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RESUMO 

 

Este trabalho descreve a história do Ensino Religioso no Estado da Paraíba no período 
compreendido entre 1984 e 2004, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, com uma 
abordagem qualitativa com a finalidade de responder as seguintes questões de investigação: 
Por que Ensino Religioso nas escolas? Por que a necessidade de capacitação por parte dos 
profissionais envolvidos com este componente curricular? Quais estados brasileiros que 
ofertam cursos? Por que a sociedade envolvida neste contexto solicita por parte dos 
profissionais explicações para suas dúvidas? Para responder as referidas questões foram 
delimitados os seguintes objetivos:analisar a história do ensino religioso no Estado da 
Paraíba.E como específicos: conceituar religião, aula de religião e ensino religioso; 
contextualizar a história da educação no Brasil; analisar o ensino religioso no Estado da 
Paraíba e analisar as resoluções verificando as mudanças e implicações do ensino religioso na 
Paraíba. Os dados coletados e analisados desvelaram que o Ensino Religioso tem uma 
resolução em vigor, a de nº 119/2004 que determina como o ensino deve funcionar, além de 
uma cartilha que dá suporte ao professor e que ajuda as pessoas interessadas no Ensino 
Religioso a perceber o que é e como funciona o ER no Estado. A pesquisa possibilitou 
evidenciar que o ER não é religião, nem aula de religião, mas aula de Ensino Religioso e que 
este ensino que se encontra em vigor vem passando por mudanças significativas.  
 
Palavras-chave: Religião. Ensino de Religião. EnsinoReligioso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

This work describes the history of Religious Education in the state of Paraíba from 1984 to 
2004 through bibliographic and documentary research in which a qualitative approach was 
applied. It sought to answer the following questions: why Religious Education at school? 
Why the necessity of training on the part of the professionals involved with this curriculum 
component? What are the Brazilian states which offer courses on the subject? Why the society 
engaged in such contexts require explanation to their doubts from the discipline 
professionals? In order to answer these questions the following objectives were specified: to 
analyse the history of Religious teaching in the state of Paraíba; and as specific objectives we 
endeavored i) to define religion, religion lesson, and Religious teaching, ii) to contextualise 
the history of education in Brazil, iii) to analyse the Religious teaching in the state of Paraíba, 
iv) to analyse the resolutions so as to verify the changes and implications of the Religious 
teaching at Paraíba. The data collected and analysed elucidated that Religious Education is 
under resolution n° 119/2004 which declares how it should be employed, as wells as the 
existence of a primer that supports the teacher and helps those people who are interested in 
Religion Education to perceive what it is and how it works in Paraíba. The research made it 
possible to evidence that RE is neither a religion, nor a religion class, but a class of Religious 
Education; and that the current teaching of the subject has been undergoing significant 
changes. 
 
Keywords: Religion. Teaching of Religion.ReligionEducation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Religioso (ER) e as questões pertinentes a este componente curricular nessa 

última década têm sido muito discutidos no Brasil, mas o fato é pouco conhecido por parte da 

sociedade e de professores que não possuem formação nesta área, visto que poucos têm 

conhecimento sobre a sua obrigatoriedade no Ensino Fundamental e desconhecem o que 

preconiza a Constituição Federal (CF), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sobre o tema. 

O interesse para desenvolver esta pesquisa está relacionado com a minha vivência 

pessoal enquanto educadora. No ano de 2000, fui convidada para trabalhar com a disciplina 

História, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Victor Meireles, localizada na cidade de 

Bayeux/PB. A princípio aceitei o convite, mas logo fui surpreendida ao ser informada que 

teria que ministrar também “aulas de religião”. Isso me deixou apreensiva, pois minha 

formação acadêmica é em História e até então a única informação sobre religião que eu 

conhecia era a que minha família havia dado. 

A diretora da escola na época comunicou que tinha no armário materiais que tinham 

sido utilizados pela professora que ministrava essa disciplina e perguntou se eu gostaria de dar 

uma olhada para ver se algum material poderia ser usado no trabalho que desenvolveria em 

sala de aula, até que eu pudesse obter alguma informação da Secretaria de Educação do 

Estado. Entre os materiais encontrei umas músicas de Padre Zezinho e também algumas 

orações como o Pai-Nosso e Ave-Maria. A partir desse dia iniciei meu trabalho dando aula de 

História e de “Religião Católica”. 

Após dois meses de aulas na escola, a diretora informou que deveria participar de um 

Encontro Pedagógico de Ensino Religioso, ofertado pela Secretaria de Educação de Estado. O 

que foi exposto e discutido nesse meu primeiro encontro foi de muita importância para minha 

trajetória em sala de aula. Durante o encontro foram fornecidos materiais didáticos para que 

num período de dois meses trabalhássemos com os alunos até que nos encontrássemos 

novamente para falar das nossas experiências em sala de aula e receber novos materiais. 

A minha vivência como professora de ER me conduziu a buscar formação e continuar 

investindo nessa área de conhecimento. Depois do primeiro encontro, já se passaram 12 

(doze) anos, eu e outros professores de ensino religioso continuamos nos encontrando a cada 

bimestre, para trocar experiências, adquirir novos conhecimentos e aplicar em sala de aula. 

A busca por capacitação me levou a participar de vários cursos ao longo desses anos. 

No ano de 2005, fiz um Curso de Capacitação oferecido pela Secretaria de Educação e 
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Cultura de Estado, em parceria com o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER). Em 2008, fiz o Curso de Especialização em Ciência das Religiões na UFPB, 

ainda na mesma instituição comecei, em 2010, a cursar Licenciatura em Ciências das 

Religiões. Esses cursos contribuíram muito com o meu trabalho como professora de ER, os 

conteúdos neles estudados me levaram a conhecer melhor os fundamentos do Ensino 

Religioso e assim desenvolver com mais segurança os trabalhos em sala de aula. 

Dessa forma, percebi a importância fundamental do educador não só de Ensino 

Religioso como também de outras áreas do conhecimento, sobretudo, dos que são 

comprometidos com o que fazem e buscam capacitação para melhor desenvolver seu trabalho. 

Os cursos que fiz trouxeram elementos para que eu pudesse trabalhar com mais competência 

profissional. Com isto foram criados subsídios que levam a conhecer os fundamentos das 

expressões das diferentes denominações religiosas, conhecimentos que são fundamentais na 

seleção dos conteúdos que integram as minhas aulas. 

Uma camada considerável da sociedade brasileira, entre eles os pais dos alunos, com 

os quais lidamos na escola pública, recebeu uma formação na escola em que estavam 

inseridas aulas de religião. Porém, ainda enxergam o ensino religioso com certa desconfiança. 

Todavia, o que se trabalha hoje na escola é diferente de outrora, o ER é uma disciplina 

nova, o aspecto religioso não é mais trabalhado com proselitismo como era antes da mudança 

efetuada pela Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Hoje esta lei determina que o Ensino 

Religioso seja ministrado como ciência, portanto, deve ter a função de contribuir para o 

desenvolvimento pleno do cidadão frente à sociedade em que se encontra. 

Na última década do século XX, antes da década de 1990, a formação dos professores 

de Ensino Religioso era organizada em sua quase totalidade pelas instituições religiosas 

cristãs. Eram cursos denominados de Teologia, Ciências Religiosas, Catequese, Educação 

Cristã e outros similares.O ER adquiriu proporção nacional, sobretudo, porque em várias 

universidades públicas e privadas foram criados cursos que têm como foco explorar, analisar, 

discutir e capacitar professores e/ou profissionais em Ciências das Religiões. 

Para tanto, em alguns estados foram criados cursos de capacitação, graduações, 

especializações, mestrados e doutorados em Ciências das Religiões ou formações acadêmicas 

detentoras de terminologias diferentes, mas com os mesmos objetivos.  

Com os cursos criados os profissionais passaram a desenvolver com mais habilidade e 

profissionalismo seus trabalhos em sala de aula, sejam licenciados e/ou bacharéis, passaram a 

atuar como profissionais específicos do ER na educação pública e também em instituições 

religiosas de caráter privado.  
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O trabalho do professor de ER é de grande importância e se faz necessário na trajetória 

escolar do aluno, ser humano e considerado multidimensional que só estará em perfeito 

equilíbrio se todas as suas dimensões de cunho social, cultural, biológico e religioso forem 

desenvolvidas. Este é um dos motivos pelo qual o ER é ofertado na escola; logo, seu 

propósito é fazer com que o indivíduo possa se sentir confortável nos seus conhecimentos. 

Por isso, o ER não poderá ser negado ao aluno, pois ele contribui com sua formação cidadã. 

No Brasil a formação inicial em ER é ofertada em vários estados, tanto em instituições 

públicas, quanto em instituições privadas confessionais ou não conforme o quadro a seguir.1 

 

Quadro 1: Cursos de Graduação – Brasil /2008 

Curso Estado Instituição C. H. 

Bacharelado em Ciências Religiosas Maranhão 
Instituto de Estudos 

Superiores do Maranhão 
2.540 h/a 

Licenciatura em Ciências da Religião Maranhão 
Universidade Estadual do 

Maranhão 
3.015 h/a 

Licenciatura em Ciência da Religião 
Minas 
Gerais 

Centro Universitário de 
Caratinga 

3.160 h/a 

Licenciatura Plena em Ciências da 
Religião 

Minas 
Gerais 

Universidade Estadual de 
Montes Claro 

3.360 h/a 

Pedagogia com ênfase no Ensino 
Religioso 

Minas 
Gerais 

PUC – Minas Gerais N/Informou 

Bacharel em Ciência da Religião Pará 
Instituto Esperança de 

Ensino Superior 
N/Informou 

Licenciatura Plena em Ciências da 
Religião 

Pará 
Universidade do Estado do 

Pará 
3.200 h/a 

Licenciatura em Ciências das Religiões Paraíba 
Universidade Federal da 

Paraíba 
2.460 h/a 

Licenciatura em Ciência da Religião 
R. Grande 
do Norte 

Universidade do Estado do 
R. Grande do Norte 

2.790 h/a 

Ciências da Religião S.Catarina 
Universidade Regional de 

Blumenau 
2.916 h/a 

Ciência da Religião S.Catarina 
Universidade da Região de 

Joinville 
2.840 h/a 

Licenciatura de Ciências da Religião S.Catarina 
Universidade Comunitária 

Regional de Chapecó 
N/Informou 

Licenciatura de Ciências da Religião S.Catarina 
Centro Universitário São 

José 
3.168 h/a 

Bacharel em Ciências da Religião São Paulo 
Faculdades Integradas 

Claretiano 
2.420 h/a 

Fonte: www.gper.com.br/er_formaçao.php. 

                                                           
1 Ver www.gper.com.br/er_formaçao.php. 
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Em Santa Catarina, sete Instituições de Educação Superior (IES) são responsáveis 

pela formação de professores de ER. O Curso de Licenciatura em Ciências da Religião é 

ofertado no Rio Grande do Norte. No Estado do Pará é também ofertado o Curso de Ciências 

das Religiões, o mesmo também é ofertado na Paraíba pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB).  

Os supracitados cursos formam e capacitam professores para lecionar o componente 

curricular Ensino Religioso em escolas estaduais, municipais ou particulares, salvo as escolas 

religiosas que já têm direcionamento específico por determinado credo, e preferem aulas 

ministradas por teólogo com direcionamento cristão ou de outras denominações religiosas.   

