e diesel de Cuitegi e comprou a propriedade rural 

denominada Palmeira, que escolheu para atividade rural, plantação de agave 

consorcia a com a criação de gado de corte. 

 Em 1946, com o fim da ditadura  de Vargas surgiram as eleições gerais do 

País com a organização dos partidos políticos Odilon, bem relacionado na cidade de 

Guarabira, foi convidado para fazer parte do diretório Municipal de União 

Democrática Nacional, UDN. Como membro do diretório da UDN, ficou à frente das 

eleições gerais do distrito de Cuitegí-PB, representando o partido. Recebeu o 

primeiro governador eleito após a redemocratização em 1949., em sua residência. 

Participou das eleições de 1950 do prefeito de Guarabira, Dr. Augusto de Almeida, 

de quem era amigo pessoal. Conseguiu a construção do prédio da primeira escola 

pública, onde hoje funciona a Escola Prof. Moacir de Albuquerque. 

 Odilon e outros, atendendo o pedido do General Edson Ramalho, , tornou-se 

acionista da CODEBRO; esta decisão foi fundamental para implantação da rede  de 

energia de alta tensão nas cidades de Pilões e Guarabira. 

 Além de ter sido homenageado por seu filho, Antonio Cunha Dantas, com o 

nome dessa escola, recebem o seu nome uma Rua em Cuiteg-PB, uma no bairro de 

oitizeiro e  um prédio de apartamentos no bairro de tambauzinho, ambos na capital. 

 Faleceu em João Pessoa em 03/ 11/1964, deixando 5 filhos. 
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4.2   METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA 

 

 A metodologia é de vital importância, uma vez que é através deste 

instrumento que temos como adquirir os conhecimentos necessários para assim 

possamos fundamentar o nosso objeto de estudo. 

 A nossa pesquisa teve uma tipologia de cunho: Bibliográfico, descritivo e 

estudo de caso. A bibliográfica por sua vez é realizada através de pesquisa nos 

meios impressos (livros, apostilas, enciclopédias...) e meios eletrônicos 

(monografias, dissertações, teses...). Nesse sentido, diz Fonseca: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).  

 

 Através da pesquisa bibliográfica temos a oportunidade de fundamentar sobre 

o objeto de estudo pesquisado, dando possíveis respostas às questões elaboradas. 

Outro meio que utilizamos foi o descritivo. Pesquisa esta que tem o objetivo de 

descrever a partir dos dados e informações coletadas. Sobre este tipo de pesquisa 

afirma TRIVIÑOS: 

 

Os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma 

descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade 

de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não 

existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 

resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas 

quantificáveis, gerando imprecisão. (TRIVIÑOS, 1987, p.112). 

 

 Através deste tipo de pesquisa devemos ter cuidado para não haver 

equívocos nas informações para que não sejam meramente informações subjetivas. 

Um terceiro tipo de pesquisa que utilizamos foi a de estudo de caso. É considerado 

também um instrumento de investigação. Esta modalidade é muito utilizada na área 
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educacional, mas é também aplicada em outras áreas do conhecimento, tais como: 

medicina, psicologia e em outras áreas da saúde. 

 O estudo de caso é organizado em torno de um pequeno número de questões 

que se referem ao como e ao porque da investigação. Segundo Yin (2001), o estudo 

de caso representa uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. 

 Na posição de Lüdke e André (1986), o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa é o estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e 

deve ser sempre bem delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também 

distinto, pois tem um interesse próprio, único, particular e representa um potencial na 

educação. 

  O estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua delimitação, mas é 

possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: a) delimitação da 

unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; d) 

elaboração do relatório. 

 Na primeira fase exigem-se habilidades do pesquisador para perceber quais 

dados são suficientes para se chegar à compreensão do objeto como um todo. Na 

segunda fase é realizada a coleta de dados que geralmente é feita com vários 

procedimentos quantitativos e qualitativos, através de: observação, análise de 

documentos, entrevista formal ou informal, história de vida, aplicação de 

questionário com perguntas fechadas, levantamentos de dados, análise de conteúdo 

etc. 

 A terceira fase é conjunta, representada pela seleção, análise e interpretação 

dos dados coletados na fase anterior. A quarta e última fase é representada pela 

elaboração dos relatórios parciais e finais. Vale lembrar que deve ficar especificado 

como foram coletados os dados; que teoria embasou a categorização dos mesmos e 

a demonstração da validade e da fidedignidade dos dados obtidos. O relatório deve 

ser de forma concisa e detalhado. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 
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 A nossa pesquisa fora realizada com 03 professoras de ER na escola EEFM 

Odilon Nelson Dantas através de um questionário semiestruturado, contendo 

perguntas pertinentes aos anseios do pesquisador como também a questão em 

estudo que é a pedagogia do ER na rede pública estadual com ênfase na escola em 

estudo, citada anteriormente. O questionário estruturado com questões abertas, 

contemplando os itens: o perfil dos docentes de ER; participação de eventos;   

conteúdos , eixos temáticos  e metodologias aplicadas no ER.  

