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RESUMO 
 

Abordamos acerca das Representações Sociais sobre formação docente e sua 
importância para uma prática sadia no Ensino Religioso, influenciando 
diretamente na postura assumida por seus professores, e consequentemente 
alcançando a visão de mundo dos discentes com quem se relacionam. 
Buscamos iniciar relatando a trajetória histórica do Ensino Religioso e das várias 
mudanças ocorridas ao longo do tempo com relação ao conceito de Formação 
Docente, seguindo para os desafios pertinentes aos professores de Ensino 
Religioso, procurando conhecê-los por meio das Representações Sociais, 
entendendo o quanto as mesmas, apesar de lidar diretamente com o senso 
comum socialmente construído, revelam as possíveis intenções que temos 
acerca da nossa postura docente frente ao Ensino Religioso e o nosso grau de 
comprometimento nisso. 
 

Palavras-chave: Ensino Religioso. Formação Docente. Representações Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We discuss about the social representations about teacher education and its 
importance to a healthy practice in religious education, directly influencing the 
stance taken by their teachers, and thus reaching the worldview of the students 
with whom they relate. We seek to start reporting the historical trajectory of 
Religious Education and the various changes over time in relation to the concept 
of Teacher Education, following the challenges relevant to teachers of Religious 
Education, seeking to know them through the Social Representations, 
understanding how the same in spite of dealing directly with common sense 
socially constructed, reveal the possible intentions we have about our stance 
against the religious education teacher and our degree of involvement in it. 
 
Keywords: Religious Education. Teacher Training. Social Representations 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de melhoria do ensino religioso perpassa necessariamente 

pela boa qualificação profissional dos professores dessa área. Estes são 

também responsáveis por formar outros e para tanto se torna indispensável que 

sejam bem informados e que tenham o conhecimento científico necessário, que 

os possibilite por meio de sua prática influenciar outros. Tendo a postura, não de 

um profissional a mercê da sociedade, mas de alguém que tem um relevante 

papel social e que pode e deve intervir na sociedade em prol de um ensino 

religioso que tenha orgulho e razão de ser e existir. 

É recorrente na literatura em todo o mundo, a importância da educação 

para o desenvolvimento mais amplo, concreto e eficaz de uma sociedade, o que 

implica necessariamente em um quadro de professores capazes e qualificados 

para o exercício docente.  

A formação docente no contexto de nível superior constitui-se como que 

uma esperança a mais para o ensino religioso, e, vale salientar que é uma 

esperança bastante promissora e capaz de fazer muito por esse ensino, 

alterando índices, mudando comportamentos, melhorando a sociedade, enfim, 

alargando a visão de mundo de todos aqueles que adentram a escola e têm um 

contato diário com estes profissionais que expõem suas vidas para transmitir a 

outros o conhecimento e a experiência que adquiriram por meio do acúmulo de 

toda sua existência. 

Considero a relevância da preparação acadêmica ou formal para atuar no 

Ensino Religioso, pois uma expressiva parte dos professores de Ensino 

Religioso no Brasil são “leigos”, ou seja, não são habilitados na área. É muito 

comum vermos profissionais das mais diversas áreas atuarem como professores 

de Ensino Religioso, o que gera vários problemas e conflitos no contexto de sala 

de aula. 

Este é um tema com o qual me identifico bastante e já há alguns anos 

venho estudando acerca da relevância de uma boa formação docente e o 

quanto isso influencia na qualidade educacional que transmitimos. Iniciei o 
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contato com o assunto, ainda na minha graduação em Pedagogia, onde 

participei de projetos de pesquisa que focavam a área e como consequência e 

interesse crescente, discorri sobre o assunto em meu TCC. Hoje vejo no 

mestrado, mais uma oportunidade de aprofundar-me no assunto, entendendo 

que dada a sua complexidade e importância não tem como concluí-lo, no sentido 

de ter todas as curiosidades e interesses sanados em algumas pesquisas, é 

preciso dedicar boa parte da história de vida estudando a temática, mesmo 

porque o contexto social não é estático, antes, altamente dinâmico, o que exige 

do pesquisador um constante olhar para seu objeto de estudo. 

Sendo assim, não tenho a pretensão de dar todas as respostas 

concernentes ao assunto, mas pretendo contribuir positivamente para que a 

compreensão acerca do mesmo se torne ainda mais presente e considerada em 

nossa sociedade. 

Na tentativa de refletirmos acerca de todas essas questões expostas 

trabalharemos sob a perspectiva de diversos autores dentre eles: João Décio 

Passos, Afonso M. L. Soares, Luzia Sena, Marcos Sandrini, Frank Usarski, Carlo 

Prandi, Madalena Fernandes, Marinilson Barbosa da Silva, Valmor da Silva, 

Sérgio R. A. Junqueira, entre outros para tratar do aspecto do ensino religioso e 

no que tange ao debate sobre formação docente utilizaremos autores como: 

Paulo Freire, Selenir C. G. Kronbauer, Margareth F. Simionato, Adelar 

Hengemuhle, Maria A. V. Bicudo, Philippe Perrenoud, Selma Garrido Pimenta, 

Evandro Ghedin, Silvia M. Manfredi, Mercé Romans, Antoni Petrus, dentre 

outros. 

 Como objetivo geral dessa pesquisa, procurou-se mostrar A 

IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE E COMO A MESMA interfere 

diretamente na atuação do professores que lidam com o ensino religioso na 

Rede Municipal na cidade de João Pessoa - PB. Buscamos ainda: Estudar os 

principais conceitos que envolvem a temática, como: educação religiosa e 

formação docente; e envidar esforços por meio de uma pesquisa qualitativa, 

onde pretendemos trabalhar com uma amostra de 16 pessoas, através de 

questionários com professores de escolas públicas da Rede Municipal de nossa 
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cidade que atuam no ensino religioso, visando conhecer algumas possíveis 

respostas quanto a questões como: Qual o significado de ser professor de 

ensino religioso? Qual a utilidade e importância da formação docente para atuar 

no ensino religioso? Qual o objetivo ao se trabalhar com o ensino religioso e em 

que medida a formação docente influencia na prática do ensino religioso? 

Questões como essas nortearam a parte metodológica da nossa pesquisa. 

 Este é um tema que me assevera muito interesse tendo em vista sua 

importância e ao mesmo tempo descrédito, o que tem gerado muitas lutas e 

conquistas ao longo dos anos. Estudar sobre formação docente e ensino 

religioso e, simultaneamente a interdependência desses dois aspectos é algo 

apaixonante, mas ao mesmo tempo extremamente amplo, por isso de antemão 

esclarecemos que não temos intenção de concluir a pesquisa no sentido de 

chegar ao ponto final da questão, mas antes, colaborar para que de alguma 

forma a compreensão do assunto seja cada vez mais discutida e refletida. 

 Diante disso, no capítulo I, veremos o contexto histórico acerca do ensino 

religioso e discorreremos em linhas gerais como se deu o processo de inserção 

legal do mesmo em nosso país, procurando observar seus avanços e 

retrocessos. 

No capítulo II estaremos trabalhando acerca dos conceitos que envolvem 

a temática da formação docente, procurando perceber como vários autores se 

posicionam com relação ao assunto. 

Em seguida, partindo para o III capítulo nos deteremos na busca por 

apresentar um modelo de atuação docente para o Ensino Religioso, 

considerando preparo necessário e perfil acadêmico, dentre outros aspectos. 

Já no capítulo IV abordaremos as questões que envolvem a parte teórico-

metodológica da pesquisa, enfatizando a teoria das Representações Sociais e 

sua utilidade na pesquisa. 

E, finalmente no V capítulo apresentará a análise dos dados que 

conseguirmos alcançar durante toda a pesquisa.
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1 CONTEXTO HISTÓRICO ACERCA DO ENSINO RELIGIOSO 
 

Durante muito tempo, a história do ensino religioso foi caracterizada por 

meio da íntima relação entre o Estado e a Igreja Católica, que era a estruturante 

da educação no país, sendo assim, o ensino religioso foi posto estratégica e 

planejadamente como tentativa de cristianização. Segundo Junqueira (2002, p. 

10) “ser” católico não era uma opção pessoal, mas uma exigência da situação 

histórica. O ensino servia diretamente aos interesses da igreja e do estado, 

numa luta pelo poder e na tentativa de dominar maciçamente a forma de pensar 

das pessoas. Desse modo, nada melhor do que o ensino religioso para produzir 

esses resultados, cônscios de que educar é um ato político, sem espaços para 

neutralidades. 

 Quando ensinamos estamos sempre visando influenciar pessoas com o 

nosso discurso, cônscios disso, aqueles que detinham o poder na época 

utilizaram o ensino como um todo e especialmente o religioso para tornar as 

pessoas “educadas” nos princípios religiosos que advogavam. Não havia 

espaços para questionamentos ou dúvidas e muito menos o contato com 

religiões que tivessem pensamentos diferentes. De fato, a escola tornou-se por 

um bom tempo uma extensão da igreja e um campo fértil para disseminação de 

seus dogmas. 

A partir da República passou a ser estabelecido um embate entre as 

questões de caráter religioso, incluindo o ensino religioso, que a partir de então 

deveria ser neutro, e não mais atender as orientações de qualquer tradição 

religiosa. Com a efervescência de todas essas mudanças, ocorreram algumas 

atitudes com relação ao diálogo entre o Estado e a Religião que são 

basicamente: o laicismo (ateísta e nega a existência do Transcendente) e o laical 

(afirma que o Estado não assume uma confissão, mas garante a sociedade o 

direito de fazer suas escolhas religiosas). 

 Em função de todos esses agravantes históricos e sociais, a disciplina 

passou a ser cada vez mais descaracterizada, não tinha se quer a definição de 

sua nomenclatura, sendo chamada por alguns de: “aulas de religião”, “formação 
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religiosa”, “educação religiosa”, unicamente a legislação a denominava como 

Ensino Religioso. 

 Desse modo, passou a ter um crescente interesse pela descoberta e 

definição da identidade do ensino religioso, para a partir daí o mesmo assumir 

sua forma própria de ser e existir. 

Nesta busca de identidade, o objetivo do Ensino Religioso passou a ser 

compreendido, no ambiente escolar, como um espaço para proporcionar ao 

aluno as oportunas experiências, informações e reflexões ligadas à dimensão 

religiosa da vida, pra que contribuísse em cultivar uma atitude dinâmica de 

abertura ao sentido radical da sua existência em comunidade, preparando o 

estudante para uma opção responsável do seu projeto de vida. Ou posso dizer 

que seria educar o aluno a formular em profundidade o questionamento 

religioso, para que este pudesse ter condições de dar a sua resposta, 

devidamente informada, responsável e engajada. 

Paralelamente foram surgindo propostas de grupos interconfessionais, 

que eram organizados em diferentes igrejas e que passaram a rever as questões 

concernentes ao ensino religioso. O ensino Religioso era uma preocupação 

social, e vários grupos, quer religiosos ou não, tinham interesse no mesmo. 

 Em contrapartida, observou-se que durante a década de noventa houve 

uma crescente procura por novas práticas religiosas, principalmente nas 

tradições orientais, o que representou um “retrocesso” dos fieis às religiões 

historicamente estruturadas. Com o crescimento da diversidade religiosa, foram 

surgindo organizações visando proporcionar o diálogo aberto entre as diferentes 

religiões. 

Em suma, toda essa discussão tem por objetivo a tentativa de 

pedagogizar o Ensino Religioso, visando ultrapassar o caráter meramente 

político institucional, pelo qual este componente curricular foi até então 

direcionado em detrimento do aspecto psicopedagógico. 

 Consta legalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

que cada cidadão tem o direito de se expressar diferentemente, dessa forma, a 

diversidade e consequentemente o plural na sociedade não deve mais ser 
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encarado como um problema, mas antes como uma oportunidade para o 

exercício do crescimento, ou seja, algo extremamente positivo. É por meio do 

diferente que passamos a nos conhecer e nos posicionarmos, argumentando e 

defendendo aquilo que acreditamos como certo e verdadeiro. Ser e pensar 

diferente não deveria mais ser visto como algo ruim ou negativo, antes como 

uma oportunidade de reflexão e análise, bem como um meio de fortalecer as 

convicções de cada um. A convivência com o diferente passou a ser encarada 

como inevitável, buscava-se então entender como relacionar-se com isso de 

modo saudável e respeitoso. 

 Foi a partir dessa nova concepção da diversidade que o Ensino Religioso 

foi inserido formalmente no currículo por meio da necessária revisão do artigo 33 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.475/97), afirmando 

claramente que: “O Ensino Religioso é direito de todo cidadão”. Eis uma grande 

conquista e avanço, pois alcançamos a tão sonhada legalidade, o que nos 

possibilita uma maior credibilidade e aceitação, no sentido de relevância 

disciplinar. Oficialmente alcançamos nosso espaço, ganhamos nome e 

visibilidade e com isso o respeito social. Foi de fato uma grande conquista que 

incluía todos, apesar de diferentes, na relação com o Ensino Religioso, e na 

construção coletiva de seus conhecimentos. 

 Hoje há um esforço sobremaneira a fim de tornar a religião o mais popular 

possível, desse modo, passa-se a assumir progressivamente os princípios do 

mercado, enquanto as pessoas se tornam os consumidores dessas religiões, 

sendo assim, as religiões buscam se adequar a fim de ganhar mais e mais 

adeptos, agradar a maioria das pessoas, assim fala-se o que se quer ouvir, e, 

em nome dos números até a fé tem sido negociada. Alguns grupos religiosos 

chegam a se confundir com grandes empresas, tendo em vista que possuem 

excelentes marketings e almejam crescer sempre mais. 

 De acordo com Kronbauer e Simionato (2010, p. 13), diversidade tem a 

ver com:  
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multiplicidade, reconhecimento das diferenças, da 
heterogeneidade, da variedade de ambientes 
sociobiogeográficos, de situações, das diferenças nos 
sentimentos, na cultura, na religião, nos modos de ser, de 
habitar, de conviver com seu ambiente físico e social. 
 

Vemos então que a diversidade extrapola as relações de cunho religioso ou que 

tratam do assunto, mas esta presente em todas as relações interpessoais, ela 

esta em todos os espaços onde as pessoas interagem formal ou informalmente, 

alcançando os mais variados níveis sócio-culturais. 

 Observando a diversidade religiosa que é crescente no nosso país, e 

levando em consideração a forte influência que a mesma exerce sobre a vida 

das pessoas, passa-se a ver o ensino religioso, como disciplina que pode e deve 

colaborar ativamente para que haja o respeito à diversidade, tendo em vista a 

construção de uma nação menos preconceituosa e mais tolerante, que aprenda 

a conviver pacificamente com o diferente. Que aprenda a discordar com as 

idéias do outro sem ter que lutar contra ou com ele. 

Depois de muita luta que ainda não se encerrou, contudo tem avançado, 

vemos hoje que os parlamentares, a partir do primeiro parágrafo do artigo 210, 

da Constituição Federal, aprovaram na Lei de Diretrizes e Bases o Ensino 

Religioso com a seguinte estrutura: 

 

a) Matrícula facultativa, uma disciplina apenas para os alunos 

interessados; 

b) ministrada nos horários normais das escolas públicas do 

ensino fundamental; mas para as escolas da rede privada não 

há qualquer determinação; 

c) não acarretará nenhum ônus para os cofres públicos; 

d) o Ensino Religioso seria oferecido conforme as preferências 

manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis; 

e) portanto poderá ter o caráter confessional ou interconfessional. 
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Apesar de perceber que em muitos dos itens supracitados ainda estamos 

muito aquém do que deveríamos ser como: a disciplina ser obrigatória, mas a 

matrícula ser facultativa gera uma contradição no que tange a defesa da sua 

importância; outro aspecto controverso é não haver qualquer obrigatoriedade 

com a disciplina nas escolas da rede privada; e ainda que, o poder público não 

tem compromisso ou vínculo com seu financiamento, tornando o bom 

andamento da disciplina, bem como o investimento no corpo docente algo 

extremamente complicado e comprometido, dentre outras questões. 