Conforme a exposição do quadro, entendemos que embora já tenham implantados 

em alguns estados cursos de Licenciaturas, Bacharelados e Especializaçõespara formação de 

professores e pesquisadores do Ensino Religioso respaldados nas ciências com enfoque no 

fenômeno religioso nas mais diversas culturas religiosas,no entanto, ainda sentimos que é 

preciso mais implantações de instituições acadêmicas a nível nacional que venham de fato 

atender à demanda da necessidade de profissionais habilitados para atuar com o fenômeno 

religioso na sua pluralidade sem qualquer forma de proselitismo. 

De acordo com a Lei nº 9.475 de 22 de julho de 1997, o ER é facultativo ao aluno e 

obrigatório aos estabelecimentos de ensino. Essa lei também determina que este componente 

curricular seja ministrado nas escolas públicas, tomando o devido cuidado de não se fazer 

proselitismo religioso, mas que seja dada a devida atenção à possível manifestação de 

preconceito ou de qualquer outro comportamento que esteja em desacordo com o direito 

individual do discente e de seus familiares em professar ou não um credo religioso. O 

professor de ER deve sempre primar pela ética, tolerância e pelos valores que perpassam por 

todas as culturas existentes e que se fazem presentes na sala de aula. 

Em função disso, se faz necessário que os conteúdos referentes ao ER possam ser 

ampliados para a sociedade, de modo que profissionais de outras áreas de conhecimento e as 

famílias dos alunos possam saber como esses assuntos devem e estão sendo trabalhados em 

sala de aula. Pois, a maioria dos pais de alunos e seus responsáveis não têm conhecimento do 

que seja Ensino Religioso/Ciência das Religiões, bem como da importância dos conteúdos 

deste componente curricular nas suas vidas e de seus familiares.  

Por isso, a formação continuada dos professores se torna cada vez mais necessária 

porque, dentre outras atribuições, eles de vez em quando são convocados pela direção da 

escola a prestar esclarecimentos aos familiares dos alunos a respeito dos conteúdos que são 

trabalhados neste componente, o que está sendo trabalhado com os alunos e o que ainda vai 
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ser trabalhado. Alguns pais evangélicos e atentos à formação religiosa dos seus filhos tendem 

a procurar a escola para tomar conhecimento dos conteúdos trabalhados no componente ER. 

A preocupação deles é se tais conteúdos não vão mudar ou interferir na formação religiosa 

que o filho recebe em casa.  

Por conta desta e de outras demandas da família, as escolas têm se preocupado em 

capacitar os profissionais, bem como esclarecer as dúvidas que ao longo do tempo venham a 

surgir por parte das famílias e dos alunos quanto à finalidade do ER. 

Com o objetivo de acompanhar, organizar e subsidiar o esforço de professores, 

pesquisadores, sistemas de ensino e associações na efetivação do ER como componente 

curricular, foi fundado em 26 de setembro 1995, em Florianópolis/SC, o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso (FONAPER).  

Esse Fórum tem feito o trabalho de divulgação deste componente curricular, dos seus 

conteúdos, como também colaborou de forma expressiva na criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER). Com a criação e aprovação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e de acordo com o FONAPER, o ER continua 

carecendo de mais divulgação por parte dos órgãos que estejam ligados à educação levando 

informações a toda a sociedade do que é discutido no Brasil sobre este componente curricular.  

Os cursos oferecidos nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Pará, 

Maranhão e Paraíba estão de acordo com o que preconizam a CF, a LDB e os PCNs sobre o 

tema. 

Desde a última década do século XX, esta temática ganhou visibilidade no Brasil, 

mas ainda é pouco conhecida pela maioria dos professores que não possuem formação nesta 

área. A implantação e as formações só têm chegado a alguns estados em virtude de não haver 

interesse por parte dos dirigentes da educação pública, e muitos ainda oferecem resistência em 

implantar este componente curricular nas redes de ensino estaduais e municipais e 

desconhecem a legislação específica. 

Vale salientar que no Estado da Paraíba, o único município que oferece este 

componente curricular de acordo com o que preconizam os PCNs, CF e a LDB, é o município 

de João Pessoa, ou seja, a capital da Paraíba; os demais municípios do estado não oferecem, 

ou oferecem em desacordo com a legislação. 

De acordo com dados da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João 

Pessoa, o ER foi implantado na rede municipal de ensino no ano de 2006 e está inserido em 

todas as Escolas do Ensino Fundamental II, ao todo setenta e quatro (74) escolas. O ER 
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também é oferecido no Ensino Fundamental I, Pré-Escola e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Segundo Holmes, 

 

A proposta da implantação do Ensino Religioso na Rede Pública Municipal 
de João Pessoa tem como objetivo geral: formalizar o Ensino Religioso na 
Rede Pública Municipal de Ensino de João Pessoa, valorizando o pluralismo 
e a diversidade cultural religiosa existente em nossa cidade, no Brasil e no 
mundo (HOLMES, 2011, p. 96). 

 

Este objetivo geral traçado como meta pela rede pública municipal de João Pessoa é 

muito importante para se pensar o ER no Brasil e consequentemente na Paraíba devido à 

valorização da diversidade religiosa. No caso do Estado da Paraíba temos na cidade da Baía 

da Traição uma comunidade indígena; logo, uma proposta de ER não pode prescindir da 

religiosidade dos povos indígenas, assim como das pessoas negras.  

O ER na rede pública municipal de João Pessoa tem como objetivos específicos: 1) 

Constituir um quadro de docentes para ministrar o ER; 2) Proporcionar um espaço de estudo e 

reflexão acerca do fenômeno religioso tomando como referência os PCNER; 3) Contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem, como espaço de formação humana, ética e cultural; 4) 

Discutir formas metodológicas para encaminhamento das atividades nessa área de 

conhecimento, junto às escolas da rede pública municipal. 

Na perspectiva de formar docentes para trabalhar com Ensino Religioso são 

pertinentes ações voltadas para uma dinâmica de acompanhamento sistemático desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João Pessoa, através da Capacitação de 

Professores (formação continuada). Desse processo participam opesquisador e outros 

educadores da SEDEC, em parceria com a Livraria e Editora Paulinas e a Universidade 

Federal da Paraíba. O propósito é a preparação dos docentes de acordo com a Legislação e os 

PCNER, com a promoção de encontros mensais e visitas às escolas e aos polos, com o intuito 

de dar mais apoio aos professores. 

Outro objetivo da implantação do ER no município de João Pessoa é fazer um trabalho 

voltado para a eliminação de preconceitos e as diversas formas de exclusão religiosa, além de 

possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre as diversas formas de religiosidade.   

Quanto à formação dos profissionais, os professores das escolas municipais recebem 

formação continuada duas vezes por mês, com início no mês de fevereiro e término em 

dezembro (o que corresponderia à formação em cada ano letivo). 
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A implantação e aplicação deste componente curricular no município de João Pessoa 

estão se desenvolvendo de forma eficaz, uma vez que os professores inseridos neste contexto 

têm à frente uma coordenação que acompanha todo o processo de formação. 

Na rede estadual e de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado da Paraíba e da Gerência da Educação Infantil e Fundamental o Ensino Religioso está 

presente em parte das escolas estaduais. Esses dados apontam que existem em todo o Estado 

da Paraíba 1.039 escolas (um mil e trinta e nove), dentre as quais, 473 (quatrocentos e setenta 

e três) não oferecem o Ensino Religioso. Segundo dados do Setor de Estatística da SEC/PB as 

escolas justificam que não oferecem o Ensino religioso por jáoferecerem diferentes modelos 

de educação: EJA, Educação Indígena, formação de professores e ensino fundamental I, do 1º 

ao 5º ano nas escolas normais.  

Portanto, delimitei para este estudo o período de 1984 a 2004, relativo à criação e 

mudanças do ER, em virtude da minha finalidade inicial que é trabalhar o momento da 

criação do ER e suas transformações ao longo deste período. Com a delimitação do recorte 

temático para o estudo voltado para a história do ER na Paraíba, intitulei o trabalho: A história 

do Ensino Religioso no Estado da Paraíba: mudanças e implicações (1984-2004). 

Diante desses argumentos, justifica-se a relevância e a viabilidade de realizar este 

estudo, orientado pelas seguintes questões de investigação: Por que Ensino Religioso nas 

escolas? Por que a necessidade de capacitação por parte dos profissionais envolvidos com este 

componente curricular? Quais os estados brasileiros que ofertam cursos para capacitação de 

professores? Por que a sociedade envolvida solicita por parte dos profissionais explicações 

para suas dúvidas? Estas inquietações permaneceram como desafios durante toda a pesquisa e 

outras inquietações sugiram no processo.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a história do Ensino Religioso no 

Estado da Paraíba. Para tanto, analisei alguns documentos oficiais tais como: Resolução 

194/84, Resolução 119/94 e Resolução 194/2004.  

Tem como objetivos específicos:  

� conceituar religião, aula de religião e ensino religioso;  

� contextualizar a história da educação no Brasil;  

� analisar o ensino religioso no Estado da Paraíba;  

� analisar as resoluções verificando as mudanças e implicações do ensino 

religioso na Paraíba. 

Metodologicamente, a pesquisa é bibliográfica e documental, com uma abordagem 

qualitativa, onde discuto conceitos a partir dos conteúdos analisados, os quais serão utilizados 
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como subsídios para assim desvelar como o Ensino Religioso no Estado da Paraíba foi 

estruturado através de suas resoluções e da Comissão Estadual de Ensino Religioso (CEER). 

No decorrer da pesquisa consultei a SEE para através de sua documentação analisar a 

função, as suas metas e o modo de operação da CEER. A partir da análise dos documentos 

disponibilizados por este órgão tracei o histórico no intervalo de tempo delimitado, ou seja, 

1984-2004.  

Assim, ao longo da pesquisa identifiquei como está estruturada a CEER; apontei quais 

foram os critérios adotados pela Secretaria Estadual de Educação para criar esta comissão, 

formada por representantes de diferentes denominações religiosas; analisei o Art. 33 da Lei 

9.394/96, frente à Lei 9.475/97, que deu nova redação a esse artigo. Por fim, analiso quais os 

objetivos atuais para o ER na Paraíba.  

Para este estudo foi pertinente conhecer a bibliografia referente ao tema, de forma que 

no decorrer do trabalho pude ter uma visão ampla sobre o desenvolvimento do ER, com a 

perspectiva de evidenciar como ele se encontra na Paraíba. 

A pesquisa se fundamenta nos “dados coligidos nas interações interpessoais, na 

coparticipação das situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão 

aos seus atos. O pesquisador participa, compreende e interpreta" (CHIZZOTTI, 1991, p. 52). 

Conforme o próprio termo afirma no seu contexto, a qualidade dos dados coligidos será de 

suma importância para a descrição do tema.  

Por universo da pesquisa, de acordo com Marconi e Lakatos (2007, p. 41), se entende 

um “conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”, representado por todos os membros da comissão do CEER e o 

coordenador do Ensino Religioso do Estado da Paraíba, sujeitos envolvidos no estudo, e 

também por representantes da Secretaria de Educação e Cultura de Estado da Paraíba.  

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 4), a amostra (ou sujeitos) é definida como 

“uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo”. Assim sendo, os sujeitos da pesquisa são os integrantes da 

Coordenadoria Estadual do Ensino Religioso e os representantes da Comissão Estadual do 

Ensino Religioso no Estado da Paraíba. 