 

 PERFIL DOS DOCENTES PESQUISADOS 

 

 

Figura 9: Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-KdR9h0LeMyc/Ug21ZOs10AI/AAAAAAAAALg/NvPU7CfhAVc/s1600/1.JPG 

Acesso em: 08/07/17 

 

 O profissional da disciplina de ER dever ter caraterísticas próprias de alguém 

que não carrega dentro de si o espírito prosélito, uma vez que irá lidar com discentes 

da rede pública de educação, conforme a LDB Lei 9394/96 no seu artigo 33. 

 De acordo com as respostas das entrevistadas, podemos perceber o perfil 

profissional das mesmas. Como segue a baixo: 

 

P1 Contratada, 44 anos de idade, curso de licenciatura plena em letras , 03 

anos no serviço, nunca participou de formação, capacitação e eventos 

nacionais e internacionais de ER; 

P2 Contratada 41 anos de idade, possui licenciatura plena em letras, 03 

anos de serviço, nunca participou de formação, capacitação e eventos 

nacionais e internacionais de ER; 

http://3.bp.blogspot.com/-KdR9h0LeMyc/Ug21ZOs10AI/AAAAAAAAALg/NvPU7CfhAVc/s1600/1.JPG
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P3 contratada, 46 anos de idade, possui licenciatura plena em letras, 6 

meses no serviço, participou de 01 capacitação de ER e nunca participou de 

eventos nacionais e internacionais de ER.  

 

 A partir das respostas acima apresentadas, podemos perceber que o quadro 

de docentes da escola pesquisada é um quadro composto por profissionais 

licenciados, porém que não têm a formação na área de Ciências das Religiões para 

lecionarem a disciplina de ER. Faz-se necessário o conhecimento do objeto de 

estudo do ER, que é o fenômeno religioso, para que assim reine o respeito à 

diversidade religiosa, conforme nos diz Boeing: 

O conhecimento do Fenômeno Religioso, elaborado pelas Ciências da 
Religião e sistematizado pelo currículo da Educação Básica faz parte da 
construção cultural da sociedade. Com o Espírito de ressignificar as 
diferentes dimensões da vida humana. E o Ensino Religioso como 
componente da formação cidadã torna-se não espaço de releitura e 
ressignificação do Fenômeno Religioso como também de respeito à 
pluralidade de cada contexto sociocultural. (BOEING, 2009, p. 10-11) 

 
 Lecionar a disciplina ER não requer simplesmente a formação básica que é o 

conhecimento do fenômeno, mas agregado a esse conhecimento ter o espírito de 

ressignificação das inúmeras dimensões existenciais na vida do ser humano. Enfim, 

como diz Soares (2010, p.60) “A formação mais adequada para um docente do ER 

nas escolas públicas é a graduação em Ciência da Religião”. 

 MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS EM SALA DE AULA 

 

 

 

Figura 10: Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-

xDThLaX55G0/UEFzxjZ2MrI/AAAAAAAAAS8/PwqnhOSYCrg/s1600/paz+emtodas+as+l%C3%ADnguas.jpg Acesso em: 

08/07/17 

http://3.bp.blogspot.com/-xDThLaX55G0/UEFzxjZ2MrI/AAAAAAAAAS8/PwqnhOSYCrg/s1600/paz+emtodas+as+l%C3%ADnguas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xDThLaX55G0/UEFzxjZ2MrI/AAAAAAAAAS8/PwqnhOSYCrg/s1600/paz+emtodas+as+l%C3%ADnguas.jpg
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 A qualidade dos materiais didáticos, utilizados em sala de aula, deve fazer 

muito a diferença, uma vez que os mesmos devem contemplar a diversidade 

religiosa ao máximo, afim de que, não só tornem a sala agradável a todos as 

confissões religiosas como também criar um ambiente de respeito ao outro, gerando 

assim alteridade entre os discentes. 

 O segundo aspecto abordado no questionário foi a cerca dos materiais 

didáticos utilizados em sala de aula. As respostas dos docentes foram as seguintes:  

P1 A Bíblia, uma apostila fornecida por um amigo;  

P2 Bíblia, textos com os temas interdisciplinares;  

P3 Apostila, textos bíblicos e pesquisa na internet. 

 

 Com as afirmações acima, fica comprovada a necessidade que os docentes 

encontram em não terem os materiais necessários para lecionar a disciplina de ER. 