 Com relação ao item “d”, essa afirmativa deixa a grade curricular da 

disciplina extremamente vulnerável e indefinida, é como se o aluno e sua família 

que decidissem o conteúdo que deve ser ministrado, o que se configura em um 

absurdo, e por último, mas não menos importante é o fato de que o Ensino 

Religioso pode ser abordado tanto de modo confessional quanto 

interconfessional, o que dá margem a retrocedermos em tornar o Ensino 

Religioso em uma mera catequese, servindo a interesses de grupos religiosos, 

ou estatais, enquanto disciplina o ensino religioso, deve ser autônomo, livre e 

diversificado, considerando a vasta e crescente religiosidade em nosso país, 

acredito que o professor deva falar de modo claro das histórias das religiões e 

lidar com os fenômenos religiosos, sem se opor pessoalmente a nenhum aluno 

que professe crença contrária. 

 A sala de aula do Ensino Religioso deve ser um espaço aberto ao 

diálogo, e a luta ou embate permitido devem girar em torna das ideias e nunca 

voltado para indivíduos. Para além de todas essas dificuldades, registramos a 

conquista que tivemos em relação à legalização do Ensino Religioso brasileiro. 

Saímos do anonimato, passamos a ser documentados e isso nos traz 

consequências muito benéficas, pois significa que estamos conquistando 

espaços antes impossíveis, temos um documento, uma lei que nos ampara e 

credencia a livre atuação. 

A religião possui uma importância muito grande e forte tanto socialmente 

quanto individualmente, pois ela está diretamente ligada a história da 

humanidade, há sempre resquícios da incansável busca pelo sagrado, pela 
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curiosidade de saber o que acontece após a morte, qual o sentido real da vida, 

dentre outras questões que seguem a humanidade há séculos, assim a religião 

torna-se uma ponte entre o homem e o sagrado, conforme aponta Junqueira 

(2002, p. 87), quando diz: 

 

Muitas vezes é através da religião que o homem se define no 
mundo e para com seus semelhantes. É a religião que empresta 
um sentido e constitui para seus fieis uma fonte real de 
informações. Ela funciona como um modelo para o mundo, pois 
para os crentes a religião orienta as ações e apresenta 
explicações a questões vitais, ela fornece respostas também às 
três ameaças que pesam sobre toda a vida humana: o 
sofrimento, a ignorância e a injustiça.  
 
 

Nas mais distintas culturas, o homem sempre buscou a religião e sua 

estruturação, ela pode ser considerada como um “comportamento instintivo”, 

tendo em vista que é observada como algo presente na vida humana, desde os 

tempos mais remotos, sempre na tentativa de compreender-se a si mesmo, ao 

outro e os fatos “inexplicáveis” e aparentemente sem consolo que às vezes se 

nos apresentam aos quais chamamos “as coisas da vida”. 

Dessa forma, o Ensino Religioso, quando direcionado adequadamente 

poderá possibilitar ao aluno um despertar para o sentido transcendente da vida. 

Questões que nos inquietam, perturbam e que muitas vezes não temos 

respostas satisfatórias ou conclusivas. Assim, o Ensino Religioso deve 

necessariamente ser encarado como componente curricular, como parte 

importante da formação integral do ser humano, considerando que este é um 

todo complexo, e que neste todo, está inclusa a parte espiritual, imaterial ou 

metafísica. Este tipo de reflexão é sumamente válido e produz inúmeros 

resultados, quando direcionado de forma adequada e acadêmica. 

O ensino religioso é um conhecimento como qualquer outro, que possui 

características positivas e negativas, facilidades e dificuldades, contudo, em 

muitos momentos tem sofrido preconceitos por parte de um grupo na sociedade 

que não o vê como algo científico, acadêmico e sério, em contrapartida 

entendem que o assunto pode ser discutido na base dos “achismos” particulares 
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de cada um, sem ter que passar por uma pesquisa e estudo rigoroso e 

sistemático. 

 O ensino religioso deve assumir uma postura interdisciplinar, objetivando 

educar plenamente o indivíduo, trabalhando com princípios, valores e limites, 

palavras que estão ficando cada vez mais vaziam de significados em nossa 

sociedade moderna. Para tanto, abordaremos a seguir algumas sugestões e 

propostas de modelos pedagógicos e epistemológicos que foram surgindo ao 

longo da construção histórica do Ensino Religioso. 

  

1.1 Modelos Pedagógicos e Epistemológicos do Ensino Religioso  
 

Existem pelo menos três distintos modelos de atuação no Ensino 

Religioso, cada um com suas particularidades e dificuldades, pois sabemos que 

trabalhar com Ensino Religioso é algo bastante amplo e que envolve muitas 

áreas sociais, bem como questões consideradas polêmicas e de difícil 

compreensão. 

Cada um dos modelos surgiu na tentativa de alcançar as necessidades 

sociais e religiosas do contexto vigente, sendo eles: o modelo catequético, o 

modelo teológico e o modelo das Ciências da Religião. Vale salientar que cada 

modelo há seu tempo e com suas características particulares procuraram 

contribuir para o fortalecimento do Ensino Religioso. 

O primeiro modelo que surgiu foi o catequético, motivado por líderes 

religiosos que detinham o poder na sociedade, em um período em que a religião 

Católica Apostólica Romana estava em constante ascensão. Dada a forte e 

respeitada presença religiosa na sociedade em função de sua ligação com o 

Estado, o Ensino Religioso passou então a ser canalizado única e 

exclusivamente a catequese dos discentes, suas aulas eram uma verdadeira 

exposição e apologética de doutrinas e dogmas de uma única religião. E, de 

acordo com Passos (2006, p. 28 e 29): “A catequese era levada para dentro das 

escolas confessionais e públicas, servindo como motivação espiritual, como 

base teórica e como estratégia metodológica para o ER.”  
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 Ou seja, era algo planejado e proposital e que certamente dava 

resultados, pois mesmo que as pessoas não se dispusessem ou não 

mostrassem interesse com relação aos ensinamentos transmitidos pela e na 

igreja, está alcançava a todos, pois ia até eles por meio das escolas, desse 

modo, não havia alternativa aos alunos, a não ser ouvir aquilo que a igreja 

queria que eles soubessem, era um ensino caracterizado primordialmente pela 

confessionalidade e unilateralidade, dado a presença e influência de uma única 

religião.  

 Posteriormente ao catequético, surge o modelo teológico, na tentativa de 

proporcionar um diálogo entre a sociedade com toda sua diversidade e a 

antropologia, ele objetivava ir além da catequização e romper com a 

confessionalidade Apostólica Romana, pretendia tratar sobre e com outras 

religiões, e nesse aspecto é bastante inovador, contudo, no esforço de se 

caracterizar enquanto modelo ecumênico ele recai na mesma confessionalidade, 

pois entedia que todas as religiões deveriam ter acesso a escola para ensinar 

acerca do que criam, conforme Passos (2006, p. 30), é colocada a questão 

como se segue: 

 

A convicção de que a religião contribui de modo basilar com a 
formação integral do ser humano norteia esse modelo, muito 
embora permaneça, em muitos casos, conectados às confissões 
religiosas, ao menos enquanto as agentes responsáveis pela 
sua efetivação dentro das escolas.  
 
 

 Há um diálogo religioso, mas ao mesmo tempo há a eleição das ideias 

religiosas, ensinam-se os conteúdos religiosos e não há preocupação com o 

fenômeno, independentemente de crenças pessoais. 

 Por último, mas não menos importante encontra-se o modelo denominado 

de Ciências da Religião, este defende que o ensino religioso deve ser visto como 

disciplina autônoma, presente nos currículos das escolas. Este se diferencia 

completamente dos anteriores dado o seu caráter acadêmico e científico de 

vislumbrar o Ensino Religioso. Como afirma Passos: 
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O conhecimento da religião faz parte da educação geral e 
contribui com a formação completa do cidadão, devendo, no 
caso, estar sob a responsabilidade dos sistemas de ensino e 
submetido às mesmas exigências das demais áreas de 
conhecimento que compõem os currículos escolares. (2006, 
p.32). 
 
 

 Dessa forma, o Ensino Religioso é colocado no mesmo patamar de 

qualquer outra disciplina oferecida, tendo que obedecer aos mesmos critérios 

com relação a fundamentos epistemológicos e científicos dos conteúdos 

abordados, bem como o mesmo cuidado no preparo dos docentes que 

ensinaram à cadeira. Propõe-se enquanto disciplina, a lidar com as 

necessidades religiosas inerente em todo ser humano, mas de modo amplo, 

trabalhando o fenômeno e nunca os dogmas religiosos, é o trato com a 

educação que deve ser objetivado, educar para vida, com conteúdos que façam 

sentido e tenham significado para os alunos. 

 Observamos assim, que cada modelo pedagógico possui sua relevância 

histórica e atual, suas contribuições para o avanço do Ensino Religioso, bem 

como suas limitações e dificuldades. Cabe a nós então como bons educadores 

religiosos analisarmos cada concepção e a que se propõe, para assim nos 

definirmos pela escolha de um ou de vários modelos pedagógicos para adotar, 

tendo sempre em vista o bom e correto cumprimento do nosso papel na relação 

ensino-aprendizagem.  

Passaremos a tratar acerca do aspecto da compreensão em torno da 

formação docente, o que ela de fato significa e qual a sua importância em 

relação ao ensino religioso.
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2 COMPREENDENDO O CONCEITO DE FORMAÇÃO DOCENTE 
 

Existe atualmente uma ampla discussão a respeito da compreensão 

sobre o que significa a perspectiva conceitual sobre formação docente. Segundo 

os referenciais de educação pelo MEC, o professor exerce uma atividade 

profissional, pública de dimensões coletiva e individual, resultando em 

autonomia e responsabilidade; o desenvolvimento profissional como um direito; 

a formação docente, além de visar o ensino abarca a participação no projeto 

educativo e curricular da instituição, a produção de conhecimento pedagógico e 

a participação na comunidade; o trabalho do professor agrupa questões de 

cunho intelectual, técnico, profissional e político; deve haver também um 

compromisso com o sucesso das aprendizagens dos alunos; a formação é 

dirigida pela concepção de competência profissional; a importância da 

organização e funcionamento das instituições de formação de professores e os 

projetos de desenvolvimento profissional devem estar ligados as condições de 

trabalho (BICUDO & SILVA, 1999). 

Apesar de não se consensual entre os autores dedicados ao estudo, 

emerge uma tendência mais forte em considerar o termo desenvolvimento 

profissional docente como sinônimo de formação docente. Neste sentido, vários 

autores têm se posicionado diferentemente em relação a este atual e pertinente 

debate. Uma recente recuperação desta discussão teórica foi realizada por 

Pachane (2006) que apresenta as principais correntes existentes, dentre as 

quais, uma delas é apresentada por Marcelo Garcia (1999), que aponta para o 

conceito de formação como sendo aberto a diversas perspectivas, mas que na 

maioria das vezes é ligado ao conceito de desenvolvimento pessoal. Já de 

acordo com uma pesquisa desenvolvida por Menze (2006), o termo formação 

quando considerado de modo isolado, pode inspirar pelo menos três diferentes 

tendências, que seriam: nas duas primeiras, considera-se impraticável o uso do 

termo formação, pois este assume conotações negativas “[...] tão viciadas e com 

tantas significações, por vezes contraditórias entre si que se torna impossível 

fazer um uso razoável dele” (MENZE, 1980, apud PACHANE, 2006, p. 102). 
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Conforme a terceira tendência compreende-se que o conceito de formação 

ultrapassa o de educação ou ensino, tendo a possibilidade de ser usado apenas 

técnico ou metodicamente. 

Em se tratando de formação de professores não é difícil acharmos uma 

vasta gama de definições, sendo que uma das mais possivelmente acatadas é a 

desenvolvida por Medina e Dominguez. De acordo com estes autores, a 

formação docente pode ser vista como: 

 

[...] a preparação e emancipação profissional do docente para 
realizar crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que 
promova uma aprendizagem significativa nos alunos e consiga 
um pensamento-ação inovador, trabalhando em equipe com os 
colegas para desenvolver um projeto educativo comum (1989, p. 
87). 
 
 

Já no que tange ao aspecto mais defendido atualmente, o conceito de 

formação é substituído pelo conceito de desenvolvimento profissional docente 

apresentado por Benedito, Ferrer e Ferreres. Os referidos autores entendem que 

desenvolvimento profissional é: 

  

[...] qualquer intento sistemático de melhorar a prática, crenças e 
conhecimentos profissionais, com o propósito de aumentar a 
qualidade docente, investigadora e de gestão. Este conceito 
inclui o diagnóstico das necessidades atuais e futuras de uma 
organização e seus membros, e o desenvolvimento de 
programas e atividades para a satisfação destas necessidades 
(1995, p. 131). 
 
 

O desenvolvimento profissional docente é caracterizado pela 

continuidade, de modo que os professores nunca estarão plenamente prontos, 

sempre haverá o que aprender, não há ideias de conclusões, é o que Paulo 

Freire (2006, p. 50), chama de consciência de inacabamento e, tratando do 

assunto ele afirma que: “Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão 

é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento.”  

De modo geral percebemos que a distinção se faz claramente nas 

nomenclaturas, pois, o que para Benedito, Ferrer e Ferreres, já referidos, é 
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desenvolvimento profissional docente, para Marcelo Garcia (1999), diz respeito à 

formação de professores e o que para este mesmo autor é desenvolvimento 

profissional, para Benedito, Ferrer e Ferreres, é formação continuada. 

Sendo assim, admitimos que o termo desenvolvimento profissional 

docente possua uma maior possibilidade de alcance das questões emergentes 

no discurso docente. Já o termo formação docente, quando não é observado 

cuidadosamente, tende a dar a ideia de um modelo imutável, quando nos 

direcionamos a ideia de forma, e ainda pode nos levar a falsa ilusão de que o 

professor em algum momento esteja pronto, formado, concluído ou acabado. 

Mesmo compreendendo a pertinência das ressalvas apresentadas, 

utilizaremos o termo formação docente porque o recorte metodológico realizado 

envolve professores que majoritariamente, possuem formação em nível superior, 

mas encontra-se em processo de formação docente específica para atuar 

enquanto professores de Ensino Religioso nas escolas públicas de nosso 

município. 

Sabe-se que, historicamente, a docência tem sido descaracterizada e de 

modo proposital, sendo desqualificada em vários âmbitos sociais e políticos, 

dentre eles podemos citar: má qualificação profissional, precárias condições de 

trabalho, falta de dignidade salarial, ausência de status social, dentre outros. Ser 

professor, para alguns significa a última das hipóteses, lidar com a educação e 

no nosso caso com a educação religiosa brasileira. Para muitos, ao invés de ser 

um desafio que estimule a luta e a ousadia, tornou-se um verdadeiro “lavar de 

mãos”, não há interesse, já que não se tem muitos lucros financeiros, estímulos 

ou motivações que despertem a curiosidade e aproximação com esse tipo de 

ensino, infelizmente ainda tão pouco socialmente considerado. 

Já para Nóvoa (1995, p. 38), um dos grandes educadores portugueses, “a 

formação de professores é o momento-chave da socialização e da configuração 

profissional.” E esta formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexivo, 

que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que 

facilite as dinâmicas da auto-formação participada. Estar em formação implica 

em um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
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projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que também é uma 

identidade profissional. Neste caso, é mantida pelo autor a denominação 

formação profissional, tratando evidentemente, da formação continuada. 

Concordamos amplamente com o que Nóvoa afirma categoricamente, pois 

acreditamos que para que a formação aconteça, na prática, é necessário um ato 

político, onde não há espaços para neutralidades ou imparcialidades, em 

contrapartida é algo completamente intencional. 