Os dados foram coletados através de fontes primárias e secundárias, do método de 

observação direta sistemática com a finalidade de ofertar uma sequência lógica à pesquisa. 

Conforme Marconi e Lakatos,fontes primárias podem ser definidas como: 
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Dados históricos, bibliográficos e estatísticos: informações, pesquisas e 
material cartográfico; arquivos oficiais, particulares; registros em geral; 
documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); correspondência 
pública ou privada etc. Fontes secundárias – imprensa em geral e obras 
literárias (MARCONI e LAKATOS, 2007, p. 26). 

 

Convém ressaltar, ainda, que foi solicitada à Coordenação do Ensino Religioso do 

Estado toda documentação necessária ao desenvolvimento e conclusão deste trabalho. 

No contato, com os profissionais, membros da Comissão Estadual e demais estudiosos 

do tema, utilizou-se também a técnica da observação direta, definida por Chizzoti (1991, p. 

90), como “observação obtida por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno 

observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua 

perspectiva e seus pontos de vista”.  

Para complementação do estudo efetuou-se pesquisa em documentos oficiais e na 

legislação específica, à qual não pode faltar a LDB e suas modificações posteriores, no que 

coube, os PCNs e, em nível estadual, documentos que indicam como se deu a formação da 

CEER. 

A análise “representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de 

investigação”. (BEST, 1972, p. 152 apudMARCONI; LAKATOS, 2002, p. 34).  A 

importância dos dados não está em si mesma, mas em proporcionarem respostas às 

investigações. Foram escrutinados os dados, portanto, através da análise do conteúdo 

expressão “mais comumente usada para representar o tratamento dos dados de uma pesquisa 

qualitativa". 

No entanto, o termo significa muito mais do que um procedimento técnico, “faz parte 

de uma histórica busca teórica e prática no campo das investigações sociais” (MINAYO, 

1999, p. 199). É uma tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado 

e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades 

relacionais de causa-efeito, produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo 

(MARCONI e LAKATOS, 1991, p.167). 

Para melhor compreensão, a dissertação se desdobra em três capítulos: o primeiro 

consta da introdução. No segundo capítulo, intitulado de Ensino de Religião para Ensino 

Religioso foi conceituado o que é religião, ensino de religião e ensino religioso, em razão de 

os professores ainda confundirem os conceitos: aula de religião com ensino religioso. Abordo, 

dentro deste contexto, o histórico da educação no Brasil, de forma geral. Por último, discorro 

sobre o percurso do ensino de religião até chegar ao panorama do Ensino Religioso no Estado 

da Paraíba. 
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No terceiro capítulo enfoco a transição da nomenclatura do Ensino de Religião para o 

Ensino Religioso no Estado da Paraíba entre 1984-2004. Inicio com a análise da criação e a 

transformação do ER no Estado da Paraíba através das suas resoluções. Em seguida, discuto 

como a SEE vem orientando e capacitando os educadores que trabalham com este 

componente curricular, e finalizo com o objeto, os objetivos, pressupostos, conteúdos 

programáticos, metodologia e o perfil do educador do ER na contemporaneidade. 

 Por fim, faço as considerações finais e apresento as referências utilizadas para 

fundamentar a pesquisa. 
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2 O ENSINO DE RELIGIÃO E O ENSINO RELIGIOSO NO CONTE XTO DA 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Para que o objeto de estudo desta narrativa se torne melhor compreensível, neste 

capítulo discuto o conceito de religião, ensino de religião e ensino religioso conforme 

anunciado na introdução, visto que o Ensino Religioso e as mudanças nele empreendidas 

perpassam por tais conceitos. 

 

2.1 Os conceitos de religião 

 

Para podermos estudar os vários termos, conceitos e definições do que seja religião é 

preciso ficar atento aos vários usos e sentidos que esses conceitos assumiram em diferentes 

épocas, visto que influenciaram e são decorrentes de crenças, ações, instituições, condutas, 

mitos, ritos etc. Os conceitos e definições usados neste capítulo não legitimam as 

interpretações dos autores com quem dialogo, mas são analisados criticamente, para que as 

diferenças sejam perceptíveis. Acerca de tais conceitos, vejam as considerações de alguns 

teóricos. 

Os textos de Durkheim,Definições do Fenômeno Religioso e da Religião e os textos de 

Evans-Pritchard: Introdução, Teorias Psicológicas, exploram vários conceitos atribuídos à 

religião. Eles foram elaborados ao longo da história, e foram inseridos neste trabalho porque 

são eles que melhor sintetizam e definem o fenômeno religião. 

Durkheim (1989, p. 54) inicia esclarecendo que “a religião só pode ser definida em 

função das características que estão por toda parte onde há religião”. Deixa claro, desde o 

início que para formar uma definição que melhor se aproxima da realidade do fenômeno é 

necessário encontrar pontos comuns entre os conceitos registrados. 

Uma noção recorrente e “que geralmente é considerada como característica de tudo 

aquilo que é religioso é a de sobrenatural” (DURKHEIM, 1989, p. 54). O conjunto de teorias 

consideradas como psicológicas dizia que o ser humano, no intuito de explicar o que não 

consegue pelas vias do conhecimento que possui em um dado momento histórico, cria 

mecanismos que o auxiliem a fazê-lo. Exerce, assim, “um esforço para conceber o 

inconcebível, para exprimir o inexprimível, uma aspiração ao infinito” (MULLER apud 

DURKHEIM, 1989, p. 55).  

Esse fato traduz a aspiração ao infinito latente na criatura humana. Logo, a 

necessidade faz o homem crer. Segundo Reville (DURKHEIM, 1989, p. 60), a religião é a 
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determinação da vida humana pelo sentimento de “um laço que une o espírito humano ao 

espírito misterioso, cuja dominação reconhece sobre o mundo e sobre si mesmo e ao qual 

gosta de se sentir unido”. 

Acerca dessa questão, Spencer (DURKHEIM, 1989, p. 55) assume a mesma postura 

ao afirmar que as formas de expressão da religiosidade humana, embora se oponham no que 

se referem aos seus dogmas, 

 

Estão de acordo para conhecer tacitamente que o mundo, com tudo que 
contém e com tudo o que o cerca, é mistério que pede explicação; portanto 
ele as faz consistir essencialmente em uma crença na onipotência de alguma 
coisa que supera a inteligência (DURKHEIM, 1989, p. 55). 

 

Os autores citados até o momento lidam com a noção de sobrenatural, mágico, 

sagrado. Nesse contexto, a religião estará em oposição à ciência. Esta estuda fenômenos 

passíveis de serem não só observados, mas comprovados e repetidos a posteriori através de 

experimentos. Segundo Durkheim, a religião é “uma espécie de especulação sobre tudo aquilo 

que escapa à ciência e, mais geralmente, ao pensamento distinto” (1989, p. 55). 

Ainda discutindo conceituações, o autor supracitado cita os elementos constituintes da 

religião elencados por Frazer como essenciais à ocorrência do fenômeno religião: “Não 

poderia haver religião senão onde há orações, sacrifícios, ritos propiciatórios etc.” Esses itens 

são instrumentos e, ao mesmo tempo, formas reguladoras de nossas relações com “seres 

especiais”. Por seres especiais compreende-se como sendo os “sujeitos conscientes, dotados 

de poderes superiores àqueles que o comum dos homens possui”. (FRAZER 

apudDURKHEIM, 1989, p. 60). 

Uma das definições mais simplistas que encontramos é a tese de Tylor, visto que 

apresenta a religião como sendo apenas “a crença nos seres espirituais” (DURKHEIM, 1989, 

p. 60). Seria esse um dos pontos de origem da experiência religiosa: a crença em algo que 

anima os seres, materiais ou espirituais: uma alma. Dessa ideia de alma surgira o animismo, 

considerado por Jevons “uma teoria filosófica primitiva, muito mais do que uma forma de 

crença religiosa” (DURKHEIM, 1989, p. 16). 

Jevons compartilhava da visão evolucionista, junto com toda uma geração de 

pesquisadores da religião ou de outras áreas. Partiram os evolucionistas do estudo do 

fenômeno religioso do pressuposto de que o homem “primitivo” tinha uma mente ainda 

imatura. Como consequência, a religião é, “... em última análise, apenas um produto do medo 

do homem primitivo, de sua hesitação, sua falta de iniciativa, sua ignorância e sua 
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inexperiência”. (CRAWLEY apudEVANS-PRITCHARD, 1978, p. 57). Esta última 

afirmação pertence à Crawley, conhecido como um pesquisador extremista e pouco lúcido. 

A corrente de pensamento (evolucionista), além de propor um ponto de início de onde 

a ideia de religião teria surgido, prevê também uma futura estagnação e extinção do fenômeno 

religioso. Chegou-se a alegar, como John H. King que ela “era uma ilusão”. Mais que isso, 

“um desastre que bloqueia o progresso moral e intelectual” (JOHN KING apudEVANS-

PRITCHARD, 1978, p. 49-50). 

Como o homem dito primitivo era concebido como intelectualmente incapaz, pensava 

Max Müller que a única forma de encontrar o significado que ele atribuía à religião era 

reduzindo o fenômeno apenas a uma “pesquisa filológica e etimológica”, pois ele via as 

expressões de religiosidade como meras “doenças da linguagem” (MAX MÜLLER 

apudEVANS-PRITCHARD, 1978, p. 37). 

Apesar de compartilhar da mesma forma de julgar o homem primitivo, Marret 

descreveu a finalidade e resultados da religião primitiva, como uma “consagração da vida”, 

um “estímulo à vontade de viver e ao fazer” (MARRET apudEVANS-PRITCHARD, 1978, p. 

54), portanto, algo positivo, capaz de levar os homens a criarem, construírem, sonharem, 

enfim, se sentirem seguros da proteção de um ser superior que os auxiliaria em suas 

realizações. 

Apesar das visões díspares e até mesmo contraditórias de alguns estudiosos da 

religião, entende-se que todos, a seu modo, deram suas contribuições para a discussão do 

conceito que temos atualmente de religião. Algumas das conceituações expressas nos textos 

que serviram de base para este trabalho foram válidas porque propiciaram o levantamento de 

novos pontos de vista, suscitaram debates e incentivaram novas pesquisas, a exemplo da 

minha. 

Quando se debruçou a estudar religião, Durkheim visava justamente colher elementos 

comuns e característicos do fenômeno religioso para sintetizar o conceito de religião como 

sendo “um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas às coisas sagradas”. 

Ele ainda especifica que as coisas sagradas são “separadas, proibidas; crenças e práticas que 

unem a mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os que a ela aderem” (1989, p. 79). 

Nessa análise, acima exposta pelos vários autores sobre uma possível definição acerca 

da religião, compreendo que de forma diferente quase todos concordam num aspecto, ou seja, 

compreendem a religião como sendo um conjunto de normas ou preceitos agregadores que 

têm como base a função de unir as pessoas e em certos casos ajudar nas questões existenciais, 

no que diz respeito ao seu nascimento e a sua morte. 
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No conjunto dos conteúdos selecionados para o ensino religioso, os conceitos de 

religião se fazem presentes e necessários, aos docentes e discentes, à medida que lhes 

propiciam a construção dos seus próprios conceitos de religião. Com isso, espera-se que 

docente e discente compreendam a diferença entre aula de religião e de ensino religioso, o que 

passamos a discutir no item seguinte. 