É notório na fala da P1 quando afirma: A Bíblia fornecida por um amigo de que não 

possui material didático para lecionar. Podemos também concluir de acordo  com as 

afirmações dos entrevistados, podemos concluir que ainda temos nos ambientes 

escolares vestígios do modelo catequético, ou seja, aula de religião (Lei 4.024/61), 

uma vez que as práticas em sala de aula levam-nos a perceber de práticas de 

proselitismo.  

 Os símbolos são verdadeiros aportes significativos para a melhor 

compreensão do sagrado na prática pedagógica. Nesse sentido ressalta Figueiredo: 

 
Através do símbolo, o ser humano transcende o limite e se relaciona com 
outra realidade além da imanência. Ou seja, na busca da Transcendência, 
as expressões simbólicas também constituem mediação, formas de 
relacionamento mais profundo com outra realidade, ou com outro Ser, razão 
de sua busca. (FIGUEIREDO, 1994, p.43-440) 

 

 A vida do ser humano é composta de vários símbolos significativos que está 

ao seu lado dia a dia. Os símbolos religiosos têm a suas particularidades voltadas 

para o sagrado de cada um. Conforme afirma Mardones (2006, p.15) “O símbolo é a 

linguagem da transcendência. Tem a capacidade de se exposição, no sensível, de 

nossos vislumbres do Mistério”. 

 Seguindo na mesma intenção, o símbolo traz na sua essência e nos seus 

traços toda uma historicidade e significado relevante.  Em relação à importância do 
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símbolo religioso presente em vários momentos da vida do ser humano, ressalta 

Mardones: 

Os símbolos religiosos são habitualmente vividos em ações sagradas ou 
ritos. Estes são grandes conglomerados de símbolos postos em ação 
mediante rituais e cerimônias de culto. Ações guiadas por uma crença e 
referidas ao Mistério com a intenção de iniciar ou manter uma relação com 
ele, ao mesmo tempo que estabelecem vínculos de integração e sentido 
com o cosmo e com os demais homens. (MARDONES, 2006, p.159). 
 

  

 Os símbolos estão presentes ativamente nas relações com o ser enquanto 

ser, como também do ser com o transcendental, ou seja, o homem busca através 

dos símbolos entrar em sintonia com uma força maior, onde o mesmo acredita estar 

acima de todos e de tudo. 

 

 

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE ER 

 

    

Figuras 11: Disponíveis em: 

http://www.fonaper.com.br/xivsefoper/  

http://www.fonaper.com.br/noticias/2452_ 

http://www.soter.org.br/wp-content/uploads/2016/02/98.png 

http://www.anptecre.org.br/uteis/tinymce/source/cartaz_congresso_anptecre_2015.jpg 

Acessados  em: 08/07/17 

 

 Os cartazes acima são de eventos realizados, periodicamente, por 

organizações que promovem de forma continuada formações para os docentes de 

ER como também para todos e quaisquer interessados que desejam aprofundar e 

conhecer o ER. 

http://www.fonaper.com.br/xivsefoper/
http://www.fonaper.com.br/noticias/2452_
http://www.soter.org.br/wp-content/uploads/2016/02/98.png
http://www.anptecre.org.br/uteis/tinymce/source/cartaz_congresso_anptecre_2015.jpg
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 No item 06 do questionário que trata de participação em capacitação. 

Tivemos 02(duas) respostas de não, ou seja, nunca participaram de formação, 

capacitação. Tivemos só uma afirmação das 03 entrevistadas, onde a mesma 

dissera que: “Sim, há uns três anos. Sim, devemos respeitar as diversidades 

religiosas.” A formação inicial e continuada para lecionar o ER é muito importante, 

uma vez que a mesma é uma área de conhecimento muito complexa. O docente 

deve buscar capacitar-se para que assim interaja da melhor forma possível com as 

diversas religiões presentes no meio educacional. 

 Neste sentido, é bom ressaltar a importância de educar, levando em 

consideração o respeito à diversidade, dentro de um espírito de total liberdade: 

 

O momento histórico em que vivemos nos solicita para uma abertura com 
relação às culturas e religiões diferentes da nossa, não só para satisfazer 
um interesse cognitivo e uma espontânea curiosidade, mas também para 
estabelecer comparações e estreitar os laços, a fim de realizar, quem sabe, 
uma união da humanidade além das diferenças (BELLO, 1998, p.169). 

 

 Humanamente falando, a citação acima apresentada, alerta-nos para uma 

interação entre a diversidade religiosa presente nas salas de aula, e em especial nas 

aulas de ER.  