Para se atuar corretamente é preciso formar-se qualitativamente, sabendo 

onde, como e quando se deve agir. O profissional formado e que tem a 

capacidade de melhorar a educação religiosa brasileira, é aquele que sabe que 

a educação passa por crises, mas, contudo, tem a consciência de que não é 

apenas por meio da docência que estes problemas podem e devem ser 

solucionados, porém tem a clareza de que a sua participação exerce um peso e 

que através do seu posicionamento ele pode e tem o dever de influenciar outros, 

e assim lutar coerentemente em prol da melhoria da educação religiosa. 

Ainda comungando com Nóvoa (1995), compreende-se que a formação 

não se constrói por meio do acúmulo (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas antes através de um trabalho de refletividade crítica sobre as 

práticas de (re) construção permanente e incansável de uma identidade pessoal. 

É preciso formar professores capazes, segundo a fala que destacamos de 

Pimenta, (2005, p. 21) de: “ensinar em situações singulares, instáveis, incertas, 

carregadas de conflitos e de dilemas, que caracteriza o ensino como prática 

social em contextos historicamente situados”. É extremamente desafiante atuar 

diante de tantos pré-requisitos que se tornam, dada a sua importância, 

inegociáveis para que o Ensino Religioso avance diuturnamente e assuma o seu 

caráter científico, isto tem tudo haver com a postura que assumimos enquanto 

professores e como nos portamos diante da seriedade da disciplina, cujo 

conteúdo, de modo prático já faz parte do cotidiano das pessoas. 

Portanto, a formação docente deve partir da valorização, da pesquisa e da 

prática, tendo uma constante e firme articulação entre a universidade e as 

escolas. 
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De acordo com Pimenta (2000), aponto que o saber docente não é feito 

simplesmente a partir da prática, mas também nutrido pelas teorias 

educacionais. Desse modo, a teoria tem o seu papel fundamental na formação 

docente, pois dota os sujeitos de diversos pontos de vista para agir 

contextualmente, oferecendo perspectivas de análise para os professores 

entenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais de si 

mesmos enquanto profissionais. 

Ainda conforme Pimenta (2005, p. 38), a educação retrata e reproduz a 

sociedade; mas também projeta a sociedade que quer. Ou seja, é por meio da 

escola e consequentemente da educação que conseguiremos atuar 

qualitativamente quanto ao Ensino Religioso, quebrando preconceitos e tabus e 

contribuindo na construção de uma sociedade mais justa e mais ética. 

Pois, se entendemos que no aspecto do Ensino Religioso temos uma 

sociedade que discrimina e em muitos momentos não consegue se articular 

quanto à discussão de pensamentos doutrinários, teológicos e religiosos, 

visamos por meio do Ensino Religioso tornar isso uma realidade possível, ainda 

que saibamos que teremos refletido em nossas aulas, cada um desses 

posicionamentos, mas o ideal é haver perseverança e crescimento mútuo, pois 

como diz Paulo Freire (2006): “não há docência sem discência”, a fim de buscar 

uma maior maturidade de ideias nesse sentido e isso só é possível quando 

somos colocados em convivência com o diferente. 

Formação tem tudo a ver com reflexão, mas uma reflexão que não se 

resume apenas a perseverança no pensamento, mas também tem um caráter 

extremamente prático e responsável, tanto diante de ações individuais quanto 

coletivas. Pois sabemos que existem situações singulares a que os professores 

são levados a enfrentar, com características únicas, onde são exigidas respostas 

sábias e é aí onde o preparo aparece e se distingue através de sua competência 

e capacidade de autodesenvolvimento reflexivo; é sumamente necessário ser 

capaz de tomar posições concretas, de fazer escolhas, tomar atitudes para 

reduzir efetivamente os problemas. 

Todavia, “a formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, 
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produz-se nesse esforço de inovação e procura dos melhores percursos para a 

transformação da escola” (NÓVOA, 1995, p. 28). Porém, sabemos que a 

mudança não ocorre facilmente e nem tão pouco num curto período de tempo, 

mas exige perseverança e determinação na busca pelos objetivos que foram 

previamente definidos e estabelecidos em prol da educação, e no nosso caso da 

educação religiosa. 

Dessa forma, compreende-se em linhas gerais e levando em conta que, o 

desafio presente consiste em conceber a escola como um ambiente educativo, 

onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas Mc Bride (1989). A 

formação docente para atuar no Ensino Religioso deve ser encarada como um 

processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas, e 

não como uma função que intervém a margem dos projetos profissionais e 

organizacionais. 

No que concerne a realidade educacional brasileira, vemos 

historicamente que o Ensino Religioso foi estabelecido pela Constituição da 

República, desde 1931, pelo então Ministro da Educação, Francisco Campos, 

com argumentos de caráter filosófico e pedagógico; ele se constitui em um 

componente curricular obrigatório, todavia, ao mesmo tempo facultativo para os 

discentes, o que considero uma enorme discrepância e simultaneamente uma 

grande contradição, pois o Ensino Religioso consegue legalmente, no nosso 

país ser obrigatório e facultativo ao mesmo tempo. E atualmente, o Ensino 

Religioso é componente das dez áreas de conhecimento descritas pelo MEC, 

entendo ser ele relevante para a formação básica do ser humano, contudo, de 

acordo com Silva (2010, p. 14) “não existe nenhuma orientação específica nesse 

sentido”. 

Sabemos que existe uma vasta discussão no que diz respeito ao assunto, 

que se divide basicamente entre os que defendem e os que não desejam a 

presença do Ensino Religioso nas escolas. Quanto ao grupo contrário, se 

apóiam em argumentos como: a catequização que pode existir dentro de sala de 

aula, o contato com o conhecimento de religiões com princípios diferentes dos 

que acreditam, dentre outros; já os que advogam as aulas de Religião, acreditam 
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que a escola não pode se esquivar de um assunto tão presente na vida de seus 

alunos, como coloca Cortella apud Sena (2006, p. 19): 

 

Se a religião é presença constitutiva das existências humanas, e, 
desse modo, a educação religiosa é imprescindível, vê-se que o 
Ensino Religioso, como ordenação intencional desse conteúdo 
no espaço escolar, torna-se tão sério quanto qualquer outro 
componente pedagógico, obrigando-nos a desenvolver a nossa 
competência para tal empreita  
 
 

E ainda assevera que sendo o Ensino Religioso uma parte básica no 

cumprimento da missão de educar, este precisa ser caracterizado por seu sólido 

fundamento científico, religiosidade consciente e séria, firmeza quanto aos 

aspectos pedagógicos e compromisso ético com a formação integral do cidadão. 

Diante dessa gama de argumentos contra ou a favor da disciplina, o fato 

legal é que: 

 
O ensino religioso é componente curricular que deve 
juridicamente estar presente na organização escolar como 
caminho deliberado para o exercício da educação religiosa, cabe 
verificar o mérito e a pertinência tanto dessa educação quanto 
desse ensino. (SENA, op. cit., p. 13). 
 
 

Outra ideia já definida e clara é a questão da religião ou religiosidade 

estar presente na vida das pessoas, independentemente da cultura, classe 

social, raça ou status e o quanto isso influencia diretamente em suas práticas, 

escolhas, pensamentos, ou seja, a história da religião está intrinsecamente 

ligada e se confunde com a história da humanidade, sendo assim, Rubem Alves 

apud Sena (op. cit., p. 15), argumenta que religião:  

 

É fácil identificar, isolar e estudar a religião como comportamento 
exótico de grupos sociais restritos e distantes. Mas é necessário 
reconhecê-la como presença invisível, sutil, disfarçada, que se 
constitui num dos fios com que tece o acontecer do nosso 
cotidiano. A religião está mais próxima de nossa experiência 
pessoal do que desejamos admitir [...]. 
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Desse modo, entendemos a relevância, bem como a forte necessidade de 

estudarmos sistematicamente o fenômeno religioso, admitindo sua constância 

social, percebemos a exigência de nos determos na séria educação em torno do 

mesmo. Ela não pode deixar de existir na forma de ensino religioso e não pode 

ser negada as crianças, pois como afirma Sena (2006, p. 19) “uma escola 

inteligente não pode deixar de fora o conteúdo religioso.” 

Temos visto que o Ensino Religioso é algo extremamente sério e 

complexo, com bases históricas e legais bem fundamentadas, assim, para atuar 

no mesmo deve haver uma longa exigência com relação à base acadêmica, para 

que sua aplicação educativa não se transforme em um discipulado ou uma 

apologia a uma única religião, eleita como a melhor. Para tanto, é imprescindível 

o investimento de tempo e muita qualidade na formação dos educadores 

religiosos, entendendo que educar é um ato político, onde não há lacunas ou 

possibilidades para atuação de forma neutra, o ensino influencia e no caso do 

Ensino Religioso, não é diferente, assim, entendemos como Sena (op. cit., p. 

24), que o Ensino Religioso na escola deve ser apresentado e estudado:  

 

Sem o pressuposto da fé (que resulta na catequese), sem o 
pressuposto da religiosidade (que resulta na educação religiosa), 
mas com o pressuposto pedagógico (que resulta no estudo das 
religiões).  
 
 

No transcorrer dos anos, alguns modelos de Ensino Religioso foram 

surgindo na tentativa de atender as demandas e particularidades pertinentes a 

esse tipo de ensino, dentre eles destacamos: o Modelo Catequético, que visava, 

sobretudo a doutrinação dos indivíduos, objetivando claramente a expansão das 

igrejas; em seguida surgiu o Modelo Teológico, que se apropriava do Método 

Indutivo e visava primariamente formar religiosamente as pessoas, e, por último, 

mas não menos importante que os demais, aparece o Modelo das Ciências da 

Religião, que também optou por uma metodologia de caráter indutivo, todavia, 

visando educar o cidadão, pois o indivíduo deve ter o direito a uma educação 

religiosa de qualidade, que lhe proporcione o conhecimento de várias visões, 

para que, de modo  crítico e consciente, possa fazer suas próprias escolhas. 
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Pois comungamos com Sena (2006, p. 39) quando se posiciona afirmando que: 

   

Também no caso do Ensino Religioso, o ato de ensinar não 
significa transferir conhecimento religioso, mas assumir a religião 
como um dado a ser conhecido como parte da apreensão da 
realidade, da formação do sujeito e da responsabilidade para 
com a sociedade.  
 
 

Dada a grande complexidade do fenômeno religioso e mesmo do Ensino 

Religioso, compreendemos que para atuação neste, deve ser exigida uma maior 

formação acadêmica, para que o trato correto com o mesmo, considerando 

também o seu caráter de interdisciplinaridade, a formação deve ser 

necessariamente vasta e multifacetada. É ter um conhecimento amplo, tanto no 

que diz respeito às áreas específicas da pedagogia, didática, ética, bem como, 

filosofia, sociologia, teologia, dentre outras. Não que o professor de ensino 

religioso deva saber de tudo, pois entendemos e admitimos que isso seja 

impossível, mas se torna imprescindível que este seja um educador que leia, 

pesquise e se mantenha constantemente informado. 

Deve receber uma formação caracterizada pela contextualização do 

momento social que vivenciamos, observando e considerando os desafios que 

se apresentam e atentando para as mudanças que experimentamos, para que 

se torne apto para lidar com as mesmas. Destacamos as considerações de 

Marinilson Silva, quando corretamente ressalta: 

 

O professor de ensino religioso é, na escola e na sua 
comunidade, um mediador da própria questão religiosa, da 
espiritualidade, sendo assim, um promotor do diálogo inter-
religioso e da busca pela ética e pela paz. Daí, a importância do 
professor de ensino religioso, pois ele torna-se um elo, uma 
espécie de interlocutor entre o elemento religioso presente na 
realidade social e a realidade pedagógica, própria da escola e da 
comunidade. (SILVA, 2010, p. 11). 
 
 

Todavia, percebemos nitidamente que no Brasil, ainda não acontece na 

prática uma política específica de formação de professores para atuar no Ensino 

Religioso e isso se configura em um dos maiores problemas, a histórica falta de 
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formação adequada e qualitativa dos docentes, mas que apesar disso, estão 

atuando, em muitos momentos sem ter a clara noção de qual realmente é o seu 

papel. 

Dadas essas questões comungamos com Silva (2010, p. 63), quando 

escreve: 

 

Ser professor de Ensino Religioso diante das dimensões 
apontadas amplia a dimensão do ‘ser professor’ como sendo 
parte de um fenômeno essencialmente humano e pedagógico 
presente nas relações desse indivíduo com a dimensão do 
Transcendente e com os outros (visão da Alteridade e da 
Diversidade).  
 
 

Percebemos então que ser professor de Ensino Religioso se constitui de 

fato em um enorme desafio, que deve impulsionar o educador a buscar 

ininterruptamente conhecimentos dos mais variados, para que, bem munido 

possa atender as grandes necessidades ou demandas que se lhe apresentam 

diariamente. Entendendo que vivemos num contexto extremamente 

caracterizado pela diversidade, que segundo Gatti (2009, p. 11) é:  

 

Multiplicidade, reconhecimento das diferenças, da 
heterogeneidade, da variedade de ambientes sócio 
biogeográficos, de situações, das diferenças nos sentimentos, na 
cultura, na religião, nos modos de ser, de habitar, de conviver 
com seu ambiente físico e social. Na contemporaneidade nos é 
colocada a necessidade de se ter consciência clara da presença 
do diverso, em convivência.  

 

 

Sendo assim, vemos que como educadores religiosos precisamos estar 

aptos, preparados ou capacitados para lidar diuturnamente com a diversidade ou 

com as diferenças, principalmente no que diz respeito às religiosas, entendendo 

que, deve haver o respeito acima de tudo, ou seja: 
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independentemente da religião que possuímos, deve haver entre 
nós uma atitude de respeito para com todos, de aceitação do 
outro, do diferente, mesmo que pensemos e entendamos Deus 
de maneiras diferentes. (MEMORIAL, 2003, p. 75). 
 
 

Essa questão de respeito à diferença deve estar muito transparente e 

clara em nossa visão enquanto educadores religiosos, pois o conhecimento se 

dá a partir das relações que estabelecemos uns com os outros e também com o 

meio, desse modo, torna-se imprescindível que apesar de heterogêneos, nos 

relacionemos e vivamos compartilhando pensamentos e experiências a fim de 

crescer juntos, enquanto indivíduos, pois o aprendizado é necessariamente 

relacional, dessa forma, devemos buscar profundidade em nossas relações 

interpessoais. 

Por isso, como educadores religiosos entendemos que no nosso perfil 

não pode faltar à característica de abertura ao diálogo entre as religiões, para o 

exercício da formação continuada, que na realidade, não acaba nunca, pois 

sempre teremos o que aprender e jamais estaremos plenamente formados, 

prontos ou concluídos, e, suscitadas no processo de aprendizagem, ser o 

interlocutor entre a escola e a comunidade e estar dispostos a mediar os 

conflitos que certamente virão, porque um professor e no nosso caso, que atue 

no âmbito religioso pode e deve desenvolver momentos criativos e participativos 

em sala de aula à medida que exercita a tolerância por meio do encontro com o 

Transcendente e com os discentes. 

O professor de Ensino Religioso deve ter um perfil bem marcante e 

atuante de um pesquisador, de um estudioso, pois de acordo com Scussel, no 

livro Ensino Religioso: diversidade e identidade: 

 

O professor de Ensino Religioso não é aquele que dá respostas 
doutrinais às perguntas dos alunos, mas aquele que questiona e 
os ajuda na construção de suas verdades de fé, nas suas 
crenças e nas convicções religiosas e os auxilia a construir um 
sentido para a sua vida. (2008, p. 174) 
 
 

Pois o mesmo autor observa que: “ninguém trabalhará o Ensino Religioso 
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se não descobrir a importância da religiosidade na vida humana” (SCUSSEL, op. 

cit., p. 17). 