 

2.2 O conceito de aula de religião 

 

A Lei 4.024/61, em seu art. 97, define o Ensino Religioso como sendo disciplina dos 

horários normais das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado sem ônus 

para os cofres públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se 

for capaz, ou pelo representante legal ou responsável. § 1. A formação de classe para o Ensino 

Religioso independe de número mínimo de alunos. § 2. O registro dos professores de Ensino 

Religioso será realizado perante a autoridade religiosa respectiva. 

Ainda conforme a lei acima citada, a aula era de Religião, e, ao ser ministrada tinha 

como finalidade fazer seguidores. Compreendia-se como aula de religião a aplicação do 

conteúdo pertinente à religião.Assim se realizava catequese/doutrinação, cujo enfoque estava 

centrado na verdade e, portanto, a aula era caracterizada como evangelização para as religiões 

cristãs. 

Com o sancionamento da Lei 5.692/71, art. 7 [...] Parágrafo único- O Ensino Religioso 

de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais dos estabelecimentos 

oficiais de primeiro e segundo graus. Com base no artigo sete o ensino continuou a ser de 

religião, cuja concepção se fundamentava no religare, ou seja, na ligação entre o mundo 

material e espiritual.A finalidade era tornar os alunos pessoas religiosas, com entendimento de 

ética igual à vivência de valores e com enfoque centrado na religiosidade, caracterizando 

assim o ensino de religião como um serviço pastoral. 

As aulas eram de religião, no caso, era da religião predominante no Brasil, ou seja, o 

“catolicismo”.Raramente havia aula de religião de cunho protestante, o que só ocorria se o 

professor (a) fosse desta denominação religiosa, ficando o educando sem escolha. 

O conteúdo trabalhado em sala de aula na disciplina Religião era o correspondente à 

religião do professor ministrante, geralmente, católica, e tinha um só objetivo: catequizar os 

alunos na religião católica, ou seja, orientá-los nos dogmas do catolicismo. Este modelo foi 

usado em alguns estados brasileiros até o ano de 1995, pois de acordo com a Lei 9.394/96, o 

enfoque deste componente curricular a partir desta data passara a ser o de ministrar aulas de 
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religião como área do conhecimento, com a finalidade de reler o fenômeno religioso, e não 

doutrinar os alunos ao catolicismo como fora antes.               

De acordo com os dados levantados, no Estado da Paraíba, o ER estava oficialmente 

implantado em 1984, conforme a Resolução de nº 194/84 de 21 de julho de 1984. Todavia, 

antes de a Lei 9.394/96 implantar oficialmente o ER em todo país, na Paraíba se trabalhava 

um novo modelo de ER, onde o enfoque era ministrar a disciplina religião como área do 

conhecimento, cuja finalidade era reler o fenômeno religioso. 

A Resolução nº 194/84 de 21 de julho de 1984, que orienta o ER na Paraíba traz no 

seu capítulo I a determinação e a finalidade dessa modalidade de ensino, conforme enuncia o 

artigo 2º deste capítulo. 

 

Art.2º - visa o ensino religioso, como parte da formação integral da pessoa 
humana, proporcionar ao aluno experiências, informações e reflexões que 
ajudem a cultivar uma atitude de compreensão e abertura para o sentido mais 
profundo de sua existência e assumir responsavelmente seu papel na 
comunidade. 

 

Para esta proposta de trabalho ser colocada em prática, se fez necessária a criação da 

Comissão de Ensino Religioso (CER), composta por onze membros, nomeados pela 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba (SEC), com a finalidade de organizar, 

analisar, acompanhar e dar suporte pedagógico ao então criado ER. Para acompanhar e 

sistematizar o ER foi criada em 17 de outubro de 1985, pela Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), a CER através da Portaria nº. 1.399, cujo presidente foi o professor Jamacy da Costa 

Almeida.  

A comissão fora composta pelos seguintes membros representantes das igrejas cristãs: 

Maria Thereza Bianchini Latgé (Arquidiocese da Paraíba); Francisco Ribeiro de Souza Melo 

(Diocese de Campina Grande); Neusa Rodrigues Batista (Diocese de Patos); Benigno 

Lourenço Costa (Diocese de Cajazeiras); Maria José Freitas de Souza (Diocese de Guarabira); 

Isac Correia Pereira (Pr.- Conselho Regional da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil- 

OMEB); José Alves da Silva, (Pr.- OMEB-PB); Silvio Pinheiro de Oliveira (Pr.-PMEB-PB); 

Levi Gomes de Santana (Pr.-OMEB-PB); e Aldenísio Avelino de Souza (Pr.- OMEB-PB) 

(PARAÍBA, 1984). 

Segundo relato da professora Fátima Rejane Pereira, a partirda primeira resolução o 

ER na Paraíba começou a dar seus primeiros passos em direção ao novo modelo proposto pela 

SEE. Primeiro, com a criação da comissão e, em seguida, o início da capacitação dos 

professores, essa formação se tornou ao longo dos anos uma formação continuada. O fato de 



27 

 

existir capacitação do professor de ER, isto não garantiu que o professor aplicasse em sala de 

aula os conhecimentos adquiridos nas capacitações. 

Segundo nos afirmou em entrevista a professora Fátima Rejane Pereira, o curso de 

atualização para professores de Educação Religiosa (termo usado na época), aconteceu no ano 

de 1990, na cidade João Pessoa. O curso foi ministrado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Prof.ª Olivina Olívia. Desde 1988 até o momento da entrevista a 

referida professora continua atuando na rede pública estadual de ensino com a disciplina ER. 

 

2.3 O conceito de ensino religioso 

 

De acordo com os PCNs, o FONAPER e a CF, o ER deve ser aplicado sem fazer 

proselitismo. Acerca dessa questão buscamos respaldo em fontes que nos dessem subsídios 

para melhores esclarecimentos. 

Conforme o texto da Revista Ensino Religioso (2000), o ER é um processo que 

antecede qualquer opção religiosa e é independente dessa mesma opção. Não é inter-religioso, 

nem ecumênico, mas é antecedente à opção religiosa que se fará na família ou na comunidade 

religiosa (p. 23). 

De acordo com a Lei de nº 9.475, de 22 de julho de 1997 em seu art.33, 

 

O Ensino Religioso, é parte integrante da formação básica do cidadão, 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do 
Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1997). 

 

Segundo os PCNs, o ER “é disciplina integrante da formação básica do cidadão”.É um 

componente curricular que tem função agregadora, pois deve trabalhar as diferentes religiões 

e filosofias entendidas também como religiões e que procuram priorizar as religiões de cunho 

cristão e não cristão, inclusive o ateísmo, o ceticismo, com isto garantindo a liberdade de 

culto e também garantindo o direito de quem não tem culto, ou seja, as aulas servem tanto 

para quem crê em um deus como para quem não crê.  

Desta forma, o ER contribui para quebrar preconceitos, estimulando o aluno a fazer 

várias reflexões a respeito do sagrado na sua vida. Com isto o educando percebe as diferentes 

culturas religiosas do seu país e de outros países. Para que isso ocorra, o professor deve 

recorrer aos métodos didáticos que estimulem os educandos à compreensão de que 
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“precisamos respeitar as diferentes concepções a respeito da vida, da dor, do sofrimento, da 

morte e a respeito da vida depois da morte” (REVISTA ENSINO RELIGIOSO, 2000, p. 23). 

Nesse contexto entendemos que todos os conceitos citados acima sobre o ER têm 

características específicas sem omitir o caráter político-social que vem contribuir com a 

discriminação e intolerância de credos religiosos declarados ou não, contribuindo com o 

respeito às diferenças de cada ser nas suas mais diversas escolhas. 

 

2.4 Sinopses da história da educação no Brasil 

 

A história da educação no Brasil é marcada por diversos acontecimentos sociais, 

políticos e econômicos que alteraram a vida do país. É impossível se compreender a evolução 

porque passou o ensino de religião até a contemporaneidade, quando passou a ser denominado 

Ensino Religioso, sem conhecer a história da educação nos seus diferentes momentos 

históricos. Por isso, faço um panorama pela história do Brasil, com foco na educação, e assim 

revisito os principais momentos que influenciaram a formação e a estruturação da sociedade 

brasileira e definiram o caráter da educação.  

A intenção não é esgotar o tema. Quero apenas fornecer subsídios que possibilitem 

compreender historicamente o processo educacional porque passou a sociedade brasileira. A 

educação é uma manifestação de atividade social, política, cultural e econômica, portanto, um 

dos fenômenos capaz de colaborar com o desenvolvimento de uma nação.   

 

Apesar de esquematizar a educação partindo da posição que o homem 
precisa ser moldado pela sociedade, a relação estabelecida entre o indivíduo 
e a sociedade através da educação, está fundamentada nas suas origens. No 
momento em que se desenvolvem seus conceitos sobre homem e suas 
relações com a sociedade situando a educação não como mecanismo de 
ajustá-lo as estruturas sociais, mas como fator dinamizante delas, através do 
ato inovador do indivíduo. A educação não é efetiva numa realidade isolada 
a radicalização do processo capitalista associado é uma opção acelerada da 
modernização (PINHEIRO, 2007, p. 5).  

 

É sabido que, pela necessidade de alcançar o modelo implantado para atingir a 

acumulação do capital, fez-se necessário formar profissionais especializados; daí, as 

implicações do modelo econômico na educação, que exige a qualificação de profissionais 

técnicos para atender às necessidades do mercado de trabalho.  

Uma ideologia que classifica a educação como de dupla finalidade:De um lado aquela 

extremamente técnica, reduzida aos aspectos que deturpam o sentido da verdadeira ação 
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educativa e global, que se baseia na garantia da reprodução das relações sociais de produção, 

feita através dos aparelhos ideológicos do Estado: igrejas, família, os sistemas jurídicos, 

político e sindical, os meios de informação e a escola - o maior e mais eficaz aparelho 

ideológico do Estado. 

Por outro lado, pode-se afirmar que (a educação!) é também um ato político, o que é 

absolutamente natural, vez que todo ser humano é um ser socialmente político, 

independentemente da conotação partidária. 

Finley (1989), em seu livro Mito, memória e história, já afirmava que a história que 

conhecemos é aquela escrita pelos vencedores. Para o autor, somente aquele que venceu e 

colonizou um povo é que tem o direito de contar a história desse povo. Portanto, a única 

história que temos a respeito dos indígenas nesse período é a versão descrita pelos 

colonizadores. 

 

2.4.1 A educação no período jesuítico (1549-1759) 

 

A educação no Brasil teve início no período colonial, pois com a chegada do primeiro 

governador-geral Tomé de Souza, em 1549, vieram os jesuítas. Com o incentivo e subsídio da 

Coroa portuguesa, os padres jesuítas implantaram as escolas de primeiras letras e instalaram 

colégios para a preparação de sacerdotes. Devido à educação ter ficado a cargo dos padres 

jesuítas, caracterizou-se como rigorosa e naturalmente de cunho essencialmente religioso e 

catequizante, pois foi imposta pela Coroa portuguesa. Do ponto de vista ideológico, sua 

principal missão era introduzir a cultura cristã e o credo entre os índios, considerados seres 

nãocivilizados. 