 CONTEÚDOS UTILIZADOS NAS AULAS DE ER 

 

  
Figura 12: Disponíveis em: 

http://slideplayer.com.br/slide/343968/2/images/1/O+ENSINO+RELIGIOSO+NA+ESCOLA+P%C3%9ABLICA.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-Um73c7qXqj0/UxabStNXDfI/AAAAAAAAFeU/fS0nz1sPRoQ/s1600/eixos+er.jpg Acesso em,: 08/07/17 

 

http://slideplayer.com.br/slide/343968/2/images/1/O+ENSINO+RELIGIOSO+NA+ESCOLA+P%C3%9ABLICA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Um73c7qXqj0/UxabStNXDfI/AAAAAAAAFeU/fS0nz1sPRoQ/s1600/eixos+er.jpg
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 Os conteúdos programáticos utilizados nas aulas de ER estão contidos nos 

PCNER documento oficial fruto do FONAPER. Em relação aos conteúdos do ER 

utilizados na sala de aula, as docentes afirmaram o seguinte: 

P1 As diferenças, etnias, diversidade de religiões e seitas, formação do “Eu” 

P2 Cultura e tradições religiosas, textos sagrados, ritos, religiões e ética 

P3 Leitura do Evangelho associada ao dia a dia dos alunos, músicas, textos 
com o tema paz, amor. 

 

 Diante das afirmações dos docentes acima citados, podemos identificar que 

as respostas das docentes  estão dentro da proposta  de conteúdos em consonância 

com os eixos propostos pelos PCNER (2009)  conteúdos estes, organizados e  

propostos pelo FONAPER. É bom lembrarmos de que os PCNER não são 

conhecidos pelos docentes pesquisados. As suas respostas coincidiram com os 

conteúdos do PCNER. Os docentes também não possuem os Parâmetros, uma vez 

que é uma produção do FONAPER e para adquirir o docente deve comprar o 

mesmo.  

 É bom salientar que os conteúdos são estabelecidos a partir de: 

Filosofia da tradição religiosa: a ideia do transcendente, na visão tradicional 
e atual; História e tradição religiosa: a evolução da estrutura religiosa nas 
organizações humanas no decorrer dos tempos; sociologia e tradição 
religiosa: a função política das ideologias religiosas; psicologia e tradição 
religiosa: as determinações da tradição religiosa na construção mental do 
inconsciente pessoal e coletivo. (PCNER, 2009, p. 51) 

 

 Os conteúdos programáticos por sua vez devem estar em consonância com a 

proposta dos PCNER que é a ligação do conhecimento religioso com as demais 

áreas do conhecimento como: Antropologia, Sociologia, Psicologia, História e tantas 

outras.  

 Sendo assim, o tratamento didático dos conteúdos do ER prevê uma 

organização social com as demais disciplinas, ou seja, ocorre a interdisciplinaridade 

em sala de aula. Nesse sentido, essa previsão acontece no ER:  

Pela organização social das atividades a fim de produzir o diálogo; através 
da organização do tempo e do espaço, no aqui e agora, pela observação 
direta, pois o sagrado acontece no cotidiano e está presente na sala de 
aula; a conexo com o passado no mesmo espaço e em espaços diferentes 
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também parte do presente e limitação geográfica; na dimensão 
transcendente  não há tempo, nem espaço, o limite encontra-se na 
linguagem de cada tradição religiosa; na organização  da seleção  e critério 
de uso de materiais e recursos  prevê-se  a colaboração ou no fornecimento 
de seus símbolos , a origem histórica , os ritos e os mitos da sua tradição 
religiosa. (PCNER, 2009, p. 60-61) 
 

 Conforme pensamento acima citado, o ER é uma área de conhecimento que 

faz ponte com as demais áreas, perfazendo uma trilha de saberes necessários ao 

ser humano para que o mesmo tenha a formação própria para o seu 

desenvolvimento intelectual.  

 

 EIXOS TEMÁTICOS DE ER 

 

 

 

Figura 13: Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

Um73c7qXqj0/UxabStNXDfI/AAAAAAAAFeU/fS0nz1sPRoQ/s1600/eixos+er.jpg Acesso em: 08/07/17 

 

 Quanto aos eixos temáticos contemplados na sala de aula podemos afirmar 

diante as afirmações apresentadas de que na verdade não estão sendo 

contemplados pelos docentes. A questão em estudo é a seguinte: Os eixos 

temáticos do ER são contemplados na sala de aula? Responderam o seguinte: 

 

P1 Sim, porque através do tema trabalhado em sala de aula o aluno 
constrói seu conhecimento e amplia o saber acumulado, ou seja, o 
conhecimento do cotidiano; 
P2 Sim. Pois os conteúdos buscam sempre esclarecimento sobre o assunto 
abordado; 
P3 Sim. Porque observo o desempenho e a participação com leituras, 
perguntas, exercícios em equipe, dramatizações. 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Um73c7qXqj0/UxabStNXDfI/AAAAAAAAFeU/fS0nz1sPRoQ/s1600/eixos+er.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Um73c7qXqj0/UxabStNXDfI/AAAAAAAAFeU/fS0nz1sPRoQ/s1600/eixos+er.jpg
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 A afirmação da P1 é muito oportuna, uma vez que traz na sua fala o que de 

fato o docente deve promover e despertar no discente o gosto pela aquisição do 

conhecimento. Nesse sentido, para contribuir neste aspecto Delors (2006, p.99) 

reafirma um princípio fundamental na educação:  

 

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, 
para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida.  