Não há como ignorar a religiosidade ou espiritualidade presentes e 

relevantes na vida dos seres humanos, independentemente da religião 

professada, idade, ou grupo social em que esta inserida, ela, a religiosidade, 

sempre estará lá exercendo um forte poder ou influência sobre nossas atitudes e 

pensamentos. 

Por todas essas razões reafirmamos a incontestável necessidade do 

professor de Ensino Religioso ser um exímio pesquisador e que deve considerar 

a participação do aluno em suas aulas, para conjuntamente construírem um 

conhecimento saudável e significativo, ele deve ser alguém aberto a 

investigação, que valorize as perguntas ou questionamentos, assim, 

concordamos com Becker, (2007, p. 176) quando coloca que: “não basta um 

professor que ensina, é necessário um professor que pesquisa e por isso 

ensina.” 

Com essas considerações percebemos que ser professor de ensino 

religioso, numa sociedade tão cheia de diversidades em todas as esferas se 

constitui em um gigantesco desafio, contudo, eles não devem nos fazer desistir, 

mas antes, nos motivar a continuar perseverantes na luta em prol do Ensino 

Religioso de qualidade em nosso país, para que por meio do trabalho, colhamos 

os frutos de uma educação religiosa significativa. 

Formação docente é um tema relevante na antropologia, na 

epistemologia, na ética, na economia, na história e na sociedade. O professor é 

um ator social, porque interfere no decurso da vida das pessoas, influenciando 

no seu modo de ser, na sua compreensão de mundo. Na verdade tenta-se 

ressaltar que o professor é uma figura importante, pois colabora na construção 

ou (re) construção de pensamentos e conceitos. 

Desde 1980 este tema tem sido enfocado e atualmente existem projetos 

públicos que visam à formação, classificadas como continuada ou cursos de 

capacitação.  Percebe-se a formação como um processo ininterrupto, que 

abarca fatores tanto externos e internos; externamente diz respeito aos aspectos 
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institucionais, culturais, políticos e sociais; e internamente referem-se a valores, 

atitudes, desejos, hábitos, juízos éticos, idéias, conceitos e símbolos. 

Uma boa formação é aquela que estimula a continuação, que aguça a 

curiosidade, que conduz a pensar, que convoca a rever conceitos e encoraja a 

quebrar paradigmas que já não mais se aplicam ao nosso contexto social. Ela 

deve ser encarada como um caminho sem volta, onde não há término ou pontos 

finais. 

Faz-se muito necessário que aja um discurso político sobre educação e 

suas consequências para a formação docente, como coloca Brito (2009, p. 90): 

 

A centralidade dada à qualidade da educação tem orientado o 
discurso governamental para a necessidade de reformular o 
processo ensino/aprendizagem e o decorrente planejamento de 
uma formação específica para o professor, tendo como 
referência a formulação de um perfil novo para representar suas 
atribuições docentes. Ou seja, uma maior importância do 
professor se traduz por uma exigência de mais eficácia e 
eficiência.  
 
 

 De acordo com Perrenoud apud Belair (2007, p. 65) “o percurso de 

formação sustenta que o aprendizado de um ofício complexo como o ensino, 

deve compreender, ao mesmo tempo, uma teoria associada à prática e uma 

prática decorrente de uma teoria.” Não basta apenas saber é preciso ter 

coragem para fazer. E de acordo com Freire:  

  

O que importa, na formação docente, não é a repetição 
mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor 
dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser 
superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai 
gerando a coragem. (2006, p. 45)   

 

 Segundo Perrenoud, (2007, p. 31) “a reflexão não se limita a uma 

evocação, mas passam por uma crítica, por uma análise, por uma relação com 

regras, teorias e outras ações, imaginadas ou realizadas em uma situação 

análoga.” É algo contextual, preciso, fundamentado, regido por princípios. Uma 

parte primordial da reflexão na ação leva a escolher conscientemente se deve 



34 

 

agir de forma imediata ou se é possível postergar a ação para que possa refletir 

mais demoradamente. 

 Os docentes que só refletem obrigados pela necessidade e que 

abandonam o processo de questionamento quando já se sentem seguros, não 

são profissionais reflexivos; a reflexão deve ser embasada com leituras e 

saberes acadêmicos. O ideal é que o saber acadêmico privilegiado na formação, 

seja o resultado da reflexão sobre a ação da qual são obtidos leis e princípios, 

ou seja, um saber associado à intervenção. 

 De acordo Freire (2006, p. 22) “a reflexão crítica sobre a prática se torna 

uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática virando ativismo”. Segundo ele, teoria e prática devem 

andar juntas, assim como formação e reflexão, tendo o objetivo de pensar para 

melhorar a prática, do contrário ela perde todo o sentido, passando a ser uma 

atividade banal e vazia de significado.  

 Lembra ainda que “é na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática.” (FREIRE, po. cit., p. 39). Portanto, a reflexão que esta sendo referida, é 

que o sentido primário da reflexão é a sua íntima relação com a prática, pois é a 

partir dela que as reflexões são baseadas. 

 Apesar de tudo isso, deve haver um esforço por tornar a formação na 

prática reflexiva em uma rotina que, apesar de não ser relaxante, pode ser 

vivenciada sem esgotamento e estresse. Para tanto é preciso cultivar o hábito de 

duvidar, de se surpreender, ou seja, não permitir que as situações e problemas 

sejam encarados como corriqueiros evitando acomodação; é preciso fazer 

questionamentos, ler, anotar, debater e refletir. 

 Diante de tantas questões que se constituem em verdadeiros desafios, 

assumimos o posicionamento de Perrenoud: 
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Só um formador reflexivo pode formar professores reflexivos, 
não só porque ele representa como um todo o que preconiza, 
mas porque ele utiliza a reflexão de forma espontânea em torno 
de uma pergunta, de um debate, de uma tarefa ou de um 
fragmento do saber. (2007, p. 72) 
 
 

 Considerando a formação como um processo onde deve existir uma 

reflexão-na-ação, enfatizando a decorrência de vários momentos, que devem ser 

vivenciados em uma correta prática de ensino. Inicialmente, o professor reflexivo 

permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 

reflete sobre o fato, buscando entender o porquê de haver sido surpreendido. Já 

num terceiro momento, ele reformula o problema suscitado pela situação, e 

finalmente, ele aplica uma experiência para testar a hipótese. 

Devemos lembrar ainda que o ser o humano não é constituído apenas da 

parte intelectual, do pensamento, da racionalidade, tão enfatizadas e até mesmo 

cobradas em nossas salas de aulas, mas que ele também é dotado de emoções 

e sentimentos, precisamos explorar melhor também esses aspectos em nossas 

aulas de Ensino Religioso. Assim, a compreensão do conteúdo se dará de modo 

mais fácil, prazeroso e significativo para os nossos alunos. Segundo o que 

aponta Furtado (2010, p. 121): “A sequência de aprendizagens significativas 

amplia a visão de mundo porque torna o pensamento mais inclusivo, ou seja, 

mais capaz de incluir novos conceitos.”  

É agir como Paulo Freire nos alertou há mais de três décadas. É preciso 

que: “peguemos os olhos dos alunos emprestados” para vislumbrarmos o mundo 

por meio deles. Assim, Furtado (op. cit., p. 122) aponta que precisamos levar os 

nossos alunos a: “construir sentido sobre o que aprendem e, só assim, 

potencializarmos a tão desejada aprendizagem significativa.” 

Trataremos a seguir sobre as características indispensáveis àqueles que 

atuam como docentes no Ensino Religioso, sempre os relacionando as questões 

educacionais.
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3  EM BUSCA DE UM MODELO DE ATUAÇÃO DOCENTE PARA O          
ENSINO RELIGIOSO 
 

Estamos cônscios de que o perfil que traçaremos aqui, nem sempre é o 

vislumbrado atualmente em nossas salas de aula, mas entendemos que 

precisamos expor o perfil que desejamos alcançar e ser progressivamente para 

que objetivamente nos esforcemos para atingir melhorias e avançar para o alvo 

proposto. 

É necessário que o professor de Ensino Religioso compreenda a 

importância do conteúdo que lida constantemente e o quanto suas aulas podem 

colaborar para o crescimento dos seus alunos de maneira integral, valorizando 

sua espiritualidade, pois como aborda Ruedell (2007, p. 42): 

 

A religião como dimensão de profundidade é “o ser do homem e 
da mulher enquanto comprometidos com o sentido da vida e da 
existência como tal.” É tarefa da educação desenvolver esta 
realidade espiritual profunda, ajudando os humanos a orientar 
sua vida para aquilo que os realize de maneira duradoura, dando 
resposta aos desejos que brotam de seu íntimo e se efetivam no 
encontro de amor.  
 
 

Sendo assim, aos professores cabe a responsabilidade de motivar os 

seus alunos a entenderem acerca dos assuntos pertinentes ao Ensino Religioso, 

levando a sério suas convicções, aptos para dar atenção ao diferente e 

dispostos a ajudar aqueles que buscarem ajuda, diante de um mundo tão 

individualista e solitário, em que as pessoas buscam de modo crescente a 

comunicação por meios tecnológicos em detrimento da pessoalidade, do olho no 

olho. Ensinar com motivação e ter autoestima, é o que Furtado e Bozza colocam 

quando afirmam: 
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[...] Professores constantemente motivados (que infelizmente 
são poucos...) encontram na própria ação docente elementos 
automotivadores que os impulsionam e dão sentido ao seu dia-a-
dia. As dificuldades se tornam desafios, e os sucessos são 
verdadeiros bálsamos que dão vigor e aumentam a positividade 
de suas ações. (2010, p. 75). 
 
 

Pois, o Ensino Religioso é parte constituinte da educação integral de todo 

cidadão, objetivando seu total crescimento e preparo para atuação da sua plena 

cidadania, como prescrevem a Carta Magna do País e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  

Os docentes do Ensino Religioso necessitam assim como todo 

profissional de uma vasta e contínua qualificação, só que tendo em vista a 

grande complexidade de seu campo de atuação, seu preparo torna-se ainda 

mais criterioso, como afirma Ruedell: 

 

É necessário que a sociedade e o Estado lhes reconheçam a 
profissão em pé de igualdade à de seus pares em outras áreas 
de conhecimento. Pleiteia-se para eles acesso oficial efetivo a 
cursos específicos de graduação e pós-graduação, levados a 
efeito na perspectiva de uma visão antropológico-cultural. 
Somente com professores instruídos, cultos e valorizados, que 
assumem sua tarefa com dedicação, poderá o Ensino Religioso 
tornar-se um elemento imprescindível e de relevância no 
processo educativo. (2007, p. 147). 
 
 

A valorização profissional dos professores de Ensino Religioso deve 

desembocar em atitudes positivas em sala de aula, pois quanto mais 

conscientes da nobreza de sua tarefa, subtendem-se maiores avanços na 

transmissão do conteúdo, pois acreditamos no valor daquilo que ministramos. 

Infelizmente, hoje no nosso país não existem políticas públicas específicas 

voltadas para o âmbito do Ensino Religioso, apesar de muitos e históricos 

avanços, ainda temos um longo percurso de conquistas a trilhar, de modo que, 

enquanto docentes Religiosos não podemos desvanecer na incessante busca 

por melhores condições de trabalho, salários mais justos, e não podemos 

desconsiderar programas de formação contínua para os discentes em prol de 

uma educação cada vez mais significativa e de qualidade. 
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Diante de todas essas considerações nos fundamentamos em Ruedell, 

2007, em seu livro Educação Religiosa para expor alguns princípios que devem 

nortear o Ensino Religioso e consequentemente a postura dos seus educadores, 

dentre eles destacamos: 

 

• Educar para a alteridade, o serviço e a comunicação. 

• Clarificar a própria identidade individual e grupal. 

• Fortalecer os laços estáveis na família e na comunidade.  

• Contribuir para o fortalecimento dos esforços em favor do 

entendimento e da vida em paz com todos. 

• Motivar a assumir atitudes práticas pró-vida. 

• Conscientizar sobre as múltiplas causa de agressões. 

• Apoiar iniciativas e movimentos em defesa da vida humana. 

• Haurir na profundidade humana e nas relações com o Transcendente 

as energias e orientações para o caminho de vida pessoal e social, 

como princípios éticos fundamentais. 

• Assumir mentalmente e de coração e vontade as exigências profundas 

de nosso ser, no sentido de promover a vida em sua 

multidimensionalidade. 

• Inserir no processo educativo valores primários para a convivência 

como – amor, justiça, solidariedade e paz. 

• Oportunizar o crescimento de atitudes de respeito pelo sagrado. 

• Suscitar também o respeito para com as crenças e atos culturais dos 

outros. 

• Propiciar a aquisição de conhecimentos requeridos para a tomada de 

consciência da qualidade dos sentimentos religiosos e para a revisão 

constante das expressões de fé e das práticas religiosas, tomando 

como ponto de partida critérios humanizadores. 

• Ajudar a definir e fortalecer, de modo livre e consciente nosso 

posicionamento religioso e nossa pertença a determinada agremiação 

ou confissão religiosa. 
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A formação docente continuada propõe e promove crescimento, que é 

extremamente necessário, pois, dadas as inovações tecnológicas, passa-se a ter 

uma exigência ainda maior com relação a postura do professor como um todo, 

sobre isso, destacamos o que afirma Vera Brito: 

 

A formação continuada permite, então, que o professor vá se 
apropriando como sujeito dos conhecimentos que ele mesmo 
gerou e que ele se torne um investigador capaz de rever sua 
prática, atribuir-lhe novos significados e obter maior espaço para 
a compreensão das mudanças que o atingem. Além disso, os 
desafios atuais do mundo contemporâneo implicam um 
conhecimento teórico prático de uma sociedade [...] (2009, p. 
15). 
 
 

Outro aspecto que vale a pena ressaltar diz respeito à ideia da existência 

constante do diálogo em todo processo educativo, e no nosso caso também a 

promoção do diálogo inter-religioso, o que requer do educador religioso uma 

postura de cuidado, atenção e respeito com o outro, a começar dele e isso 

influenciando seus alunos. Mostrando que é necessário e salutar conviver com 

as diferenças religiosas, desde que haja sempre uma relação pautada na ética e 

no respeito mútuo. 

 As aulas de Ensino Religioso, em muitos momentos aconteceram a partir 

do diálogo, do debate, da conversa, para tanto, faz-se extremamente necessário 

que o professor entenda o seu papel enquanto mediador de ideia nesse 

processo todo, para que as conversas tenham um significado e um objetivo 

previamente definidos. Freire aponta para buscarmos: 

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de 
acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao 
outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da 
aventura docente. (2006, p. 136). 

 

E, apesar de termos um conteúdo programático a cumprir anualmente, 

devemos ter sempre em mente o respeito pelo tempo de aprendizagem de 
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nossos alunos, que na grande maioria das vezes é diferente do nosso. Como 

bem afirma Bozza: 

 

Nossa competência como aquele que ensina reside 
exatamente no fato de colocarmos os alunos em situações de 
aprendizagem que se sintam seguros em caminhar, com nossa 
ajuda, até onde for possível naquele momento de seu 
desenvolvimento. (2010, p. 113, grifo do autor) 

 

Não estamos tentando colocar aqui a responsabilidade do sucesso ou 

fracasso do Ensino Religioso nos ombros do professor e na postura assumida 

por este, pois sabemos que educar envolve outro aspecto não menos 

importante, que é também a participação e interesse do discente, algo 

fundamental, pois ensinar é uma via de mão dupla, não tem como chegar ao 

objetivo se docentes e discentes não caminharem juntos, ainda que com 

algumas divergências no que tange a pensamentos e ideais. Todavia, não 

podemos nos isentar da enorme responsabilidade que temos quanto à qualidade 

e significado das aulas de Ensino Religioso, por isso, é preciso que cônscios de 

nossas responsabilidades tenhamos firmeza e ousadia para tomar decisões 

acertadas e não ser levados pela maioria que faz descaso de ser educador. 