No contato com os índios, uma estratégia usada pelos jesuítas foi educar 

primeiramente as crianças, alvo fácil, pois na compreensão dos religiosos eram os 

perpetuadores da espécie e da cultura, portanto, capazes de ensinar aos adultos.  

Embora os jesuítas mantivessem uma prática educativa subsidiada pelas autoridades 

portuguesas, a Coroa portuguesa não elaborava o fazer educativo, tudo ficava a cargo dos 

religiosos. Acerca dessa questão, 

 

Os analistas da educação brasileira afirmam que somente no final do Império 
e começo da República delineia-se uma política educacional estatal, fruto do 
fortalecimento do Estado. Até então, a política educacional era feita quase 
que exclusivamente no âmbito da sociedade civil, pela Igreja Católica. 
Durante a Colônia (1500-1822), a educação assegurava o domínio dos 
portugueses sobre os índios e os negros escravos. No final deste período e 
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durante o Império (1822-1889), delineia-se uma estrutura de classes, e a 
educação, além de reproduzir a ideologia, passa a reproduzir também a 
estrutura de classes (OEI [s.d], p. 21). 

 

O período jesuítico está compreendido entre os anos 1549 e 1759, o que não significa 

dizer que não houvesse educação entre os indígenas. Essa definição se faz, levando-se em 

consideração o fato de que antes desse período não existiam escritos que definissem a 

educação.Todavia, a história e a educação dos índios têm caráter consuetudinário até, pelo 

menos, a chegada dos jesuítas.   

 

O ensino posto em prática pela Companhia de Jesus era descontextualizado, 
estudava-se grego e latim seguindo os princípios tomistas (São Tomás de 
Aquino). Havia um currículo de Teologia, um de Filosofia e outro 
Humanista. A metodologia de ensino começava com uma preleção. Nas 
classes elementares, pós a leitura, era feito o resumo do texto, o professor 
tirava as dúvidas. Os conteúdos trabalhados em sala de aula passavam pela 
censura dos Jesuítas. A avaliação da aprendizagem não tinha como objetivo 
diagnosticar as dificuldades dos alunos no sentido de superá-las e sim a 
punição. O objetivo dessa avaliação era classificar os alunos em melhores 
(eram premiados) e piores (eram punidos com palmatória). Portanto, não se 
tratava de um processo avaliativo, mas sim de um sistema de provas e 
exames. Esse ensino atendia a uma elite latifundiária que completava os 
estudos na Universidade de Coimbra (MOREIRA, 2011, p. 2). 

 

A metodologia jesuítica deixou marcas que perduraram até meados do século XIX, 

especialmente nos colégios católicos, embora muitas teorias metodológicas tenham surgido a 

partir dos anos finais daquele século.  

Os jesuítas não trouxeram somente a moral, os costumes e a sua religião, também 

trouxeram os métodos pedagógicos, que funcionaram durante 210 anos, até a sua expulsão 

pelo Marquês de Pombal. Se na época dos jesuítas a educação parecia seguir um modelo 

padronizado, após sua expulsão o que se viu foi a total desorganização.  

 

2.4.2 A educação no período pombalino (1760-1808) 

 

Na história do Brasil, o período compreendido entre 1750 e 1808 ficou como 

pombalino em decorrência da presença do Marquês de Pombal à frente da administração dos 

interesses da Coroa portuguesa. Esse período foi caracterizado por mudanças radicais na 

educação brasileira, sobretudo, porque era preciso atender aos interesses da sociedade em 

formação, cujos filhos deveriam ser formados para ocupar os cargos na estrutura 

administrativa da colônia. 
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Logo, a primeira medida tomada pelo Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas 

do Brasil. Essa medida destruiu o sistema educacional existente, porém, o que foi posto em 

prática pouco contribuiu para dar continuidade ao trabalho educacional instalado pelos 

jesuítas.Deste modo, considera-se que o Brasil ficou no “vazio educacional”, entre os anos 

1759 e 1772. 

O maior interesse do Marquês de Pombal era laicizar o sistema educacional; para 

tanto, organizou a escola de modo a servir aos interesses civis e políticos do Império Luso no 

Brasil. Enquanto a educação jesuítica tinha como objetivo servir aos interesses da fé, e, 

portanto, não atendia aos interesses comerciais desejados por Pombal, a educação pombalina 

visava formar sujeitos para ocupar os espaços públicos demandados pelas ações políticas e 

comerciais. 

Na compreensão de Moreira (2011, p.1:2), a expulsão dos jesuítas não foi uma boa 

medida para o Brasil, porque 

 

[...] o novo sistema educacional pombalino não substituiu à altura o anterior 
porque o ensino passou a ser disperso e fragmentado, baseado em aulas 
isoladas que eram ministradas por professores leigos e mal preparados. 
Cobrava-se o subsídio literário, imposto colonial para pagar as aulas régias, 
que foram poucas e de má qualidade. A ideia de Pombal era laicizar o 
ensino, mas a solução tornou-se mais negativa que positiva, pois a expulsão 
da Companhia de Jesus trouxe enormes prejuízos, tanto para os aldeamentos, 
como para a educação e o ensino na colônia. 

 

O resultado das medidas tomadas pelo Marquês de Pombal em relação à educação 

brasileira no período do seu governo reduziu a educação no início do século XIX a 

praticamente nada. Porém, o vazio educacional decorrente da expulsão dos jesuítas começou a 

ser preenchido a partir da reestruturação da educação; os responsáveis passaram a discutir a 

inserção dos estudos maiores no Brasil a (universidade). Todavia, essa era uma perspectiva 

que atingira as universidades na Europa desde 1772.  

No entanto, somente em 1776 foi criado no Brasil o Curso de Estudos Literários e 

Teológicos, e em 1798 foi criado o Seminário de Olinda, pelo bispo de Pernambuco, Dom 

Azevedo Coutinho. 

Apesar das medidas empreendidas, a educação no Brasil Colônia somente se 

modificou a partir da chegada da Família Real em 1808, uma vez que providências 

estruturantes foram tomadas, com vistas a adaptar a sociedade emergente aos interesses da 

Corte Real. 
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2.4.3 A educação no período joanino (1808-1821) 

 

Com a expulsão dos jesuítas as famílias afortunadas passaram a ser responsáveis pela 

educação dos seus filhos, sobretudo, de decidir o que a eles deveriam ser ensinado, bem como 

o tempo de duração da formação e os seus propósitos.  

Assim, privilegiou-se o ensino das línguas portuguesa e francesa, acrescido de escrita, 

caligrafia, leitura, composição e contas, além do latim, inglês, alemão, italiano, espanhol, 

religião, pintura, desenho, música, piano, matemática, álgebra, geometria, aritmética, história 

e geografia, dentre outras disciplinas. Esse conteúdo fora destinado aos homens. 

Para as mulheres, as restrições ao ensino continuaram, limitando-o, em geral, às 

habilidades domésticas, consideradas pela sociedade da época como sendo especificidades 

femininas. Porém, algumas moças de famílias abastadas tiveram educação primorosa, pois 

eram enviadas às escolas europeias, notadamente da França e Portugal. (DOMINGOS, 2009, 

p. 7). 

Com a chegada da família real a colônia passou por transformações na sua estrutura 

organizacional, assim como nos poucos serviços existentes, a exemplo da educação.  

A Europa vivia a Revolução Industrial, o que acabou refletindo diretamente no 

cotidiano das pessoas e da cidade do Rio de Janeiro, local onde a Corte portuguesa se 

instalou. Afinal, era preciso dotá-la de condições para receber os novos moradores, ou seja, a 

corte e as pessoas que com ela vieram, cujos hábitos e costumes europeus eles desejariam 

manter em meio ao clima tropical do Rio de Janeiro.  

Para satisfazer os interesses da Corte portuguesa e da elite que com ela desembarcara 

no Brasil, D. João VI passou a tomar algumas medidas. Em decorrência deste fato foi criado 

em 1809 o Colégio das Fábricas que podemos afirmar ser o primeiro estabelecimento público 

destinado à educação dos aprendizes e artistas. 

Nesse período, observou-se no Rio de Janeiro o desenvolvimento educacional nos 

moldes militares, visto que o objetivo do aprendizado era promover a defesa do reino. A partir 

de então e com a autorização do rei, passaram a ser instaladas no Rio de Janeiro as primeiras 

oficinas de fabricação e consertos de armamentos. Assim, ensinava-se e se aprendia o que 

fosse necessário ao reino e contribuísse para a sua manutenção. 

Nessa perspectiva, no ano de 1816, em virtude da vinda da Missão Artística Francesa 

ao Brasil foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A criação dessa escola foi 

relevante para a educação na época, sobretudo, porque seu caráter profissionalizante e 

científico diferenciou a educação do caráter religioso introduzido pelos jesuítas.  
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Portanto, esta instituição contribuiu com o projeto de educação da época, cuja 

característica foia individualização com formação específica em determinada área do 

conhecimento. Em função disso, privilegiou-se o ensino profissionalizante e superior. Apesar 

dos vários esforços para acertar no modelo de educação de qualidade, continuou a educação 

de caráter secundário. 

Com o retorno da Família Real a Portugal em 1821 e a independência do Brasil em 

1822 o Brasil iniciou um movimento eloquente na educação, que o colocou em sintonia com 

as transformações sociais, políticas e econômicas em evidência na Europa. Portanto, os 

reflexos desse processo se manifestaram no Brasil através de duas correntes filosóficas que 

caracterizaram o pensamento social e político da época: o Idealismo e o Positivismo 

(STIGAR, 2011). 

 

2.4.4 A educação no período imperial (1822-1888) 

 

O Idealismo e o Positivismo, correntes filosóficas em evidência no século XIX, 

influenciaram sobremaneira as concepções pedagógicas da educação. O Idealismo, defendido 

principalmente por Hegel, destacou a capacidade que Kant atribuía à razão de impor formas 

ao conteúdo dado pela experiência. Segundo esta corrente, o ser ou a realidade são 

determinados pela consciência.  

Para o Positivismo, cuja figura mais proeminente é Auguste Comte, o trabalho da 

filosofia é a síntese das diversas ciências particulares, a maturidade do ser humano é um 

estado positivo e há um crescente cientificismo, pelo qual a educação incorporaria a Teoria da 

Evolução, de Darwin (STIGAR, 2011). 

Nesse contexto, para suprir as carências oriundas do período jesuítico e pombalino,  

 

Foram criadas várias instituições de ensino superior (Academia Real da 
Marinha, Academia Real Militar, Academia Médica-Cirúrgica da Bahia e do 
Rio de Janeiro), com a finalidade estritamente utilitária, de caráter 
profissional, visando formar os quadros exigidos por essa situação. A coroa 
portuguesa priorizou uma educação que atendesse aos interesses da elite 
dirigente em detrimento do ensino público nos níveis primário e secundário. 
O papel esperado da escola e do professor seria o de encaminhar o "povo" 
para a civilização, fazendo com que este pudesse, aos poucos, assimilar os 
preceitos de uma sociedade ordenada (MOREIRA, 2011, p. 2).  

 

Nesse período, o governo imperial transferiu para as províncias a responsabilidade 

direta pelo ensino primário e secundário através de leis e decretos.Dificilmente, essa 
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determinação foi aplicada na prática, visto que poucas escolas primárias e secundárias 

existiam nas províncias. Por outro lado, havia interesse da iniciativa privada por tais níveis de 

ensino, mas não havia a disposição de professores para se submeter à pedagogia moralista. 