 

 Vale lembrar aqui, segundo o FONAPER os eixos temáticos ajudam na 

sensibilização e na aquisição do conhecimento:  

 

Culturas e tradições religiosas (desenvolve os temas decorrentes da 
relação entre cultura e tradição religiosa, teologia (analisa as diversas 
concepções do Transcendente), Ethos (analisa a vivência crítica e utópica 
da ética humana a partir das tradições religiosas) (desenvolve os temas 
decorrentes da relação entre cultura e tradição religiosa), Textos Sagrados 
e Tradições Orais ( aprofunda o significado da palavra sagrada no tempo e 

no espaço e Ritos ( busca o entendimento das práticas celebrativas). (Cf. 
FONAPER. Caderno Temático Ensino Religioso, nº. 1, p. 31-32). 
 
 

 Observando as respostas, podemos perceber de que os docentes têm a 

intenção e a vontade de lecionar da melhor forma possível, porém os conteúdos 

devem ser revistos e organizados de acordo com os PCNER, uma vez que os eixos 

estão interligados com os conteúdos programáticos.  

 

 METODOLOGIAS APLICADAS NO ER 
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Figura 14: Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-CCJpAgudRQE/Uavz35BOY6I/AAAAAAAAA28/Qt4ca3X-

gNM/s760/601385_227539720718545_954056526_n.jpg Acesso em: 08/07/17 

 

 Na questão onde abordam metodologias utilizadas pelos docentes 

pesquisadas, absorvemos as seguintes respostas explicitadas abaixo: 

 

P1    Pesquisas, uso de Bíblia, trabalho em grupo, debates e seminário. 

P2   Pesquisa, leitura e compreensão dos textos teóricos, dinâmica. 

P3 Leitura com dramatizações, simulação dos textos, leitura com 

ilustrações, pintura sobre os problemas sociais. 

 

 A metodologia utilizada pelos docentes nas salas deixa muito a desejar, uma 

vez que corre o risco de utilizarem a bíblia sagrada de uma denominação religiosa e 

praticarem proselitismo. O lado positivo das respostas é que dentre elas há métodos 

lúdicos quando citaram dramatizações, seminários, debates, dinâmica... 

 

 Neste contexto, podemos perceber in loco o quanto os docentes são 

esforçados para darem o melhor de si, apesar das inúmeras dificuldades. O que 

move tudo isso é a motivação dentro de cada um (a). Para contextualizar Rezende 

afirma: 

A motivação baseia-se em dois pilares”. O primeiro deles é a necessidade. 
Se você precisa, vai “correr atrás” e se dedicar. O segundo é a paixão. “Se 
você gosta, ama o que faz, vai querer melhorar sempre”. Talvez estas 
definições não estejam bem claras para o docente que não consegue 
desenvolver um trabalho de qualidade junto aos seus alunos. (RESENDE, 
2006, p.116) 

http://3.bp.blogspot.com/-CCJpAgudRQE/Uavz35BOY6I/AAAAAAAAA28/Qt4ca3X-gNM/s760/601385_227539720718545_954056526_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CCJpAgudRQE/Uavz35BOY6I/AAAAAAAAA28/Qt4ca3X-gNM/s760/601385_227539720718545_954056526_n.jpg
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 Entretanto, a partir das falas dos pesquisados podemos perceber o quanto 

são responsáveis com o que faz, porém percebemos também que as suas aulas 

estão voltadas pra temáticas transversais, ou seja, abordam no teor das aulas temas 

da atualidade. Isso não implica dizer que não se podem trabalhar estas temáticas, 

mas deve-se dar prioridade aos conteúdos programáticos pelos PCNER e outros 

documentos oficiais oriundos do FONAPER, instituição responsável em sistematizar 

os conteúdos a serem trabalhados nas aulas de ER.  

 A mesma exige conhecimentos específicos nesta área da educação. Nesse 

sentido, afirma Freire (1991) O ER deve estar com um olhar voltado para a prática 

pedagógica dialógica, onde exige uma relação crítica e construtivista entre 

educadores e educandos com seus respectivos universos culturais. De acordo com 

Berkenbrock (1996, p.327)  

 
“É importante que o diálogo inter-religioso seja impulsionado pelo desejo de 
um melhor entendimento humano”. Que este entrosamento possa aumentar 
o respeito e ao mesmo tempo construir uma sociedade mais tolerante e 
empática com a riqueza e a beleza dos diferentes modos de expressar a fé. 
 