Temos uma missão, um compromisso profissional que devemos honrar e primar 

sempre para que sua qualidade seja visivelmente conhecida, não para vanglória, 

mas porque entendemos que educar é algo extremamente sério. 

Segundo Blanchard e Muzás (2008, p. 19), o professor deve converter-se 

em um educador e levar o aluno a ser alguém capacitado a compreender o 

mundo considerando todos os âmbitos incluindo o religioso, para tanto ele 

destaca a importância do educador ser alguém com as seguintes características: 

 

1) Que facilita: ou seja, ser um facilitador numa transmissão 

compreensível do conteúdo e fazendo com que o mesmo faça 

sentido a vida dos discentes. 

2) Que age como mediador entre o aluno e a realidade, 

proporcionando os meios adequados para que este interaja com 



41 

 

sua realidade, seja crítico e argumentativo. 

3) Que escuta o aluno. Dar atenção e considerar as suas falas como 

sendo algo importante.  

 
Salientamos também a importância de uma postura reflexiva por parte dos 

discentes, não nos referimos a uma reflexão contemplativa, que simplesmente 

vive pensando acerca das coisas que vivenciou, mas antes de tudo, uma postura 

de reflexão acerca de sua prática e do que pode fazer para melhorá-la, é pensar 

para agir, e esta ligado a tomar decisões e sempre que necessário mudar, 

apesar de admitirmos que isso exige tempo, contudo é muitíssimo relevante e 

proporciona resultados duradouros. Freire (2006, p. 39), se posiciona da 

seguinte forma: “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática”. Ou seja, não temos como mudar atitudes se 

não avaliarmos nossas ações e percebermos a necessidade de mudança. 

O docente deve estar em todo tempo aberto e disposto a ter contato com 

aquilo que é diferente, pois este contato traz consequências positivas para nós e 

nos ajuda na compreensão de nós mesmos, de acordo com Santos (2010, p. 

29): 

 
Precisamos repensar a forma e os critérios que adotamos para 
pensar e tentar compreender as formas religiosas de outras 
culturas com as quais temos contato, como forma de enriquecer 
a nossa própria religiosidade.  

 

O diferente não deve em momento algum, produzir repulsa ou medo, da 

nossa parte, mas contrariamente, devemos ousar conhecer, pois é no contato 

com o outro que as nossas convicções se fortalecem, assumem forma e nos 

mostram até que ponto estamos dispostos a lutar por elas. Por meio do diferente 

refletimos nossas atitudes, percebemos onde devemos mudar e também onde 

precisamos perseverar na postura que assumimos anteriormente. 

É imprescindível que entremos em contato com o outro, pois sempre 
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teremos o outro como diferente de nós mesmos, mas o conhecimento se dá a 

partir das relações que estabelecemos o contato com o outro é indispensável, 

porque o aprendizado se configura quando nos relacionamos uns com os outros, 

por isso, devemos buscar sempre ter profundidade em nossas relações 

interpessoais. 

Vale ressaltar que os professores de Ensino Religioso também devem 

estar aptos para lidar com conflitos, pois no ambiente escolar, em virtude das 

constantes e naturais diferenças, os embates são esperados e normais, desde 

que fiquem restritos ao campo das ideias e nunca visem desentendimentos ou 

desacordos pessoais e particularidades. 

Assim, o Ensino Religioso deve ter uma proposta de multidisciplinaridade, 

focado no diálogo e na tolerância, lembrando sempre que temos o objetivo de 

conhecer e estudar o fenômeno religioso como um todo, levando em 

consideração a influência que o mesmo exerce sobre a humanidade. Não basta 

fazer vista grossa e não tratar o assunto com seriedade, em contrapartida é 

extremamente preciso que o educador de Ensino Religioso saiba da importância 

do conteúdo que ele ministra e considere o quanto ele pode contribuir para que o 

caráter do seu aluno seja forjado, pautado em princípios e valores tão relevantes 

e ao mesmo tempo tão esquecidos socialmente como os conceitos de: respeito, 

tolerância, diálogo, dentre tantas outras pertinentes questões que envolvem a 

disciplina. 

O professor e sua postura é um personagem fundamental para facilitar a 

compreensão do conteúdo por parte dos alunos. Assim, entendemos que 

havendo investimentos no docente, haverá como consequência melhorias no 

Ensino Religioso como um todo, pois os dois caminham juntos e de mãos dadas, 

rumo a uma mesma direção e alvo. Um depende do outro, eles são 

indissociáveis. Por isso, o professor necessita receber incessantemente uma 

formação docente que atenda as necessidades vigentes em seu contexto social 

de atuação, para que, bem munido teoricamente, produza os resultados corretos 

na sua prática educacional. 

Anelamos por convivermos com alunos que saibam se posicionar e 
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argumentar de modo crítico e reflexivo, para tanto é imprescindível que nós, 

enquanto professores tenhamos esta postura primeira, é o ensino através do 

exemplo, é fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam. É saber 

deixar marcas a tal ponto de darmos norte e direção para os que nos ouvem. 

O professor ainda deve ser alguém que se perceba e se reconheça como 

um intelectual, ou seja, um amante do estudo, da pesquisa, de leituras várias e 

da formação continuada. Procurar se informar e conhecer devem ser uma das 

paixões de sua vida, algo que o traga realizações e prazer e não um fardo, ou 

tormento. 

Muito se tem falado e escrito acerca desse tema de sermos professores 

que refletem, mas essa reflexão esta fundamentada no compromisso profissional 

e ético que devemos ter diante da nobre função de educar vidas, com suas 

individualidades e dúvidas, precisamos colaborar para que seus dilemas sejam 

solucionados, é envolver-se não simplesmente como telespectador, mas como 

participante ativo na vida e história dos discentes com quem temos contato e 

somos convocados a ensinar e educar. Precisamos então saber claramente o 

que queremos ensinar para eles? E como queremos educá-los? No que tange 

ao Ensino Religioso, as respostas a estas perguntas também se fazem 

pertinentes, dentre outras como: o que desejo transmitir com o meu conteúdo? 

Qual a influência que desejo exercer sobre a vida dos meus alunos? Que 

exemplo pretendo deixá-los? Que marcas anseio firmar? 

Nesse sentido, visualizaremos a seguir a perspectiva teórico-

metodológica utilizada nessa pesquisa.
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4  PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA  
 

4.1 O Referencial Teórico-metodológico das Representações Sociais 
 

O presente estudo sobre o processo de compreensão sobre a formação 

docente para atuar no Ensino Religioso apoiou-se em duas atividades distintas, 

uma de caráter conceitual, relativo ao debate contemporâneo a cerca da 

temática, e outra a partir de uma pesquisa empírica, tendo por fundamento a 

teoria das Representações Sociais, que privilegia o olhar dos sujeitos envolvidos 

na definição dos fenômenos sociais. 

Formulada inicialmente por Serge Moscovici (1978) e colaboradores, tem 

por pressuposto central a ideia de que a realidade é simbolicamente construída.  

De acordo com seu autor, o estudo das representações sociais permite acessar 

as maneiras como os grupos sociais explicam e dão sentido ao real, para si 

mesmos e para se comunicarem com os outros e atuar no cotidiano. As 

representações são vistas por ele, como entidades quase tangíveis, que 

circulam, cruzam-se e se cristalizam através de uma fala, um gesto, um 

encontro, em nosso universo cotidiano (MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

Para Moscovici (op. cit.) as representações sociais são “elaboradas a 

partir de conversações no universo comum”, na convivência com os objetos 

sociais. Elas estão em todos os lugares, onde as pessoas interagem 

informalmente, servindo à função de orientar seus comportamentos e suas 

comunicações. 

A teoria das Representações Sociais tem como uma de suas principais 

funções a de guiar as ações das pessoas. Por se constituir um saber 

extremamente prático, formam sistemas de interpretação da realidade que 

regem a relação com o mundo e com as pessoas e organizam as comunicações 

e as condutas sociais (Jodelet, 1989). Por definição é um saber social, 

caracteristicamente partilhado por um grupo, constituindo-se numa referência 

comum a todos, apoiando a identidade de seus membros e imprimindo sentidos 

à sua prática social. Neste sentido, configura-se a relevância do seu estudo 

diante do desafio da ampliação da qualificação docente em vista da necessidade 
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de melhoria de atuação docente no ensino religioso público no estado da 

Paraíba e isso por meio de uma qualitativa e imprescindível formação docente. 

A teoria das Representações Sociais constitui-se numa forma primordial 

de conhecimento, na qual é realçada a importância do senso comum para a 

apreensão da realidade social. Este conceito não envolve consensos simples 

entre os pesquisadores. O elemento unificador das abordagens localiza-se em 

seu caráter social, apresentando-se como o elemento que agrupa o mais alto 

grau de acordo entre eles. Assim, as representações sociais afirmam-se como 

um saber sobre o real, socialmente elaborado e compartilhado, como consta da 

definição de Jodelet (1989). 

 É por esta razão que esta formulação teórica reveste-se de grande 

suporte para o estudo da necessidade e influência da formação docente para 

atuar no Ensino Religioso paraibano aumentando gradativamente sua qualidade, 

por suscitar uma melhor apreensão dos significados discursivos, por sua 

condição social de existência, evitando-se uma abordagem tradicional desse 

objeto, voltada para o eu, supervalorizando a dimensão pessoal, individual e 

cognitivamente elaborada da identidade. 

As representações sociais são construídas quando socialmente existe a 

necessidade de se posicionar frente a novos objetos sociais. O objeto é recriado 

a partir das falas diárias do senso comum de modo que, para Moscovici, o 

mundo externo (objeto) e o interno (sujeito) são indissociáveis. O ato de 

representar leva a um reexame e a uma reexperimentação, e em seguida a uma 

reconstrução do objeto a modo do sujeito. 

É a partir das representações sociais que se fundamentam as escolhas, 

ainda que esta não seja uma atitude consciente; pois muitas vezes as 

representações que se tem limitam posicionamentos. Desta forma, é preciso que 

se conheça cada uma, para que, quando necessário se possa romper com 

paradigmas retrógrados, abolir preconceitos e abandonar a intolerância. Significa 

estar sempre aberto e disposto a mudanças. 

Na grande maioria das vezes as representações não são expostas 

verbalmente ou assumidas sem constrangimentos, pois em alguns momentos 
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elas revelam exatamente o que se quer esconder, talvez por medo, vergonha, 

timidez, não se sabe ao certo, o fato é que são nelas onde são apontadas as 

reais ideais acerca tanto das questões relacionadas ao cotidiano quanto dos 

tabus e enigmas, por meio delas surgem posicionamentos, argumentos e até 

mesmo contra argumentos, elas são muito fortes e influenciam diretamente na 

nossa prática diária. 

As representações devem ser refletidas a luz da razão, embasadas 

teoricamente e com ações práticas que confirmem e fortaleçam nossos 

discursos, portanto para Perrenoud apud Bailauquês (2001, p. 53), entende-se 

que: 

 

O saber explorado, trazido ou construído a partir de um trabalho 
das representações do ofício em um professor constitui a base 
para o conhecimento dele próprio relativamente ao papel a 
representar em sua efetivação das tarefas pedagógicas.  
 
 

 Enfocaremos também as ideias marxistas que entendem as 

representações como um intercâmbio entre aquilo que pensamos e aquilo que 

vivenciamos, pois somos “homens reais e ativos.” 

 As representações devem ser entendidas como meio de apreensão da 

realidade e de orientação das condutas dos professores. 

 Trabalharemos então as falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, na 

perspectiva de conhecermos, ainda que minimamente as suas histórias de vida 

enquanto profissionais do Ensino Religioso, e assim buscarmos entender o que 

para eles significa a formação docente e qual a sua relação com a prática do 

ensino religioso. 

 Como bem observa Escarião: “As interpretações/análises das 

representações são “mutáveis”, “contingentes” e “parciais”. Caracterizam como 

provisórias e não universais.” (2000, p. 47). É preciso observar cuidadosa e 

criteriosamente o contexto social em que cada grupo está inserindo, levando em 

consideração suas particularidades e características que os identifica naquele 

dado momento histórico, pois ao longo do tempo as pessoas mudam, nada é 
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estático, por isso envidamos esforços e acreditamos que por meio de uma 

formação docente de qualidade se torna possível mudar posturas, alargar 

visões, enfim agir com profissionalismo e bem preparado visando estudar e 

informar sobre o fenômeno religioso, as crenças e o quanto que isso tudo 

representa e tem importância para o ser humano, tanto individualmente quanto 

coletivamente. 

Devemos ter sempre em mente que o professor de Ensino Religioso deve 

demonstrar profundo respeito a crença de seus alunos, independentemente de 

qual seja. Segundo Valmor da Silva, (2008, p. 83): “Tudo, nas aulas de Ensino 

Religioso, deve ajudar os alunos a amadurecerem, sem contar, 

necessariamente, com a fé como ponto de partida.” 

Esse ensino deve contribuir para que os discentes construam sua história 

de vida e saibam em que acreditam. De acordo com Valmor da Silva (op. cit.): 

 

É necessário que o Ensino Religioso proporcione aos alunos e 
alunas experiências, informações e reflexões que os ajudem a 
cultivar uma atitude dinâmica de abertura ao sentido mais 
profundo de sua existência, de sua vida em comunidade, da 
organização de seu projeto de vida.  
 

Ou seja, O Ensino Religioso deve favorecer a vida dos alunos como um todo, 

dando atenção a sua formação de modo integral, considerando também a sua 

espiritualidade, bem como a visão de mundo que devem obter durante sua vida. 

Assim, temos que, de acordo com Bozza (2010, p. 120): “[...] conhecer bem o 

que se ensina e conhecer bem a quem se ensina.” Pensaremos um pouco a 

partir de agora acerca da postura profissional que cabe ao professor de Ensino 

Religioso. 

 

4.2  Representações Sociais Acerca da Atuação Profissional do Professor 
 

Os ofícios evoluem, assim como a sociedade, a tecnologia, a ciência, os 

pensamentos, enfim nada é estático, sendo assim, o papel dos professores deve 

evoluir. O profissional é considerado um prático que adquiriu, através de 
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estudos, o status e a capacidade para realizar com autonomia atos intelectuais 

não-rotineiros na busca de objetivos em uma situação complexa. 

 O professor que age com profissionalismo, é caracterizado pelo “domínio” 

de vários conhecimentos profissionais, por portar uma aguçada percepção e 

capacidade de análise.  

 Corroborando com Perrenoud apud Altet (2007, p. 25) define-se o 

professor profissional como “o profissional que sabe colocar as suas 

competências em prática independentemente da situação, e é capaz de refletir 

na sua ação, avaliando e julgando, buscando melhorar constantemente.” 

 Admitindo que o bom profissional, ou o bom professor deve estar a par de 

formas de saber: o saber declarativo “saber que”; o saber procedimental “saber 

como” e o saber condicional ou contextual “saber quando e onde”.  

 Deste modo, torna-se fundamental que a formação deste professor, que é 

um profissional, não pode caracterizar-se por uma mera influência a tomadas de 

decisões, mas deve promover condições que desenvolvam o saber analisar, 

saber refletir e saber argumentar. E um bom profissional como Perrenoud  

coloca “deve reunir as competências de alguém que elabora conceitos e 

executa-os: ele identifica o problema, apresenta-o, imagina e aplica uma solução 

e, por fim, garante seu acompanhamento.” (PERRENOUD apud ALTET, op. cit., 

p. 11). 

 Outra questão é a autonomia que um profissional qualificado deve ter, 

porque para este, não basta saber as leis e cumpri-las, é preciso assumir 

posicionamentos autônomos, mas não independentes. 