Paralelo à falta de docentes habilitados para lecionar, devido à baixa remuneração 

recebida, as instituições formadoras eram decadentes, haja vista que o império não investia. 

Um grande norte nesta época foi o Colégio Pedro II, criado pela Corte em 1837; essa 

instituição estabeleceu o modelo para os estudos secundaristas. 

Em função do pouco investimento na educação o período imperial ficou limitado, uma 

vez que a precariedade das poucas escolas existentes prevaleceu, o que contribuiu para a 

fragmentação dos estudos. Até a proclamação da República em 1889, praticamente nada foi 

feito de concreto em relação à educação brasileira. 

Apesar de o imperador D. Pedro II afirmar que se não fosse imperador gostaria de ser 

mestre-escola, o que demonstra sua afeição pessoal pela tarefa educacional, pouco fez para 

sistematizar a educação no Brasil como política. 

 

2.4.5 A educação na Primeira República (1889 a 1930) 

 

Com a proclamação da República em 1889, a educação brasileira, de maneira tímida, 

passou a ser valorizada como meio de reprodução das relações de produção.  

No entanto, não passou a dispor de mudanças significativas na sua estrutura, exceto no 

pensamento pedagógico, visto que a ascensão da república possibilitou a separação entre 

Igreja e Estado.  

A partir de então a liberdade passou a fazer parte do ensino, o que possibilitou a 

laicização na educação pública. Além disso, houve a abertura para o ensino profissionalizante 

industrial e agrícola. Essa modalidade de ensino expandiu-se Brasil afora e perdurou durante 

toda a Primeira República.  

Devido à diversidade de modalidade de ensino, esse período foi considerado 

produtivo, também porque muitos projetos de lei pertinentes à educação foram propostos, 

principalmente aqueles que previam a participação da União no setor educacional e a 

participação de educadores na constituinte (BELLO, 2001). 

Até o início de 1920, a educação brasileira foi vista como um instrumento de 

mobilidade social. Com as elites econômicas e políticas dominando esses dois setores e 

separando-se do restante da sociedade,a camada média urbana em ascensão viu a educação 

como principal via de ascensão social, prestígio e integração aos estratos dominantes da 
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sociedade. Por isso, passou a exigir educação de modo a formar quadros a ascender e ocupar 

os cargos gestados pela burocracia estatal. 

Desde outrora a educação não se interessava pelo ensino primário e secundário, e não 

recebia a atenção do Estado, que dela cuidava apenas no aspecto formal, cabendo muito mais 

à iniciativa privada a oferta da educação, basicamente em nível primário, sendo considerada 

incipiente a oferta a nível secundário (MOREIRA, 2011). 

Com a mudança da sociedade de oligárquica para urbano-industrial, as estruturas de 

poder foram modificadas; o esforço pela industrialização do país gerou mudanças 

consideradas essenciais e substantivas na educação brasileira, o que se manifestou, 

principalmente, pela criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930 (OEI, [s.d]). 

Mas, mesmo assim as garantias legais ainda não foram suficientemente fortes, capazes 

por si mesmas, pois não havia um sistema educacional que pudesse ser efetivamente 

reconhecido como nacional. Cada órgão mantenedor de escolas mantinha seus próprios 

regulamentos, o que dificultava, inclusive, transferências de alunos entre as diversas regiões 

do país. 

 

2.4.6 A educação pós-Primeira República 

 

Com o advento da Constituição de 1934 ficou reconhecida a necessidade de 

elaboração do Plano Nacional de Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades 

de ensino em todos os níveis e em todo país, que regulamentasse as formas de financiamento 

do ensino oficial, distribuísse os recursos em cotas fixas para a Federação, os Estados e os 

Municípios, limitasse as competências dos respectivos níveis administrativos e implantasse a 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Com a aplicação dessas medidas no campo 

educacional o Estado se tornou laico (OEI, [s.d.]). 

O sistema educacional foi instalado, sobretudo, juridicamente, visto que a legislação 

oriunda da Constituição de 1937 trouxe dois novos parâmetros: o ensino profissionalizante e a 

obrigação das indústrias e dos sindicatos de criarem escolas de aprendizagem, na sua área de 

especialidade, para os filhos de seus funcionários ou sindicalizados. Além disso, tornou-se 

obrigatória a introdução da educação moral e política nos currículos (OEI, [s.d]). 

Entre 1950 e 1970 não houve maiores modificações no sistema educacional brasileiro, 

porém há que se ressaltar a importância da Lein. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, a 

primeira a fixar diretrizes e bases para a Educação Nacional, isto é, a primeira LDB.  
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De 1970 até os nossos dias a educação brasileira apresenta avanços nos níveis 

fundamental e médio, atualmente englobados como Ensino Básico.  

O governo buscou ampliar a oferta na educação, notadamente nas áreas 

profissionalizantes, especialmente com a ampliação do Ensino Técnico de Nível Médio. As 

antigas Escolas Técnicas foram transformadas em Institutos Técnicos, e passaram a oferecer 

cursos profissionalizantes de níveis técnicos e superiores em suas dependências. 

Mesmo tendo havido ampliação do ensino em todas as modalidades da educação 

básica, o acesso e a permanência na escola ainda não é garantido a todos os brasileiros em 

idade escolar. Mesmo assim o Estado através do MEC tem incentivado a participação do 

aluno e da família no processo de ensino-aprendizagem, o que permite ter uma nova visão 

sobre o que venha ser a educação nesta primeira década do século XXI. 

Acerca dessa questão, Ferreira (2001 apud RANGEL, 2001, p. 82) deixa claro o 

momento porque passa a educação no Brasil.  

 

Educar, hoje, supõe colocar limites, ir contra pulsões destrutivas, enfrentar 
problemas da infância e o ‘furacão da puberdade’, ensinar não apenas 
habilidades, conceitos e conteúdos vários, mas socializar para a vida em 
sociedade. Pais de alunos pobres demandam proteção para seus filhos, 
disciplina, conhecimentos que — atuando sobre o comportamento e a 
linguagem — lhes permitam saber entrar e sair, falar corretamente e tudo 
aquilo que lhes possa assegurar um futuro melhor e escapar à discriminação 
social.  

 

De acordo com Rangel (2001), deve-se notar que alunos e suas famílias não esperam 

da escola a reiteração de sua própria cultura nem da linguagem pública e, sim, a oportunidade 

de adquirir algo que não lhes foi dado de berço, uma cultura escolar, uma linguagem culta, 

algo que depende diretamente da qualidade da formação e da disposição dos professores que a 

escola lhes oferece. Conforme Ferreira, 

 

A ‘cultura do mundo’, eles já conhecem; estão ali para adquirir algo mais, 
‘vão à escola para sonhar’ — na expressão de um professor. Por isso é 
premente repensar que princípios, conceitos e valores deverão nortear a 
formação e a prática dos profissionais da educação e, em especial, dos 
profissionais da educação que irão exercer a supervisão em todos os âmbitos 
do sistema educacional, em resposta às demandas que urgem, diante das 
profundas modificações que têm ocorrido no mundo do trabalho e das 
relações sociais na chamada ‘sociedade do conhecimento’ e na ‘era da 
globalização’ (FERREIRA, 2001 apud RANGEL, 2001, p. 82).  
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Desta nova pedagogia que vem sendo aplicada originaram-se propostas que se 

centraram por vezes nos conteúdos, outras vezes nas atividades, porém não contemplam a 

relação entre o aluno e o conhecimento de modo a integrar conteúdos e métodos, no sentido 

de propiciar o domínio intelectual das suas práticas sociais e produtivas.  

Enquanto a profissionalização em sentido estrito vem sendo colocada em questão e 

cada vez mais se depara com o desemprego de pessoas qualificadas, o ensino básico sobressai 

como o patamar nuclear de conhecimentos que cada vez mais são demandados na 

contemporaneidade (FERREIRA, 2001 apud RANGEL, 2001, p. 82).  

Como consequência, surgiu a concepção positivista de ciência, para a seleção e a 

organização de conteúdos, uma concepção de conhecimento formalizada, linear e 

fragmentada, na qual cada objeto corresponde a uma especialidade, a qual ao construir seu 

próprio campo, se automatiza e se desvincula das demais, perdendo o vínculo com as relações 

sociais e produtivas.  

Toda esta evolução nos conceitos, nos conteúdos curriculares e no próprio sistema 

educacional brasileiro teve como consequência a necessidade de se formarem especialistas em 

educação, iniciando-se o preparo de tais especialistas em cursos de pequena duração e de 

conteúdo curricular mínimo, até que devido ao aumento da demanda, surgiu o especialista em 

educação devidamente preparado em um currículo amplo, dentro dos Cursos de Pedagogia.  

Acerca dessa questão Teixeira explica que a educação no Brasil pautou-se na 

duplicidade da aventura colonizadora da América, 

 

A descoberta da América pelos europeus, nos fins do século quinze, deu 
lugar a uma transplantação da cultura europeia para este Continente. Tal 
empreendimento constituiu, porém, uma aventura impregnada de 
duplicidade. Proclamavam os europeus aqui chegarem para expandir nestas 
plagas o cristianismo, mas, na realidade, movia-os o propósito de exploração 
e fortuna. A história do período colonial é a história desses dois objetivos a 
se ajudarem mutuamente na tarefa real e não confessada da espoliação 
continental (TEIXEIRA, 1976, p. 7). 

 

Para Teixeira, sempre existiram dificuldades na transplantação dos sistemas escolares,  

 

Entre as instituições sociais, sabemos que a escola, mais do que qualquer 
outra, oferece, ao ser transplantado, o perigo de se deformar ou mesmo de 
perder os objetivos. A escola já é de si uma instituição artificial e 
incompleta, destinada apenas a suplementar a ação educativa muito mais 
extensa e profunda que exercem outras instituições e a própria vida. Deve, 
portanto, não só ajustar-se, mas inserir-se no contexto das demais 
instituições e do meio social e mesmo físico. A verdade é que a escola, como 
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instituição, não pode verdadeiramente ser transplantada (TEIXEIRA, 1976, 
p. 11). 

 

Esse teórico considera também que a escola tem que ser recriada em cada cultura, 

mesmo quando essa cultura seja politicamente o prolongamento da cultura matriz. E 

acrescenta: 

 

No Brasil, a Universidade não chegou a ser transplantada. Motivos políticos 
levaram os colonizadores portugueses, ao contrário do que fez a Espanha, a 
esse ato de prudência pedagógica. Chegamos à independência sem imprensa 
e sem escolas superiores, com a maior parte de nossa elite formada nos 
colégios da Companhia de Jesus (cuja influência nunca poderá ser exagerada 
quanto a certos traços da tradição intelectual brasileira) e, a seguir, para a 
graduação superior, na Universidade de Coimbra, em Portugal, e assim 
continuamos, durante parte do império. Como que se percebia obscuramente 
o perigo de se transplantarem instituições delicadas e complexas como as da 
educação, sobretudo em seus níveis mais altos e, por isto mesmo, mais difícil 
e complexo (TEIXEIRA, 1976, p. 11-12). 

 

A diversidade de culturas oriundas das inúmeras migrações existentes tem 

proporcionado, de um lado, a grande propulsora da multicultura brasileira, porém de outro, 

tem obrigado a que os sistemas educacionais se adaptem para atender a tal demanda o que 

nem sempre é fácil. Os cidadãos brasileiros esperam um modelo de educação que seja único e 

venha atender às necessidades de nossos cidadãos de uma educação eficaz. 