 De acordo com o pensamento acima citado, o diálogo é fundamental para que 

aconteça de fato a interação entre as mais variáveis religiosidades existentes no 

ambiente escolar. O espaço escolar, por sua vez, deve ser um espaço onde se 

propague o diálogo e em  especial  o diálogo com os diferentes expressões de fé.                                    

 No contexto atual, o docente deve estabelecer diálogo com seus discentes 

para que assim haja a compreensão da realidade religiosa vigente. Na 

contemporaneidade é perceptiva a desvalorização do sagrado como também vários 

conflitos frutos da intolerância religiosa. Neste sentido, 

 

O profissional de Ensino Religioso pelo acesso ao conhecimento, e a 
compreensão do fenômeno religioso presente em todas as culturas, para o 
exercício pedagógico no âmbito social, cultural, antropológico, filosófico, 
ético, pedagógico, científico e religioso na escola. ( JUNQUEIRA, 2002, 
p.112 ) 
 

 

 Pedagogicamente, o docente do ER tem uma tarefa primordial que é 

desenvolver no âmbito escolar cultura de paz, para que assim haja maior 

engajamento entre as culturas e as religiosidades presentes na sala de aula. Levar 

aos discentes a presença do fenômeno religioso nas culturas é mais uma tarefa que 

compete aos docentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do nosso cenário educacional, o ER apresenta-se com as suas 

particularidades, anseios e perspectivas próprias. Neste sentido, a disciplina de ER, 

está passando, em plena conjuntura atual, por momentos delicados e decisivos para 

sua permanência na grade curricular de ensino como versa a BNCC. Buscamos com 

esta pesquisa investigar a cerca da pedagogia do ER na esfera estadual do 

município de Cuitegi-PB, tendo como local da aplicabilidade da pesquisa a EEEFM” 

ODILON NELSON DANTAS”. 

 A partir do título desta pesquisa “Ensino religioso: pedagogia do como e do 

que ensinar. É que organizamos em 3 capítulos distintos e bem estruturados para 

que assim pudéssemos entender da melhor forma possível a trajetória histórica, 

pedagógica e metodológica do ER, enquanto disciplina dos horários normais da rede 

pública de ensino. 

 Historicamente, o ER passou por momentos difíceis, porém muitos 

significativos. Podemos reconhecer, aqui, a grande contribuição que o FONAPER 

proporcionou e continua proporcionando em relação à formação continuada e 

permanente ao profissional do ER. Sempre existiram obstáculos e neste momento 

atual não será diferente. 

 Dir-se-ia que é incoerente e lamentável sabermos do pouco compromisso 

para com esta disciplina no setor público.  Outro ponto que se percebeu nesta 

pesquisa é que o modelo catequético-doutrinal está impregnado nas práticas 

educacionais dos docentes em sala de aula.  Foi constatada a presença de 

professores com formação em outras áreas, mas assumindo a disciplina de ER. Faz-

se necessário docentes que compreendam a diversidade religiosa e seja capazes de 

respeitarem às diferenças religiosas vigente no nosso país, ou seja, que sejam 

verdadeiros protagonista desta área de conhecimento. 

 Observando o aspecto histórico do ER percebemos que há, ainda hoje,  

obstáculos, tendo em vista as mesmas dificuldades no tocante à falta de 

comprometimentos das entidades educacionais, como também a falta de valorização 

por parte dos nossos governantes. O exemplo disto está sendo a retirada da 

disciplina de ER na versão da BNCC. Podemos dizer que o maior obstáculo  do ER  
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vivido atualmente é a  decisão da sua permaneça na BNCC. Muito está sendo feito 

em todo o nosso país: plenárias, audiências públicas, enfim, manifestações diversas 

a favor do ER. 

 Nos aspectos pedagógicos ressaltados no nosso trabalho percebemos que 

falta muito para termos um ER voltado ao respeito à diversidade religioso vigente em 

nosso país. A partir da análise da pesquisa percebemos que muito falta na formação 

de professores, na aquisição de materiais para serem aplicados em sala de aula e 

tantos outros obstáculos.  

 Entretanto, a metodologia, o ápice da nossa pesquisa, não foi diferente dos 

outros aspectos anteriores, pois a mesma tem muito a melhorar. Infelizmente 

continua sendo aplicadas metodologias voltadas à catequese e à prática de 

proselitismo na rede pública de ensino, onde segundo o artigo 33 da nossa LDB o 

ER deve estar longe de quaisquer formas de proselitismo. Onde na realidade 

continuamos com as práticas pedagógicas voltadas para um ensino público que não 

leva em consideração a laicidade do nosso país, conforme diz a nossa constituição. 