 Altet (op. cit., p.25) define o professor profissional do seguinte modo: 

 

Uma pessoa autônoma, dotada de competências específicas e 
especializadas que repousam sobre uma base de 
conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, 
legitimados pela Universidade, ou de conhecimentos 
explicitados, oriundos da prática. Quando sua origem é uma 
prática contextualizada, esses conhecimentos passam a ser 
autônomos e professados, isto é, explicitados oralmente de 
maneira racional, e o professor é capaz de relatá-los.  
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 Ser professor de Ensino Religioso é uma tarefa muito desafiante, e ser 

caracterizado pelo profissionalismo, aumenta consideravelmente este desafio, 

pois lidamos com questões subjetivas, com idéias, com fenômenos, assim 

precisamos ter a clara noção do que significa ser um professor profissional, para 

dessa forma atuar objetivamente em busca da excelência profissional. Não dá 

pra ser amador e lidar com educação religiosa, para termos bons e duradouros 

resultados é necessário que nossa prática esteja fortemente respaldada na 

teoria, estas são indissociáveis e, quando uma é enfatizada em detrimento da 

outra os prejuízos são inevitáveis, quer sejam com relação a má interpretações 

ou de não saber o que ou como proceder em sala de aula. 

 Qualidade educacional e formação docente é uma relação de 

dependência, assim como ressalta Brito (2009, p. 91): 

 

O desafio da educação de qualidade pressupõe o enfrentamento 
da questão da formação de qualidade e das condições de 
trabalho que possam promover maior profissionalização. Isto 
requer formação pensada tanto como processo de construção da 
prática docente qualificada como também como processo de 
afirmação da profissionalidade do professor.  

 

 Ensinar e aprender devem ser um alvo a ser buscado com relação 

professor- aluno e o professor com ele mesmo. É um exercício de procurar se 

afastar para observar melhor sua atividade profissional e avaliar onde e como 

pode ser diferente. 

 A ideia de profissionalismo é considerada enquanto inserida no contexto 

das representações como uma categoria, que deve ser visionada pelos docentes 

de Ensino Religioso como uma necessidade urgente, pois a formação 

qualificada deve necessariamente incluir profissionalidade em suas ações e 

atividades docentes. Assim, o professor profissional de Ensino Religioso deve 

ser capaz de: 

 

• refletir acerca de situações complicadas, fundamentados em 

teorias e conhecimentos acadêmicos; 



50 

 

• optar por metodologias e modelos pedagógicos baseados em 

argumentações teóricas a fim de ter uma prática produtiva e 

coerente; 

• analisar de modo crítico suas atividades e os seus resultados e 

• apreender através de uma permanente avaliação, no decorrer de 

toda vida docente, dentre outras questões. 

 

 Os docentes religiosos não pode conformar-se com a estagnação ou a 

ausência de profissionalismo, mas devem procurar crescer e ser melhor como 

professores, pois o alcance da profissionalização leva a dedicação de uma vida 

inteira. É buscar, perseguir e ser perseverante na sua evolução docente. Ainda 

temos muito que caminhar e aprender, rumo a excelência. Não basta dar aulas 

de Ensino Religioso, é preciso ensinar com discursos e atitudes e sempre estar 

aberto ao diálogo. Lembrando que o profissionalismo deve estar inserido na 

formação e que esta deve ter sempre em mente a idéia de continuidade, é a 

leitura e a prática caminhando de mãos dadas, sempre de modo 

interdependente e relacional. Brito (2009, p. 96, 97) afirma: 

 

A formação, inicial e continuada, seja pensada como elementos 
articulados ou momentos de um processo de construção de uma 
prática docente qualificada e de afirmação da identidade 
profissional do professor. Tal perspectiva nos remete à 
compreensão de que os saberes pedagógicos também são 
desenvolvidos ao longo do processo de construção da 
identidade e do exercício profissional do professor.  

 

 É a idéia que Paulo Freire defende em seu sugestivo livro Professora sim, 

tia não. Ser educador é ter uma profissão, ter uma missão, uma meta a alcançar 

e se diferencia em muito de ser alguém da família, não que não deva existir 

amor e amizade recíproca entre alunos e professores, mas o aluno deve 
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vislumbrar no professor, alguém que está em sala de aula primordialmente 

disposto e preparado para ensinar acerca do Ensino Religioso e não enxergá-lo 

como alguém que está ali pra se relacionar com ele, e em segundo plano expor 

conteúdos. 

 Ruedell (2007, p. 147), em seu livro intitulado Educação Religiosa, 

ressalta com relação aos professores e profissionais do Ensino Religioso que: 

 

[...] É necessário que a sociedade e o Estado lhes reconheçam a 
profissão em pé de igualdade à de seus pares em outras áreas 
de conhecimento. Pleiteia-se para eles acesso oficial efetivo a 
cursos específicos de graduação e pós-graduação, levados a 
efeito na perspectiva de uma visão antropológico-cultural. 
Somente com professores instruídos, cultos e valorizados, que 
assumem sua tarefa com dedicação, poderá o Ensino Religioso 
tornar-se um elemento imprescindível e de relevância no 
processo educativo.  

 

 Desse modo, percebemos que a melhoria do Ensino Religioso está em 

profunda ligação com a valorização e investimentos em formações docentes, 

pois apenas professores bem preparados profissionalmente podem agir de modo 

consciente e respaldados em estudos e pesquisas, para tomar decisões e 

atitudes corretas. Entendendo qual o seu papel e como agir diante das situações 

peculiares de uma sala de aula de Ensino Religioso, conhecida por suas 

constantes diferenças religiosas. 

 Mesmo diante dessas inquestionáveis necessidades, sabemos que temos 

muitos e grandes desafios a serem vivenciados na tentativa de serem vencidos, 

dentre eles, destacamos o que bem observa Ruedell (2007, p. 132): 

 

Ao agudizar nossa atenção sobre a problemática em exame, 
verifica-se que, com freqüência, o descaso e a desvalorização 
do Ensino Religioso ocorrem na prática em instâncias 
administrativas ao relegar esse componente curricular a segundo 
plano, ou mesmo o omitem, a pretexto de dificuldades de horário 
ou de preenchimento do quadro de professores. Facilmente se 
invoca que, pela lei, o Ensino Religioso é facultativo para o aluno 
e se ignora que é obrigação da escola oferecê-lo dentro dos 
horários normais.  
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 Dessa forma, vale refletir e buscar respostas para as seguintes questões: 

Que atividades e atitudes devemos acrescentar na formação de professores de 

Ensino Religioso para que estes sejam caracterizados enquanto docentes 

profissionais? E como formar conjuntamente, profissionais práticos e reflexivos 

ao mesmo tempo, capazes de refletir, conversar e escrever sobre as suas 

práticas? 

 Analisaremos a partir de agora os dados que colhemos por meio da 

aplicação da pesquisa, considerando as categorias que foram encontradas nas 

representações dos professores de Ensino Religioso.
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5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Trabalhamos com uma amostra de 16 sujeitos de ambos os sexos, 

caracterizados por serem professores de escolas públicas municipais de João 

Pessoa, Paraíba e lecionarem a disciplina de Ensino Religioso. 

Apresentamos um questionário que sugeria em primeira instância os 

dados de identificação pessoal de cada sujeito, com exceção do nome, pois 

primamos por preservar a identidade dos envolvidos na pesquisa, em segundo 

lugar tratamos de questões específicas e ao mesmo tempo abrangentes no que 

diz respeito ao conceito pessoal de Ensino Religioso e a importância da 

formação docente para atuar no mesmo. 

A partir dos dados coletados podemos observar que: a grande maioria dos 

professores de Ensino Religioso que atuam em João Pessoa são do sexo 

feminino, 14 pessoas são do sexo feminino e apenas 4 são do sexo masculino. 

O que assevera a antiga ideia de que magistério é coisa de mulher. 

A distribuição dos participantes quanto ao sexo aponta para uma direção 

única: a imagem historicamente construída de uma profissão onde predomina a 

atuação do sexo feminino. 

Alguns recentes estudos vêm captando um movimento progressivo de 

entrada de homens na carreira docente, o que levou os pesquisadores a 

constatarem “que estamos hoje em face de um processo gradual de 

desfeminização da atividade docente” (VIEIRA apud BATISTA, ode, 1999, p. 61), 

o que não se confirma em nosso estudo.   

Todos os sujeitos têm curso superior, nas mais diversas áreas de 

conhecimento, essa informação assevera ainda mais no que tange a 

necessidade de formação específica com relação ao Ensino Religioso, tendo em 

vista o visível “despreparo acadêmico” para se relacionar com a disciplina, ou 

seja, a grande maioria dos professores de Ensino Religioso que atuam em João 

Pessoa não possui uma capacitação na área de ER. Estes têm idades entre 32 e 

62 anos, ou seja, todos estão em fase adulta, com vida profissional definida e 

com um acúmulo de experiências ao longo de suas histórias. 
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 Quando indagados acerca do que significava para cada um ser professor 

de Ensino Religioso? As respostas foram bastante variadas, dentre elas 

destacamos as seguintes: 

 

Sujeito 1: “trabalhar com a diversidade e a pluralidade social e religiosa”. 

Sujeito 2: “cooperar para uma formação sadia na sociedade.” 

Sujeito 3: “participar da construção da história em função da pluralidade 

religiosa.’ 

Sujeito 4: “ser um facilitador no processo ensino aprendizagem”. 

Sujeito 5: : “um desafio a ser vencido”. 

Sujeito 6: “tem um significado tão importante quanto as demais 

disciplinas.” 

Sujeito 7: “um desafio com grandes obstáculos a vencer.” 

Sujeito 8: “trabalhar com o sentimento e o coração dos alunos.” 

Sujeito 9: “É uma responsabilidade muito grande.” 

Sujeito 10: “contribuir na formação educacional e espiritual dos alunos.” 

Sujeito 11: “colaborar com a formação integral dos discentes.” 

Sujeito 12: “ser construtor de uma ciência que busca seu espaço na 

educação.” 

Sujeito 13: “contribuir na formação da aprendizagem dos alunos.” 

Sujeito 14: “privilégio, pois a medida que ensina, aprende.” 

Sujeito 15: “abertura para o diálogo, tolerância e a humanização.” 

Sujeito 16: “um pouco difícil, porque é uma disciplina sem muita 

importância para humanidade.” 

 

Percebemos que em sua maioria, os sujeitos envolvidos na pesquisa 

colocam ou destacam ideias como: diversidade ou pluralidade e contribuir para a 

formação de seus alunos. Observamos que é refletida nas falas dos docentes a 

falta de identidade do Ensino Religioso, pois suas falas se mostram um pouco 

soltas, é com se fosse um discurso decorado e não parece estar muito claro em 

suas mentes qual o real significado de ser professor de ensino religioso e não de 
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outra disciplina e o que isso representa. Fica nítido o quanto o Ensino Religioso 

ainda precisa avançar em prol de ser uma disciplina que tem objetivos claros e 

definidos e que os seus professores, atores sumamente indispensáveis no 

processo educacional, saibam nitidamente aonde querem chegar com seus 

conteúdos. 

E observamos que, mesmo que o modelo catequético tenha sido proposto 

há tanto tempo atrás, e mesmo depois de teoricamente termos avançado em 

nível de modelos pedagógicos, considerando as limitações religiosas que o 

modelo catequético nos impõe, infelizmente em pleno século XXI, ainda vemos 

que ele persiste de modo prático, não vemos na grande maioria das falas 

apontando para a construção coletiva e dialogada do conhecimento, mas em 

detrimento a isso o professor se coloca como transmissor de um conteúdo 

pronto. Paulo Freire, (2006, p. 34), afirma categoricamente que: “pensar certo é 

fazer certo.” As duas questões devem andar juntas para que a reflexão influencie 

a prática e vice-versa. E Furtado (2010, p. 98) ressalta que: “no processo de 

mudança, muito mais difícil do que aprender o novo é “desaprender o velho”. 

Seria a coragem de abrir mão de práticas que assumimos a anos, ou que nos 

ensinaram como sendo verdade absoluta. 

Precisamos ter clareza no que diz respeito ao nosso papel de professor 

de Ensino Religioso, para que saibamos onde queremos chegar. Grande parte 

de nossas escolas, nos referimos exclusivamente a realidade das públicas, sem 

termos nenhuma preocupação no momento com as privadas, ainda estão 

ornamentadas com imagens de “santos”, ainda temos comemorações religiosas 

em nossas salas de aula. E, como educadores o que temos feito para alterar 

essa situação? É necessário que acreditemos que a mudança além de urgente, 

é possível, do contrário não teremos disposição nem forças para investir nosso 

tempo e estudos para que estas mudanças aconteçam. 

Freire (2006, p. 77) se posiciona da seguinte forma: “meu papel no mundo 

não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências.” É aí onde entra o envolvimento, a participação, 

pois o Ensino Religioso não precisa de educadores que se portem como 
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expectadores, que simplesmente ficam de longe e observam os acontecimentos 

de modo contemplativo, mas em contrapartida, é preciso que surjam educadores 

que façam a diferença, que estejam dispostos a se expor e que tenham uma 

prática extremamente comprometida com o discurso que proferem que tenham 

coragem de expor suas ideias, mesmos que estas sejam contrárias ao sistema 

imposto. 

A prática é necessária, mas só pode ser caracterizada como competente 

quando a mesma tem ligação direta e compromisso com a realidade, seus 

desafios e daí então o professor intervém, na tentativa de significar os seus 

conteúdos para os alunos. 

Segundo Blanchard e Muzás (2008, p. 85): 

 

A prática é o terreno conhecido pelos professores e dela falam 
com conhecimento de causa; é a realidade na qual podem ler, 
para além da própria ação, os enfoques que a tornaram possível. 
Uma vez que tenham realizado uma reflexão sobre as 
concepções educativas, podem voltar a ela para afetá-la, renová-
la e fazê-la. Portanto, também é ponto de chegada.  

 

É um longo percurso, conhecido por suas constantes idas e vindas, 

avanços e retrocessos, daí então a importância de se pensar sobre o que e 

como estamos fazendo a transmissão dos nossos conteúdos em sala de aula. 

Quais são as razões que apresentamos ao escolhermos um modelo pedagógico 

em detrimento do outro? Em que respaldamos nossos objetivos a serem 

alcançados em sala de aula por meio do Ensino Religioso? Estas e outras 

questões devem fazer parte da nossa vida enquanto professores, e é nosso 

deve procurar respostas plausíveis e concretas para as mesmas, a fim de 

darmos significado a nossa prática. Bozza (2010, p. 178) afirma que: “a prática 

de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo.” 

Somos responsabilizados por uma tarefa muito complexa e que exige 

bastante dedicação, pois nos apropriamos da fala de Bozza (op. cit. p. 107) e 

colocamos: 
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É necessário que ensinemos o aluno a pensar, falar sobre o que 
ele pensou, comparar sua conclusão com as hipóteses 
levantadas pelos colegas e assim sucessivamente, até 
chegarem, em conjunto, a construção de algo que faça sentido 
para eles, porque foi refletido a partir de situações concretas, da 
realidade e, sobretudo, que possam utilizar aquele conceito 
apropriadamente em suas vidas. 

 

Levantamos outra questão, agora sobre qual a utilidade e importância da 

formação docente para eles que atuam na área do Ensino Religioso? E 

obtivemos as seguintes respostas: 

 

Sujeito 1: “grande importância para ter uma melhor forma de trabalhar os 

conteúdos.” 

Sujeito 2: “prepara para atuar em sala de aula” 

Sujeito 3: “a utilidade é a integração e atualização pedagógica.” 

Sujeito 4: “grande importância para desempenhar o trabalho de maneira 

eficiente.” 

Sujeito 5: “é sempre importante pois é um meio de estar em constante 

aprendizado”. 

Sujeito 6: “troca de experiência, possibilidade de aprendizagem.” 

Sujeito 7: “é de suma importância, pois dão inovações que ajudam no 

nosso dia a dia.” 

Sujeito 8: “tentar melhorar o conhecimento junto com a diversidade.” 

Sujeito 9: “ajuda a tirar dúvidas e angústias do dia a dia.” 

Sujeito 10: “é que esta disciplina trabalha com o indivíduo, além do lado 

espiritual a vivência do dia a dia.” 