 

2.5 O Ensino Religioso no Estado da Paraíba 

 

O ponto de partida é o Ensino de Religião e como ocorreu,as mudanças que 

ocasionaram no modelo atual de Ensino Religioso; trato essa questão através das leis que 

instituíram o ER. A análise foi realizada a partir da primeira lei de nº. 4.024/61 bem como da 

segunda lei de nº. 5.692/71 e da terceira de nº. 9.394/96. De acordo com a constituição em 

vigor, esta última já sofreu mudanças no seu artigo 33; tal mudança gerou sete dispositivos de 

que tratarei mais adiante. 

A Lei nº. 4.024/61 foi criada para definir como deveria funcionar o Ensino de Religião 

e de que forma seria a sua aplicação. A partir dessa legislação iremos identificar as mudanças 

e alterações que ao longo dos anos este componente curricular passou a sofrer na sua 

nomenclatura e conteúdos.  

Dessa forma, discutimos o que era o Ensino de Religião e a alteração que vem 

ocorrendo a partir das leis acima citadas;o que, consequentemente, nos levou a um Ensino 
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Religioso, não como forma de catequese, mas como ciência sem fazer proselitismo de uma ou 

de outra religião.  

De acordo com as leis 4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96, o ER se deu da seguinte forma: 

na Lei 4.024/61, o ensino era de Religião e tinha como finalidade fazer seguidores (a exemplo 

dos catequizados do período jesuítico), era entendido como aula de religião, sendo aplicado o 

conteúdo como catequese/doutrinação, tinha o enfoque centrado em uma verdade e, portanto, 

caracterizado como aula de evangelização. 

Neste contexto, os alunos só faziam rezar e cantar músicas de teor sacro e hinos da 

Igreja Católica.Vale salientar que a religião predominante sempre foi e continua a ser o 

catolicismo; portanto, não era coisa fora dos padrões normais se realizarem catequeses em 

sala de aula, ou uma vez por outra discretamente orar e cantar hinos das igrejas evangélicas. 

Um ensino de religião na perspectiva evangélica, discreto, mas acontecia. 

Com o advento da Lei de nº. 5.692/71, depois de dez anos, o ensino de religião passou 

por mudanças não muito significativas, mas necessárias às mudanças posteriores. De acordo 

com esta lei a finalidade do ensino de religião era tornar mais pessoas religiosas, era 

entendida como aula de Ética e se assemelhava à vivência de valores com enfoque centrado 

na religiosidade, pois era caracterizado como pastoral. Em meio à Lei nº. 5.692/71, a 

perspectiva de ensino estabelecido pela Lei 4.024/61 ainda se manteve, as mudanças só 

ocorreram na década de 1990 com a Lei 9.394/96.  

Após 25 anos e de acordo com a Lei 9.394/96 o Ensino de Religião recebe uma nova 

roupagem, sobretudo, no que diz respeito ao objeto de estudo. A partir de então se passou a 

reler o fenômeno religioso com entendimento de área do conhecimento cujo enfoque estava 

centrado no fenômeno religioso, caracterizado como área do conhecimento. Portanto, não 

mais como aulas de religião, mas como aula de Ensino Religioso. 

A Lei 9.394/96 foi substituída pela Lei 9.475/97 que deu nova redação ao art.33.A 

partir de então, ficou decidido no Art. 33:  

 

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

 

A partir da Lei 9.475/97 o Ensino Religioso gerou sete novos enfoques na leitura deste 

artigo.Vejamos por partes o que cada um deles sugere:  

� Ensino Religioso é parte integrante da formação básica do cidadão; 
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� No Ensino Religioso é assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do 

Brasil; 

� No Ensino Religioso são vedadas quaisquer formas de proselitismo; 

� O Ensino Religioso é disciplina dos sistemas de ensino; 

� O Ensino Religioso deve ficar a cargo de professores habilitados e admitidos para 

ministrar essa disciplina; 

� O Ensino Religioso tem na entidade civil a sua representante para acompanhar o seu 

desenvolvimento; 

� A entidade civil do Ensino Religioso é constituída pelas diferentes denominações 

religiosas. (REVISTA ENSINO RELIGIOSO, 2000, p 14). 

 

Por várias décadas este componente curricular foi aplicado com um único objetivo, a 

evangelização. De acordo com a Lei 9.475/97 que deu nova redação ao artigo 33 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, nº. 9.394/96), este componente curricular 

passou a ser aplicado como ciência e, portanto, deve prestigiar todas as denominações 

religiosas. 

 

Portanto, o que se quer é um Ensino Religioso agregador, de tal forma que 
católicos, evangélicos, budistas, membros de ritos afro-brasileiros e outros 
sentarão lado a lado e sentir-se-ão aceitos pelos colegas sem se sentirem 
inferiorizados como acontecia muitas vezes no passado. (Ensino Religioso: 
capacitação para um novo milênio.(REVISTA ENSINO RELIGIOSO, 
2000, p 13). 

 

Assim, um dos pontos que se priorizou com o artigo 33 da LDB foi a não 

predominância de qualquer religião dentro das escolas; o que se sobrepôs foi o respeito à 

diversidade religiosa e cultural do Brasil. 

Para que os sete dispositivos supracitados possam ser cumpridos, faz-se necessário o 

olhar atento da CF e LDB 9.475/97, que deu nova redação ao artigo 33 e à entidade civil do 

Ensino Religioso que passou a ser constituída pelas diferentes denominações religiosas. 

De modo geral, a maior influência para esta evolução foi a da separação entre Estado e 

Igreja. Podemos verificar o exposto acima no quadro do resumo das principais mudanças que 

fizeram a transição do Ensino de Religião para o Ensino Religioso no Brasil. 
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Quadro 2: Ensino Religioso a partir das concepções de religião e as leis de ensino do Brasil 

Concepção Finalidade 
Entendimento 

do ER 
Enfoque 

Centrado em 
Caracterização 

de religião 
LDB 

REELIGERE 
= 

Re-escolher 

Fazer 
seguidores 

Religião= 
Catequese e 
doutrinação 

Uma verdade Evangelização 4.024/61 

RELIGARE 
= 

Religar 

Tornar mais 
pessoas 

religiosas 

Ética= 
Vivência de 

valores 
Religiosidade Pastoral 5.692/71 

RELEGERE 
= 

Reler 

Reler o 
fenômeno 
Religioso 

Área do 
conhecimento 

Fenômeno 
religioso 

Conhecimento 9.394/96 

Fonte: Revista Ensino Religioso: capacitação para um novo milênio,2000, p. 26. 
 

No quadro acima evidenciamos como aconteceram as transformações de Ensino de 

Religião para o Ensino Religioso.Esse processo ocorreu de forma lenta e gradual, mas foi 

significativo para o modelo de ER hoje aplicado em algumas escolas do país2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O modelo de ensino religioso hoje aplicado nas escolas públicas do país é sugerido pela LDB 9.394/96. No 

entanto, o ER passou por várias transformações ao longo dos anos. De 1961 a 1997 ocorreram mudanças 
significativas nas leis que regulamentam a educação; esse ensino sofreu alterações para se ajustar às 
reivindicações da sociedade. 
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3O ENSINO DE RELIGIÃO E O ENSINO RELIGIOSO NA PARAÍBA 

 

Este capítulo tem como foco central analisar os objetivos do Ensino Religioso no 

Estado da Paraíba, e quais as obrigações da Secretaria de Educação do Estado com o trabalho 

desenvolvido nas escolas, quantos e quem são os membros da Comissão de Ensino Religioso 

criada pelo Governo do Estado, quais credos religiosos estão representados nesta comissão, 

quais atividades lhes são atribuídas, quem deve ministrar aulas de ER, e quais critérios foram 

adotados para a contratação dos profissionais que ministram tais aulas. Neste capítulo ainda 

discuto sobre a implantação, aplicação, mudanças e acompanhamento do ER no Estado pela 

sua coordenação.  

Através das resoluções, traço um panorama histórico do Ensino de Religião no Estado 

da Paraíba, depois adentro na história do ER. 

O percurso do Ensino de Religião (ensino confessional) no Estado da Paraíba até o ano 

de 1984 seguiu diversas formas de viabilização e diferentes expressões de acordo com o 

contexto histórico, político e educacional de cada época. Após 1984, ano de criação e 

implantação do ER (ensino sem proselitismo) no Estado da Paraíba, este componente 

curricular vem se pautando em consonância com as resoluções de cada período em vigor seja 

a de nº. 194/84, 119/94 e a atual de nº. 194/2004, que segue as orientações da CF, LDB e 

PCNs; portanto, a partir da sua criação oficial no estado o ER segue o modelo descrito na 

Resolução. 

A história do ensino de religião na Paraíba iniciou-se com a criação da diocese da 

Paraíba em 1892, como parte integrante do movimento de romanização da Igreja Católica 

desencadeada a partir da laicização do Estado advinda com a Proclamação da República. 

O movimento autonomista do episcopado promovido pelo Vaticano, liberto do 

regalismo vigente no Império, teve então um grande impulso a partir da redefinição das 

relações entre a Igreja e o Estado brasileiro.  

A diocese da Paraíba, criada a partir do desmembramento da diocese de Olinda, teve 

como primeiro bispo, o paraibano D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, que a dirigiu de 

1892 até o seu falecimento em 1935, aos 80 anos (KULESZA, 2008). 

D. Adauto seguiu a orientação papal, fundou no mesmo dia de sua posse o Seminário e 

o Colégio Diocesano, atual Pio X. No dia seguinte à posse, fundou o Colégio Nossa Senhora 

das Neves para atender às jovens paraibanas, vez que à época e até menos de meio século 

atrás, eram comuns colégios exclusivamente para o sexo masculino e outro para o sexo 

feminino. (KULESZA, 2008). 
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Desta forma, o ensino de religião no Estado da Paraíba foi iniciado com a criação do 

Colégio Diocesano, atual Pio X em 1892, cujo objetivo era a educação dos rapazes. Enquanto 

o Colégio Nossa Senhora das Neves, fundado no mesmo ano, foi criado com o objetivo de 

cuidar da formação das moças. Agregado ao ensino das ciências, ao currículo desses colégios 

foi inserido o ensino da religião católica. 

O modelo do Ensino de Religião estava voltado para a catequese e na Paraíba este 

modelo perdurou até a criação da Resolução de nº. 194/84, na qual ficou entendido que a 

partir desta data o Ensino de Religião não deveria mais ser ministrado com proselitismo, ou 

seja, fundamentado na catequese.  

A partir da década de 1980, os professores deixaram de ministrar aulas como 

catequese, portanto, de religião e passaram a ministrar aula de ensino religioso. Como 

objetivo passou-se a focalizar a religião como ciência, e não como meio de doutrinação, o que 

levou o currículo a contemplar e respeitar todos os credos religiosos existentes na sociedade, 

na escola e, consequentemente, todos os indivíduos. 

No entanto, não foi o que aconteceu. De acordo com Silva et al. (2008, p. 146), a 

história do ER na Paraíba se iniciou a partir da Resolução de nº119/94.  

Mas o ensino de religião com a finalidade de fazer seguidores permaneceu até 1994. 

Assim, os professores na prática demonstravam desconhecer a existência da Resolução nº. 