 Antes das considerações finais, apresentamos os resultados esperados da 

pesquisa  tendo na sua essência os obstáculos, avanços e perspectivas. A partir das 

falas e participações das entrevistadas percebemos o quanto as práticas e as 

metodologias do ER precisam ser renovadas. A partir das observações, propomos 

sugestões de técnicas de ensino, afim de que, os docentes deem uma nova 

roupagem nas suas práticas pedagógicas. 

  Diante das reflexões apresentadas percebemos o quanto é importante a 

qualificação dos profissionais para assim desempenharem da melhor forma possível 

a sua função enquanto docente da disciplina. O ER deve ser levado em 

consideração, assim como as demais áreas do conhecimento recebem, pois a 

mesma tem o seu valor fundamental na formação  do (a)  cidadão(ã). 

 A nossa contribuição para o programa de pós-graduação Ciências das 

Religiões da UFPB foi de apresentar uma pesquisa voltada para o Ensino religioso, 

com sugestões de técnicas de ensino, afim de que os docentes apliquem nas salas 

de aula como suporte pedagógico. 

  Entretanto, esta pesquisa servirá como aporte para aguçar outros 

pesquisadores, da área de educação e religião, a questionarem e investigarem 

sempre mais sobre a realidade desta disciplina que hora passa por momentos 



95 
 

 

 

delicados e decisivos no nosso país. Quão seria bom se os nossos governantes 

vestissem verdadeiramente a camisa da educação de qualidade, valorizando a 

diversidade religiosa do nosso país, pois o nosso estado é laico. Contudo, a história 

da educação brasileira não pede ser contada sem o Ensino Religioso, uma vez que 

esta disciplina contribui muito na formação integral do ser humano. 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997. 

 

Dá nova redação ao art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 
admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.475-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art33
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.107, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010. 

  

Promulga o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto 
Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na 
Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé 

celebraram, na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, um Acordo relativo ao 

Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto 

Legislativo no 698, de 7 de outubro de 2009; 

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 10 de dezembro de 2009, 

nos termos de seu Artigo 20;  

DECRETA:  

Art. 1o  O Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé 

relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na Cidade do Vaticano, em 

13 de novembro de 2008, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido 

tão inteiramente como nele se contém.  

Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 

resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, 

nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional.  

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 11 de fevereiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Celso Luiz Nunes Amorim 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.107-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art49i
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

Mensagem de veto  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 
de Ensino a obrigatoriedade da temática "História 
e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  10.1.2003 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a
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APÊNDICE A – Questionário aplicado na 2ª Gerência de Ensino 

PROJETO DE PESQUISA: Ensino Religioso: Pedagogia do como, o que e pra quem 
ensinar? 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: José Carlos do Nascimento Santos 

     

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

IDENTIFICAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: ____________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________ 

CIDADE:_________________________________________________ 

1-Quantas cidades fazem parte da 2ª gerência de ensino? 

___________________ 

2-Quantos professores de ER  fazem parte da 2ª gerência? 

__________________________ 

3-De que forma os professores de ER são acompanhados pela Gerência? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

4-Os conteúdos de formação são de acordo com os eixos dos PCNER? 

       ___________________________________________________ 

5-De acordo com a escolaridade dos professores: 

a) Quantos têm curso superior?_________________ 
b) Quantos têm especialização em ensino religioso?_____________ 
c) Quantos têm licenciatura em Ciências das religiões?______________ 
d) Quantos têm mestrado em Ciências das religiões?______________ 

 

6-Quantos professores de Ensino religioso lecionam só a disciplina de ER? 

      ________________________________________________________________   

                                       _____________________________________ 

                                                                  Responsável pelas informações                 

                                                              Guarabira-PB,_______/___________/______ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores 

 

PROJETO DE PESQUISA: Ensino Religioso: Pedagogia do como, o que e para quem 
ensinar. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: José Carlos do Nascimento Santos 

 

DADOS DO PESQUISADO (A) 

  

Nome: _________________________________  

Data de nascimento:____/_____/_______ 

Endereço: ___________________________________________nº______ 

Cep._______________   Cidade:_________________ Estado:_________ 

Telefone: ______________________  

E-mail:______________________________________________________ 

Local de trabalho:______________________________________________ 

Escolaridade:_________________________________________________ 

 

Questões norteadoras 

1-Quanto tempo leciona o Ensino Religioso? 

___________________________________________ 

2- Qual a sua formação superior? 

______________________________________________ 

3- Você possui alguma formação em ER? 

________________________________________________ 

4-Qual a sua compreensão sobre  Ensino religioso? 

__________________________________________________ 

5-Que materiais didáticos você utiliza em sala de aula do ER ? 