Sujeito 11: “é importante na perspectiva do estímulo a docência e no 

desenvolvimento do conhecimento do fenômeno religioso.” 

Sujeito 12: “é necessária ao educador, amplia a visão acadêmica.” 

Sujeito 13: “importante para adquirir conhecimentos e transmitir de forma 

agradável.” 

Sujeito 14: “bom e importante, esclarece dúvidas e norteia para o caminho 

mais adequado.” 
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Sujeito 15: “contribui com o que trabalhamos com os alunos.” 

Sujeito 16: “as pessoas conhecerem seus valores e comportamentos.” 

 

Vemos que o destaque maior observado nas falas expostas é com relação 

ao auxílio que a formação possibilita para atuar na prática em sala de aula, tem 

um caráter de ferramenta, suporte. Percebemos também que quase todos 

ressaltaram a importância da formação acontecer, não foram apresentadas 

resistências, ou descaso, mas pelo contrário houve uma abertura para que a 

mesma continue e avance se perpetuando. Todavia, sentimos falta de que 

mencionassem que a formação serve para refletirmos sobre a prática do Ensino 

Religioso e como intervir na melhoria da realidade atual. Acredito que enquanto 

professores, ainda estamos muito passivos em nossas formações, sempre muito 

dispostos a receber o “prato feito”, talvez tenhamos sido educados assim, e isso 

tem se perpetuado em nossas ações pedagógicas e educacionais.  

Não vemos menção de oportunidade ou espaço onde é possível 

questionar, tirar dúvidas, construir conhecimento, pensar, pesquisar, mas as 

falas são apoiadas em esperas para receber o conteúdo que deve vir acabado, 

concluído. 

 Acredito que, a transmissão e compreensão do Ensino Religioso devem 

passar pela construção coletiva, dialogada, pesquisada e refletida na relação 

entre aluno e aluno e aluno professor, esta deve ser uma prática comum. Estas 

aulas devem ser espaços abertos ao diálogo e a conversa franca sobre as mais 

variadas religiões, sem medos ou desrespeitos ao diferente, é aprender a viver 

em unidade em meio a diversidade, e que o diferente não é necessariamente o 

negativo, o ruim ou o pior, mas simplesmente o diferente. Que é algo 

extremamente importante para que eu me conheça e saiba em que acredito, 

pois entendo que é no meio do diálogo que asseveramos nossas idéias e vemos 

até que ponto somos capazes de defendê-las. 

Vemos que todos os docentes afirmam e defendem a relevância da 

formação para atuar no Ensino Religioso, o que confirma a pertinência de nossa 

preocupação em torno de termos investimentos constantes e crescentes na 
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melhoria do Ensino Religioso e para tanto, proporcionando formações 

continuadas bem contextualizadas, relacionando sempre a vivência entre teoria 

e prática, para que os nossos docentes, que vêm das mais diversas áreas de 

formação inicial, recebam um sólido embasamento para agirem de modo 

pertinente com os conteúdos relacionados à disciplina. Como destaca a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do livro: Ensino Religioso 

no cenário da educação brasileira: 

 

Há de se proporcionar uma preparação profunda que permita 
aos professores a aquisição de habilidades e competências para 
desempenharem sua função com ações pedagógicas que visem 
o respeito para com as concepções religiosas e filosóficas de 
cada tradição ou grupo religioso, em meio ao pluralismo e 
diversidade cultural cada vez mais intensificados no país e no 
mundo. E mais, a educação religiosa, se bem orientada, 
predispõe a educandos e educadores para a realização de seus 
ideias e a fortalecer os propósitos de vida em função desses 
ideais. (2007, p. 14 e 15) 

 

Para tanto, faz-se necessário que a identidade do Ensino Religioso seja 

conhecida e assumida por eles, ou seja, quem são? E para que existem? Para 

que assim, possam avançar de maneira reflexiva e ao mesmo tempo abertos 

para as mudanças que com certeza se farão necessárias ao longo de toda 

caminhada docente e pedagógica. 

Em terceiro lugar perguntamos sobre o objetivo pessoal de cada docente 

ao trabalhar com o Ensino Religioso, e descobrimos o seguinte: 

 

Sujeito 1: “buscar desenvolver a espiritualidade do discente  e o 

fenômeno religioso na sociedade.” 

Sujeito 2: “levar aos alunos os conteúdos completos para terem uma vida 

sadia e aprendam a conviver com a tolerância religiosa.” 

Sujeito 3: “educar uma geração que seja apaixonada pelo conhecimento e 

que tenha habilidade de criticar.” 

Sujeito 4: “contribuir, somar, facilitar o entendimento do aluno e o meu 

próprio.” 
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Sujeito 5: “levar aos discentes noções de respeito, cidadania, 

solidariedade e demais valores morais, sociais e espirituais.” 

Sujeito 6: “propor ao educando uma visão diferenciada do ensino religioso 

e enfatizar a importância desse estudo na sua formação.” 

Sujeito 7: “ajudar aos alunos a se conhecerem como pessoas, conhecer 

suas espiritualidades e respeitar os outros.” 

Sujeito 8: “tentar passar para eles as diversidades positivas e negativas 

das religiões estudadas.” 

Sujeito 9: “trabalhar o valor humano.” 

Sujeito 10: “contribuir na aprendizagem do educando mostrando a 

diversidade religiosa, preconceitos e estimulando a sua auto estima.” 

Sujeito 11: “desenvolver um trabalho que possa melhorar na construção 

de uma sociedade cidadã e sustentável.” 

Sujeito 12: “promover essa ciência, pois não concordo com o ensino 

confessional.” 

Sujeito 13: “ajudar na formação de história de vida dos alunos.” 

Sujeito 14: “ajudar aos alunos a se encontrarem espiritualmente e falar da 

importância do sagrado.” 

Sujeito 15: “tirar do meio deles a intolerância.” 

Sujeito 16: “dar de tudo de bom em conhecimento aos meus alunos.” 

 

Vislumbramos que a maioria das falas se apóia no senso comum para 

fundamentar suas afirmações, são respostas muito mais voltadas para o 

cotidiano dos alunos do que para o conhecimento teórico que têm em tese 

recebido e oferecido. Acredito estar havendo uma dissociação muito grande 

entre a teoria e a prática, onde vemos uma forte ênfase em resultados práticos 

em detrimento ou ausência de uma fundamentação teórica bem elaborada e 

refletida. 

 Fala-se de resultados e posturas que se quer alcançar, mas não é citado 

que só é possível que aconteça saudavelmente através de conteúdos sólidos, de 

estudos demorados, que a partir de suas conclusões geram o aprendizado e 
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produzem a mudança. Mudança essa que não ocorre em um curto espaço de 

tempo, ou sem esforço, mas em detrimento disso é algo que exige decisão e 

consciência que deve ser pautada em conhecimento, pois apesar de “lentas”, 

elas são irrefutavelmente necessárias e possíveis. 

A tão sonhada e fundamental mudança é iniciada pela tomada de 

consciência da necessidade de mudar. Ela começa internamente, quando nos 

convencemos de que a mesma é inevitável, dai então, partimos para a prática. 

Devemos abordar insistentemente com os nossos professores de Ensino 

Religioso que ensinar também exige comprometimento com o que fazemos, pois 

lidamos com educação, com a preparação do indivíduo para a vida, o que é algo 

que denota muita seriedade, compromisso e responsabilidade. 

Paulo Freire (2006, p. 97) ao tratar sobre o assunto supracitado diz o 

seguinte: “Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a 

maneira como me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha 

tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho.” 

É honrar o compromisso que temos conosco mesmos como profissionais, 

com a educação visando agir corretamente e com os nossos alunos, almejando 

colaborar positivamente para a sua formação religiosa. Dessa forma, não posso 

em momento algum, me portar de modo apático ou indiferente, mas preciso 

fazer escolhas com relação ao meu procedimento em sala de aula e o trato com 

o conteúdo a ser ministrado, cônscio de que todas as minhas ações são 

seguidas de consequências, por isso, devem ser constantemente auto-avaliadas 

para que eu perceba, onde posso e devo melhorar. Porque por melhor que 

sejamos, sempre teremos como avançar e fazer um pouco mais, para tanto é 

preciso que tenhamos uma visão crítica de nós mesmos, sempre pensando 

acerca de nossas aulas, desde o seu planejamento, passando pela sua 

execução e depois avaliando os resultados. 

Blanchard e Muzás (2008, p. 13) dizem: 
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Descobrir as finalidades e motivações do nosso fazer sem 
dúvida, nos torna mais flexíveis, mais livres, e com essa análise 
seremos mais capazes de compreender seu funcionamento e 
introduzir quando convier.  

 

Saber o que queremos alcançar é um dos critérios básicos para que a 

nossa prática seja significativa e ao mesmo tempo dê os resultados que foram 

antecipadamente estudados e refletidos. 

É preciso que saibam o que fazer e como desenvolver o trabalho, do 

contrário tendemos a reproduzir o que fizeram conosco, ainda que tenhamos 

vivenciado questões que discordamos. 

 É necessário que perguntemos a nós mesmos e encontremos as 

respostas para algumas questões, dentre as quais: para que ensinamos a 

disciplina de Ensino Religioso? Qual o objetivo primário de nossa tarefa? Quais 

são as nossas motivações como professores de Ensino Religioso? 

 Na posição de professores de Ensino Religioso devemos objetivar por 

meio do nosso ensino a, segundo Blanchard e Muzás (op. cit. p 16): 

 

Ajuda a construir uma pessoa capaz de identificar-se a si mesma 
e identificar a compreender o que há ao seu redor uma pessoa 
capaz de sonhar e de olhar para o futuro, sem que a passagem 
pela escola pressuponha a ruptura com sua capacidade de 
admirar, com seu desejo de aprender, com seu anseio por 
alcançar algo. 
 
 

Quando somos e estamos bem resolvidos, conhecemos a nós mesmos e 

sabemos admitir nossas limitações sempre buscando melhorar, nos tornamos 

aptos a colaborar com o outro, respeitando seu ponto de vista e conceitos. 

Na última questão perguntamos acerca da medida em que a formação 

docente influencia na prática do ensino religioso. 

 

Sujeito 1: “de maneira positiva porque é nos encontros na formação que 

podemos colocar dúvidas acerca de nossa prática pedagógica como 

professor.” 
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Sujeito 2: “na medida em que os nossos formadores nos passam as 

pesquisas obtidas no campo do ensino religioso, isso nos passa uma 

segurança tremenda...” 

Sujeito 3: “está proporcional a necessidade da construção dos 

fundamentos epistemológicos da própria ciências das religiões. 

Influenciando uma constante reciclagem, atualização e aprimoramento da 

docência.” 

Sujeito 4: “no dia a dia, a teorização do saber se concretiza na prática 

pedagógica.” 

Sujeito 5: “influencia bastante, porque sabemos que a maioria dos 

professores de ensino religioso são  formados em outras áreas, e o fato 

de termos essa formação direcionada, é muito importante.” 

Sujeito 6: “troca de experiência, possibilidade de aprendizagem.” 

Sujeito 7: “no meu caso, costumo processar o que escuto e detenho o que 

realmente será bom para a realidade do meu alunado.” 

Sujeito 8: “em todas. Pois temos um leque de opções, pois nos ajuda a 

melhorar e nos aperfeiçoamos no nosso dia a dia em sala de aula.” 

Sujeito 9: “todo professor precisa estar sempre renovando seu 

conhecimento. O professor de ensino religioso tem a responsabilidade 

ainda maior (temos que ter plena certeza do que estamos fazendo).” 

Sujeito 10: “ela ajuda ao educador a ampliar o seu conhecimento, 

fornecendo subsídios para o seu dia a dia em sala de aula.” 

Sujeito 11: “na diversidade de práticas docentes, textos com vários 

conteúdos referente ao conhecimento do fenômeno religioso, e outras 

opções de metodologias e avaliações em nossa prática cotidiana.” 

Sujeito 12: “o professor ou educador é preparado para vivenciar a 

diversidade religiosa no contexto da sala de aula e partilhar essa 

diversidade na construção do conhecimento acadêmico.” 

Sujeito 13: “na prática no dia a dia sempre procurando apresentar aulas 

de maneira proveitosa estimulando a auto estima do alunado.” 
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Sujeito 14: “ajuda a influenciar totalmente. Primeiramente, explicando 

como um professor de ensino religioso deve agir em sala de aula, 

respeitando a diversidade e não fazendo proselitismo. Segundo, a troca 

de experiências com os colegas (professores) é muito enriquecedor.” 

Sujeito 15: “nos influencia na prática do ensino religioso, porque trocamos 

experiências e sempre levamos algo novo para nossos alunos.” 

Sujeito 16: “tudo: conhecimento, responsabilidade, caráter, amor, vivência 

da vida e um pouco de amor ao próximo.” 

 

 Vimos que todos indistintamente colocam a formação docente como algo 

necessário e útil em suas atuações docentes, o que se caracteriza em algo 

extremamente plausível e nobre, percebemos disposição para aprender, mas 

gostaríamos de destacar a fala do sujeito 5, quando faz a ressalva de que essa 

formação se torna ainda mais necessária e proveitosa com relação a realidade 

dos profissionais de ensino religioso, tendo em vista que vêm de uma formação 

inicial de diversas áreas e que na maioria das vezes não tem nenhum vínculo 

com o ensino religioso, o que torna ainda mais desafiante essa atuação e ao 

mesmo tempo assevera que a formação continuada se configura em 

indispensável para estes profissionais.  

Em função das grandes e visíveis lacunas deixadas na formação inicial, e 

considerando os novos desafios que surgem, a formação continuada se coloca 

como indispensável, como destaca Brito (2009, p. 17): 

 

A formação inicial do professor nem sempre é adequada para a 
grande diversidade dos perfis populacionais das escolas. Por 
isso, a formação continuada é essencial como um dos deveres 
do poder público em propiciá-la de modo sistemático.  

 

É bastante positivo percebermos que há disposição para participar e se 

envolver nas formações por parte dos docentes e, vimos que em todos aparece 

a esperança de melhorar sua prática por meio da formação. Então, é preciso que 

essas formações se tornem cada vez mais sistemáticas e freqüentes, 
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objetivando alcançar e atender as necessidades básicas desses profissionais 

que lidam diariamente com um conteúdo tão importante, mas que muitas vezes 

não sabem como encontrar o equilíbrio entre o proselitismo e diálogo acerca das 

religiões, com disposição para ouvir, mas seguros no seu falar.  

É preciso que se tenha incentivos financeiros e projetos voltados para 

aquisição de bons livros por parte desse professores, para que munidos de 

material de qualidade possam agir em seus cotidianos com segurança e 

objetivos claros, perseguindo estrategicamente cada um deles. Eles precisam de 

suportes nas mais diversas áreas como: disponibilidade de recursos 

tecnológicos, material didático abundante e de qualidade, salas bem equipadas, 

entre outros. 

A formação deve ser ampla e tocar em vários aspectos fundamentais para 

atuação do professor, dentre eles destacamos algo que foi amplamente citado 

nas falas dos sujeitos envolvidos em nossa pesquisa, que é o respeito às 

diferenças, a formação deve lembrar que isso inclui a disposição para ouvir. 

Freire (2006, p. 113) diz que: “é escutando que aprendemos a falar com os 

alunos.” 

Muitas vezes, nós professores somos capacitados a falar, mas nos 

esquecemos ou colocamos em segundo plano o ouvir, que é tão importante 

quanto o falar, mas que tem sido tão negligenciado por alguns de nós, de forma 

histórica, é só recordar acerca do modelo catequético, da educação tradicional, 

onde apenas o professor fala, ele é visto como superior e detentor do 

conhecimento. Nesse ambiente, não há espaço para questionamentos ou 

dúvidas, basta saber o que está sendo dito e do modo como esta sendo 

transmitido, não se admite interrupções, ou seja, o aluno não tem nenhuma 

participação. 