___________________________________________ 

6-Você já participou de alguma capacitação sobre o Ensino Religioso? Quando? Em 
que contribuiu  na  sua formação? 
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____________________________________________________ 

 

7-Você já participou de eventos nacionais e internacionais de ER?  Quais? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8-Que conteúdos do ER  você utiliza em sala de aula? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9- Você faz uso de algumas  orações nas aulas de Ensino Religioso? Quais? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10-Os eixos temáticos são contemplados na sala de aula d e ER? Por quê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

11-Que metodologias são utilizadas na sala de aula? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Responsável pelas informações 

 

Cuitegi-PB, ______/__________/______ 
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TÉCNICAS DE ENSINO 

 

1ªTécnica: Mandala simbólica 

Conteúdo: Os símbolos das tradições religiosas 

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades de interação sobre os símbolos religiosos 

através da técnica de ensino mandala dos símbolos. 

Objetivo: 

 Identificar através dos símbolos as religiões 

 Dialogar sobre a importância da simbologia 

 Conceituar os símbolos 

 

Públivo-alvo: Alunos do Fundamental II (6º ANO) 

Metodologia: Aula dialogada e expositiva 

Material didático: tapete, placas com símbolos, lousa, pincel e  apito  

Estratégia: 

 Organiza-se a sala de aula com as cadeiras em forma de círculo e a mandala 

com os  símbolos religiosos ao centro. 

 O professor apresenta os símbolos aos alunos e seu significado 

 Com a finalidade de verificar se o alunado absorveu a explicação o prfessor 

realiza a dinâmica do tapete. 

 O professor inicia convidando 2 alunos e com os cartões emborcados na sua 

mão ele pede que cada um jogue o dado e o número que o aluno tirar será a 

quantidade de cartões que o aluno irá pegar da mão do professor.  

 Em seguida, o professor dá o sinal com um apito para que os alunos 

coloquem as figuras de acordo com as figuras do tapete. Vence aquele que 

colocar primeiro as figuras sobre as mesmas que estão no tapete. 
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2ª TÉCNICA: Varal dos ritos religiosos 

 

Conteúdo: Ritos 

Objetivo Geral: Identificar os ritos das tradições religiosas através dos desenhos. 

Objetivo: 

 Conhecer diversos ritos de tradições religiosas 

 Identificar as vertimentas nos ritos religiosos 

 Conceituar as vestes religiosas 

 

Públivo-alvo: Alunos do Fundamental II (7º ANO) 

Metodologia: Aula dialogada e expositiva 

Material didático: data-show, slide, corda de varal, pregador de roupa. 

Estratégia: 

 Preparar o ambiente com um varal, contendo fotos de alguns ritos das 

religiões 

 Pedir para os alunos escolherem uma foto do varal 

 Explicar para os alunos o significado dos ritos 

 Perguntar aos alunos se eles já conheciam os ritos 

 Entregar uma folha de sulfite a cada aluno e pedir para que eles expressem 

na folha qual o rito sagrado que lhe chama atenção através de um desenho 

ou palavras. 
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3ª TÉCNICA: Baú de símbolos 

 

Conteúdo: Tradições religiosas 

Objetivo Geral: Identificar através dos símbolos as religiões. 

Objetivo: 

 Conhecer as histórias das religiões 

 Socializar os símbolos à religião 

 Definir símbolo 

 

Público-alvo: Alunos do Fundamental II (8º ANO) 

Metodologia: Aula participativa e dialogada 

Material didático: baú, símbolos ou fotografias das religiões. 

Estratégia: 

 Expor no centro da sala de aula um baú e algumas figuras que representam 

as religiões 

 Cantar com os alunos um mantra 

 Pedir aos alunos que escolham um símbolo do baú 

 Entregar uma folha de sulfite e pedir para que os alunos relatem a tua 

experiência ou conhecimento do símbolo que escolheu 

 Para concluir, cada aluno apresenta o seu trabalho. 
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4ª TÉCNICA: Tapete sagrado 

 

Conteúdo: O sagrado de cada religião 

Objetivo Geral: Resgatar o sagrado nas diversas culturas religiosas  

 

Objetivos: 

 Definir o sagrado 

 Conhecer a importãncia do sagrado 

 Diferenciar sagrado de profano 

 

Públivo-alvo: Alunos do Fundamental II (9º ANO) 

Metodologia: Aula dialoga e expositiva 

Material didático: um tapete feito com papelão, dois dados, figuras coladas no 

tapete com respectivos números. 

Estratégia: 

 Expor um tapete, contendo figuras que representem as religiões 

acompanhadas por um número. 

 Cantar um mantra ou fundo musical 

 Apresentar um slide que explique o significado dos símbolos 

 Pedir que cada aluno jogue os dois dados no tapete. De acordo com o 

número que sair pega a figura simbólica e explica o seu significado 

 Finaliza a aula com um mantra e as figuras do tapete, passando de mão em 

mão enquanto se canta. 

 

 

 