Ficamos felizes em perceber que a educação de modo geral tem tomado 

outros rumos, hoje já temos a possibilidade de lermos acerca do modelo das 

Ciências da Religião, de trabalhar com métodos construtivistas, participativos, 

dialogados, como destaca Paulo Freire (2006, p. 118): 
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Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é 
incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, 
produza a compreensão do objeto, em lugar de recebê-la, na 
íntegra de mim.  

 

 Ele enfatiza a ideia de construir junto, de dar oportunidade de o aluno 

pensar e se posicionar a seu tempo e, no trato com o Ensino Religioso isso se 

torna indispensável. Então o mesmo referido autor prossegue afirmando que: 

“Escutar [...] Significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que 

escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. 

(FREIRE, op. cit., p.119). 

 Assim, compreendemos que escutar é dar atenção, é parar e olhar nos 

olhos do outro, é focar no que está sendo dito, é demonstrar interesse, mas isso 

não significa que necessariamente devo concordar com tudo o que esta sendo 

verbalizado, posso discordar respeitosamente sempre que julgar necessário e 

tiver argumentos plausíveis para expor. 

 O mesmo autor lembra que saber ouvir pressupõe uma atitude de 

humildade, que está relacionada a ter a nítida noção de que em nada somos 

superiores as demais pessoas, mas que cada um tem a sua função e 

reconhecer que sempre precisamos uns dos outros. 

 Além dessas questões tão pertinentes, ainda vale ressaltar a ideia de 

diálogo que deve ser enfatizada em nossas formações para educadores de 

Ensino Religioso, para que saibamos ouvir e falar oportunamente. Entendemos 

que temos os mesmos direitos e deveres. 

 Junqueira (2002, p. 142), ao discorrer sobre a temática que envolve a 

necessária formação para atuar no Ensino Religioso, se coloca da seguinte 

forma: 

 

[...] Faz-se mister alertar sobre a urgência da habilitação 
profissional de docentes do Ensino Religioso. Estes precisam ter 
competência para compreender e estabelecer um trabalho no 
campo pedagógico e operacionalizar o atual modelo de Ensino 
Religioso, numa busca contínua de aprofundamento.  
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  Ele entende a formação docente como algo constante, ininterrupta, 

que exige desprendimento, motivação e perseverança dada a complexidade da 

disciplina e ensino que nos propomos a ministrar. É vislumbrar que sempre 

teremos muito o que descobrir, conhecer e que nunca estaremos completamente 

capacitados quando o assunto é ensinar. 

  Pois como corretamente destaca Marinilson Silva (2010, p. 15): 

Na medida em que professores vão adquirindo habilitação, 
também vão criando e estabelecendo novas formas de relações 
sociais entre eles e deles para com a disciplina e alunos e, 
consequentemente, com a sociedade.  

 

  É uma espécie de cadeia, onde uma ação está intimamente ligada 

a outra, para que ocorram resultados cada sujeito histórico deve cumprir 

conscientemente sua parte, pois apenas assim, colheremos os frutos sociais de 

um Ensino Religioso que visa educar para vida. É uma relação recíproca, de 

troca e de crescimento mútuo. 

É preciso ainda que haja constantemente a motivação de levá-los a 

refletirem sobre suas ações enquanto docentes. Refletir para agir, refletir para 

tomar decisões e mudar sempre que se fizer necessário, abolindo o comodismo 

e o descrédito com relação a educação, pois não basta perceber onde temos 

dificuldades, onde estão as falhas no sistema educacional, ou até mesmo 

responsabilizar o outro pelo caos educacional que o nosso país convive 

historicamente. 

É como sabiamente ressaltam Júlio Furtado e Sandra Bozza precisamos 

ser agentes de transformação social, não basta detectar os problemas, é preciso 

ir além e interferir na realidade, é o que Paulo Freire chama de ser sujeito e não 

objeto social: 
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Assumir que os tempos são outros e que teremos de 
desenvolver competências sofisticadas para saber lidar com as 
diferenças, pois elas fazem parte da vida e estão presentes em 
todas as instâncias. Enfim, se quisermos sair da crise na qual 
nos encontramos, precisaremos compreender nosso papel: 
somos imprescindíveis nesse mundo na medida em que, além 
de auxiliarmos a aquisição de novos conhecimentos, também 
ajudamos a fazer fluir o saber, porque construímos um sentido 
para a vida e buscamos, juntos, um mundo mais justo, mais 
equânime e melhor para todos. (FREIRE, 2010, p. 46) 

 

É preciso ser consciente acerca das dificuldades, mas é indispensável ir 

além e de encontro as mesmas, reunindo esforços para melhorar, a começar em 

nós, em nossas salas de aulas, em nossas escolas, bairros, municípios, cidades, 

estado, país. É preciso fazer diferente e como educadores religiosos precisamos 

ser meios de expansão de valores a uma sociedade tão sem princípios e limites, 

que se apóia no consumismo para justificar suas escolhas. 

É preciso que sejamos inconformados com os problemas que ainda 

enfrentamos e que acreditemos que vale a pena lutar pela melhoria do Ensino 

Religioso, pois ele tem um significativo papel social, e para tanto conta conosco
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Destacamos, a priori, a profundidade e enorme extensão no que tange a 

temática proposta, não intencionávamos e estamos plenamente cônscios de que 

não esgotamos as questões que cercam a mesma, todavia desejamos haver 

colaborado para que, de alguma forma, a formação docente para o Ensino 

Religioso se fortaleça cada vez mais e seja mais valorizada dada sua 

importância, a começar pelos docentes que são atores fundamentais no 

processo de trabalhar com a disciplina de Ensino Religioso. 

Percebemos que ao longo dos anos, conseguimos avançar e conquistar 

muito em prol do Ensino Religioso, mas estamos certos de que ainda há muito 

para se fazer, é preciso continuar lutando pela identidade do Ensino Religioso, 

sua caracterização, principalmente para os docentes, para que tenham 

possibilidades reais de fixar objetivos e metas a serem alcançadas. Acreditamos 

que aos poucos temos conseguido nos distanciar da ideia de fazer das salas de 

aula locais para catequização, e temos encarado o Ensino Religioso de um 

âmbito mais profissional e educacional mesmo. 

Questões como tolerância e respeito tem sido levadas mais a sério, o que 

tem sido extremamente positivo e válido, pois tem contribuído para que os 

docentes por meio de sua postura e aulas exponham o conteúdo que asseverem 

esse entendimento. Respeitar o diferente se constitui em um grande desafio, e 

quando essa diferença está no âmbito religioso e das ideias, pois somos aquilo 

que cremos ou acreditamos, então o desafio assume uma proporção ainda 

maior, contudo é preciso encará-lo como algo a ser alcançado e não inatingível, 

enquanto educadores, não podemos cruzar os braços e nos conformarmos com 

o modo intolerante com que alguns ainda lidam com o ensino religioso e seus 

conteúdos, mas antes nos portarmos como educadores conscientes de seu 

papel social e que por meio de suas aulas pode e deve influenciar os educandos 

a, sempre que preciso mudar comportamentos. 
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 Legalmente também tivemos grandes e significativas conquistas, apesar 

de ainda termos um longo e árduo caminho pela frente, não podemos ignorar 

que avançamos, estamos conquistando o nosso espaço e respeito enquanto 

disciplina, o que é algo louvável, estamos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e adquirimos caráter obrigatório, pelo menos nas escolas públicas, 

ainda que também sejamos caracterizados pela opção pessoal de cada aluno 

em matricular-se ou não na disciplina. Vemos que precisamos formular uma 

identidade que nos torne reconhecidos diante do nosso currículo educacional e 

pedagógico, também precisamos ter políticas públicas voltadas especificamente 

para a formação e preparo dos professores para atuarem qualitativamente no 

Ensino Religioso, dando suporte e levando-os a serem reflexivos em suas 

próprias ações. 

Já temos também de modo consolidado e nacionalmente conhecidos 

fóruns e debates, que lidam de forma séria e profissional com o Ensino 

Religioso, que é o caso do FONAPER, esse e outros órgãos têm conseguido 

bons resultados por meio de seus estudos e debates e também incentivado a 

pesquisa na área, o que tem alargado os materiais bibliográficos produzidos no 

Brasil, não apenas por meio de editora confessionais, mas também as não-

confessionais. Assim, o Ensino Religioso tem se tornado mais abrangente e 

conhecido socialmente, encarado como uma área de conhecimento que deve 

ser estudada e aos poucos deixando de ser vislumbrada enquanto algo voltado 

para a catequização dos alunos. É verdade que ainda temos muito o que 

melhorar, pois em muitas de nossas escolas públicas temos um cenário de 

exposição de imagens de “santos católicos”, rezas ou orações diárias, e 

incentivos explícitos com relação principalmente a Religião Católica Apostólica 

Romana. 

Como vimos, estamos diante de um contexto de avanços e necessidades 

com relação ao Ensino Religioso, temos várias dificuldades e limitações, contudo 

essas devem nos motivar a buscar constantes melhorias, pois se cada um 

assumir a responsabilidade que lhe é devida e fizer a sua parte, continuaremos 

avançando, mesmo com as dificuldades teremos força e perseverança 
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suficientes para superá-las, é necessário unirmos forças e enquanto educadores 

levarmos a sério a função que ocupamos, sabendo que por meio do ensino, 

atitudes são mudadas, pensamentos são reformulados, reflexões são 

despertadas, então é imprescindível que o Ensino Religioso conte com 

profissionais cônscios de sua responsabilidade e que hajam com 

profissionalismo e ética, sempre dispostos a estudar, se qualificar, entendendo 

que a formação docente não se encerra nunca, é preciso ler, pesquisar, refletir, 

escrever, pois a mudança necessariamente deve começar em nós para que em 

seguida ocorra através de nós.  

Enquanto estivermos vivendo com posturas conservadoras, fechados 

para a possibilidade de mudar, nunca cresceremos e consequentemente não 

daremos oportunidade para que isso ocorra com nossos alunos, é necessário 

estarmos abertos ao diálogo, a dúvida, ao questionamento e capazes e ouvir e 

debater diferentes opiniões, sem imposições, mas agindo com o tão sonhado 

respeito religioso. 

Quando a nossa sociedade estiver preparada para discutir as ideias sem 

discutir com as pessoas, sem levar para o lado pessoal, mas entendendo que 

temos pensamentos diferentes, mas que isso não nos torna melhores ou piores 

que ninguém, haverá então capacidade e tolerância para ouvir e falar, mas sem 

intencionar uma posição de superioridade frente a apologética da fé que 

professamos. Somos um país religioso que se fundamenta no Sagrado para 

superar ou suportar suas crises nas mais diversas áreas da vida, portanto é 

extremamente relevante e indispensável que ocorra a possibilidade de conviver 

passivamente com as diferenças religiosas. Pois, ensinar exige 

comprometimento com o que fazemos, lidamos com educação, com a 

preparação do indivíduo para a vida, o que é algo extremamente sério e denota 

grande responsabilidade.  

Freire, (2006, p. 97), ao tratar sobre o assunto diz o seguinte: 
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Saber que não posso passar desapercebido pelos alunos, e que 
a maneira como me percebam me ajuda ou desajuda no 
cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mimos 
cuidados com o meu desempenho. 

 

É honrar o compromisso que temos conosco mesmos como profissionais, 

com a educação visando agir corretamente e com os meus alunos, almejando 

colaborar positivamente para a sua formação como um todo, especialmente a 

religiosa. Dessa forma, não posso me portar de modo apático ou indiferente, 

mas preciso fazer escolhas com relação ao meu procedimento em sala de aula, 

cônscio de que todas as minhas ações são seguidas de consequências, por 

isso, devem ser constantemente auto-avaliadas, para que eu perceba onde 

posso e devo intervir na minha postura para melhorar. 

A formação deve ser ampla e tocar vários pontos de fundamental 

importância para a atuação profissional do professor, dentre eles, algo que foi 

citado nas falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, que é o respeito às 

diferenças, a formação deve lembrar que isso inclui disposição para ouvir, Freire 

(2006, p. 113), diz: “é escutando que aprendemos a falar com nossos alunos.” 

Muitas vezes, nós professores somos treinados a falar, mas nos 

esquecemos ou colocamos em segundo plano o ouvir, que é tão importante 

quanto a fala, mas que tem sido tão negligenciado por alguns de nós, de forma 

histórica, é só lembrar da educação tradicional, do modelo catequético, onde 

apenas o professor falava, ele era encarado como alguém superior aos demais e 

detentor do conhecimento. Era colocado em sala de aula para ser ouvido e 

nunca para ouvir. 

Ficamos felizes em perceber que, ainda que lentamente, a educação tem 

tomado outros rumos, hoje já temos a possibilidade de trabalhar com métodos 

construtivistas, participativos, dialogados, como destaca Freire, (2006, p. 118): 

 

Meu papel fundamental ao falar com clareza sobre o objetivo, é 
incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, 
produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na 
íntegra de mim. 
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É a ideia de construir juntos, de dar oportunidade para o aluno pensar e 

se posicionar, e, no trato com o Ensino Religioso, isso se torna indispensável.  

Ainda respaldados nas falas dos sujeitos entrevistados na pesquisa, 

observamos que todos indistintamente afirmam e defendem a relevância da 

formação para atuar no Ensino Religioso, o que reforça a pertinência de toda 

nossa preocupação em torno de termos investimentos constantes e crescentes 

na melhoria do Ensino Religioso, e para tanto, proporcionando formações 

continuadas bem contextualizadas, relacionando sempre a vivência entre teoria 

e prática, para que os nossos docentes, que são oriundos das mais diversas 

áreas em suas formações iniciais, recebam um sólido embasamento para agirem 

de modo pertinente e ético com os conteúdos relacionados à disciplina. Para 

tanto, faz-se necessário que a identidade o Ensino Religioso seja amplamente 

conhecida e responsavelmente assumida por cada professor, para assim, 

avançarmos de modo reflexivo e ao mesmo tempo abertos para as mudanças 

que se farão necessárias ao longo de toda a caminhada pedagógica. 

Assim, estamos convencidos de que uma das importantes formas para 

superarmos os problemas que cercam e limitam o Ensino Religioso é o 

investimento direto e objetivo na formação docente continuada e sistemática, 

pois tudo começa no e com o professor, ele precisa estar apto para lidar com os 

complexos fenômenos religiosos, pronto para ouvir, disposto a falar e tantas 

outras relevantes questões. Acreditamos então, que a melhoria do e no Ensino 

Religioso abarca primordialmente investimentos que contemplem os docentes 

em suas necessidades básicas, a valorização do Ensino Religioso está 

intimamente ligada a valorização de seus professores, é um efeito cadeia, uma 

questão não sobrevive dissociada da outra, portanto defendemos que a 

formação docente para atuar no Ensino Religioso é um dos meios mais eficazes 

de produzir resultados duradouros para a disciplina a curto, médio e longo 

prazos. 

 Colocamos como apontam Furtado e Bozza ao tratarem da vida do 
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professor, considerando os aspectos: vida, morte e ressurreição: 

 

Apesar de termos feito críticas contundentes, denunciando mais 
de uma vez o que ocorre nas escolas brasileiras e com o que 
não concordamos, nunca tivemos a intenção de desestimular, 
culpar ou condenar o que não vai indo muito bem. Ao contrário, 
assumimos o compromisso de explicitar, sempre que possível, a 
origem de tais questões, pois partimos do pressuposto que, para 
se ressuscitar a primeira coisa de que precisamos, é ter certeza 
da realidade que nos cerca, isto é, que estamos morrendo, mas 
temos todas as condições para ressuscitar. (2010, p. 184) 

 

Diante da complexidade e extensão da temática admitimos que ainda há 

muito que se caminhar, todavia, espera-se ter contribuído para que o Ensino 

Religioso venha  melhorar, e que por mais desestimulante que se apresente a 

realidade educacional, que os envolvidos com a mesma possam ir em frente, na 

luta incansável pela melhoria da educação. 
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