194/84, que trazia outra orientação, ou seja, superava o ensino de religião e institucionalizava 

o ER.  

Acerca dessa questão, ou seja, da institucionalização do ER, Silva afirma: 

 

Nos anos que antecederam a 1994, o Ensino Religioso acontecia em algumas 
Escolas Estaduais, como ‘aula de religião’, sem nenhuma forma de 
organização. E que a partir de 1994, por uma iniciativa conjunta da 
Arquidiocese da Paraíba e da secretaria Estadual de Educação, o Ensino 
Religioso começou a se organizar (SILVA et al., 2007).  

 

A Resolução de nº. 194/84 teve seu artigo 26 revogado pela Resolução de nº. 119/94. 

Este último documento passou a garantir que nas escolas públicas estaduais na Paraíba 

deveria ser ministrado o ER. A Resolução 119, da década de 1990 propunha o ER como se 

esse fosse novidade; todavia, este já estava instituído desde a década de 1980, através da 

Resolução 194. 

No tocante a essa questão é pertinente o que dispõe esta resolução (de nº 194/84), 

sobre o que deveria ser ministrado nas escolas oficiais de 1º e 2º graus do Estado da Paraíba, 
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O Conselho Estadual de Educação do Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o Art.176, 3º, inciso v da Emenda 
Constitucional nº 1 de 17-10-1969, o parágrafo único do Art.7º da lei 
5.692/71, o Art.1º 2, da Resolução CFE nº 08/71 e os pareceres CFE nº 
94/71 e 540/71. 
RESOLVE: 
Art.1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos 
horários normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus do sistema 
Estadual de Ensino. 

 

Na perspectiva de garantir a efetivação do ER nas escolas e dirimir sobre outras 

providências, em 01 de dezembro de 1987, foi criada a Comissão do Ensino Religioso, 

através da Portaria nº. 1.399. 

A CER passou a ser presidida pelo professor Jamacy da Costa Almeida, e 

complementada pelos seguintes membros: Maria Thereza Bianchini Latgé (representante da 

Arquidiocese da Paraíba); Francisco Ribeiro de Souza Melo (representante da Diocese de 

Campina Grande); Neusa Rodrigues Batista (representante da Diocese de Patos; Benigna 

Lourenço Costa (representante da Diocese de Cajazeiras); Maria José Freitas de Souza 

(representante da Diocese de Guarabira); Isac Correia Pereira, Pr. (representante do Conselho 

Regional da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil (OMEB); José Alves da Silva, Pr. 

(representante da OMEB-PB); Silvio Pinheiro de Oliveira, Pr. (representante da PMEB-PB); 

Levi Gomes de Santana, Pr. (representante da OMEB-PB; e Aldenísio Avelino de Souza, Pr. 

(representante da OMEB-PB) (PARAÍBA, 1984). 

Os onze membros da comissão foram nomeados pelo Secretário de Educação e 

Cultura de Estado, com a finalidade de organizar, analisar, acompanhar e dar suporte 

pedagógico ao então criado Ensino Religioso.  

Mesmo que não tenha sido possível ser implantado em todas as séries de ensino, como 

se desejou, houve na época um grande esforço por parte dos membros que faziam parte da 

comissão em colocar em prática o que demandava a Resolução 194/84. 

Apesar de a Resolução 194/84 se referir ao Ensino Religioso e não o Ensino de 

Religião, e de isso pressupor o não proselitismo religioso, da primeira CER nomeada na 

década de 1980 apenas fizeram parte pessoas egressas das Igrejas Cristãs, ou seja, católicos e 

evangélicos. 

A princípio essa realidade é um contrassenso, sobretudo, porque quando a Resolução 

194/84 propunha o não proselitismo e pressupunha a valorização de todos os credos e culturas 

religiosas, esperava-se que os credos não cristãos estivessem representados na CER. No 

entanto, não foi isso que aconteceu.  
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A ausência de representantes de credos não cristãos na CER nomeada em 1987 

possibilita pensar que as religiões não cristãs e suas culturas se constituíram conteúdos no 

currículo do ER. Será? Os integrantes dessa comissão se preocupavam com as outras religiões 

na perspectiva de que o ER de fato ocorresse em sala de aula? 

De certo modo, uma questão é fato: desde a década de 1980, o ER foi 

institucionalizado na Paraíba, porém a institucionalização não significara a efetivação na sala 

de aula, conforme determinara a Resolução 194/84. Nesse sentido, a Resolução 119/94 fora 

instituída no sentido de fazer valer o ER na sala de aula, o que parecia não estar ocorrendo a 

contento. Do contrário, não se entende o porquê de a Resolução 119/94 reproduzir, repetir, 

reforçar o que fora instituído pela Resolução 194/84. 

Segundo relato da professora Fátima Rejane Pereira3 que ingressou como professora 

do ER desde 1988 e permanece até os dias atuais, a partir da Resolução 194/84 na Paraíba, o 

ER começou a dar seus primeiros passos em direção ao novo modelo proposto pela SEC.  

A partir de então, o ER deixou de ser aplicado com proselitismo, e começou o trabalho 

de formação continuada dos profissionais da área. Esta resolução vigorou até ser superada 

pela Resolução 119/94, que não trouxe nenhuma novidade quanto ao caráter e perspectiva do 

que deveria ser ensinado. De certo modo, foi uma continuação da Resolução de nº 194/84, 

acrescida de alguns itens. 

Ainda segundo a professora Fátima Rejane Pereira, “a capacitação para os professores 

de Ensino Religioso ocorreu no período de 05 a 09-03-1990 na cidade João Pessoa. O curso 

foi ministrado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olivina Olívia”.  

Portanto, na Paraíba antes de 1994 o ER estava institucionalizado em algumas escolas 

estaduais não mais como “aula de religião”. Afora isso, desde 1980, a SEC mantém um 

trabalho de formação continuada com os professores deste componente curricular. Resta saber 

se a institucionalização oficial garante a efetivação no currículo escolar e na sala de aula. 

O cotidiano escolar parece apontar para uma realidade que contraria o que propõe a 

Resolução 119/94, uma vez que é comum nas escolas a colocação de símbolos da religião 

católica, como imagens de Nossa Senhora e crucifixos. Segundo está explícito nesta 

Resolução, isso não pode ocorrer, pois se configura proselitismo. 

                                                           
3 Fátima Rejane Bezerra Pereira é pedagoga, professora de Ensino Religioso na Rede Pública Estadual de Ensino 

desde 1988. Reside na rua Araci Rodrigues Moura, 84 – Geisel. Entrevista concedida em 20 de março de 2011. 
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Desta feita, na Paraíba nas escolas públicas estaduais o componente curricular Ensino 

Religioso já está oficialmente implantado. Todavia, há dificuldades para implantá-lo nas 

escolas públicas municipais e nas escolas privadas.  

A dificuldade se deve à falta de um trabalho ostensivo por parte da SEC, enquanto 

responsável pela implantação e acompanhamento do ER em fiscalizar e acompanhar as 

escolas públicas municipais e privadas no Estado da Paraíba na efetivação deste componente. 

 

3.1 As resoluções e a oficialização do Ensino Religioso na Paraíba 

 

A partir da década de 1980, o Ensino de Religião passou a assumir a denominação 

Ensino Religioso. Com essa mudança deixou de ser ministrado apenas nas instituições 

escolares de confissão cristã, a exemplo do Colégio Diocesano Pio X e Colégio Nossa 

Senhora das Neves e passou para o espaço público, a exemplo das escolas públicas estaduais.  

A prova disto é que da década de 1980 para a de 2000 três resoluções foram instituídas 

pela SEC na perspectiva de sistematizar oER.  

De certo modo, as Resoluções 194/84, 119/94 e 194/2004 acompanharam a evolução 

da legislação brasileira, a exemplo da CF (1988), a LDB (1996) e os PCNs (1997). Daí, as 

mudanças instituídas se fizeram no sentido de acompanhar a legislação nacional.  

Podemos observar isto na definição do nível de escolaridade onde o ER passou a ser 

oferecido. A Resolução 194/84 afirmara a implantação do ER no 1º e 2º graus. Em 

contrapartida a Resolução 119/94 afirmara a obrigatoriedade da rede de ensino em ofertá-lo, 

mas o facultava ao aluno. A seguir, faço referência a alguns pontos da Resolução 194/84. 

A Resolução 194/84 é constituída por 27 artigos e nela há referências à Emenda 

Constitucional nº1 de 17.10.1969, cujo art. 176 define a educação como direito de todos e 

dever do Estado. Também cita a LDB (5.692/71), sobretudo, o art. 7º, parágrafo único, que 

afirma ser o ER obrigatório ao aluno. Na sequência faz referência às Resoluções e Pareceres 

do Conselho Federal da Educação na perspectiva de fundamentar e respaldar juridicamente 

cada artigo. 

Dez anos depois, foi instituída a Resolução 119/94.Esta resolução possui 26 artigos, e 

para fundamentá-los faz referência à Constituição Federal de 1988, sobretudo os artigos 210 e 

207 e à Constituição Estadual, no § 1º, parágrafo IV. 

Também recorre ao artigo 7º da LDB (5.692/71), à Resolução nº 06/86 e ao Parecer do 

CEE/PB nº 202/94.  
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Na década seguinte, foi instituída a Resolução 194/2004, que possui 22 artigos. Assim 

como as anteriores se fundamenta na CFe na CE, como também na LDB 9.394/96, que foi 

alterada pela Lei 9.475/97.  Esta lei alterou o artigo 33 da LDB 9.394/96 ao acrescentar neste 

artigo sete novos enfoques para a aplicação do Ensino Religioso.A Resolução 194/2004 trata 

do funcionamento do ER no Estado da Paraíba em acordo com o CEE e a CER.  

As alterações porque cada Resolução passou foram necessárias, haja vista a 

necessidade de adaptação do ER às transformações ocorridas na sociedade brasileira.  

No que diz respeito ao corpo das resoluções, a seguir é analisado capítulo por capítulo 

de cada uma delas, no sentido de verificar a evolução ou não, no processo de implantação do 

ER. 

 

3.1.1 A natureza e os fins do Ensino Religioso 

 

No tocante à natureza e fins do ER está posta no Capítulo I da Resolução 194/84, 

119/94 e 194/2004. Um aspecto comum a todas as resoluções e que está no artigo 1º do 

Capítulo I é o caráter da matrícula no ER ser facultativa.  

Dois outros fatos chamam a atenção em todas as resoluções: o primeiro é o de as 

resoluções só fazerem referência ao ER apenas nas escolas públicas estaduais, deixando de 

lado as escolas da rede privada. A impressão é a de que o CEE e as resoluções por ele 

elaboradas não tenham autoridade sobre as escolas privadas. 

O segundo fato refere-se ao grau escolar em que deve ser ofertado o ER. A Resolução 

194/84 afirma que o ER se destinaa alunos do 1º e 2º graus, enquanto as Resoluções 119/94 e 

194/2004 afirmam que o ER deve ser ofertado apenas ao ensino fundamental. Porém, não 

esclarece se ao ensino fundamental I ou II, visto que hoje o ensino fundamental corresponde 

do 1º ao 5º ano (fundamental I) e do 6º ao 9º ano (fundamental II). 

A Resolução 119/94 afirma que o ER deve ser inserido nas séries que ainda não 

tinham sido contempladas e a Resolução 194/2004 lembra que ao ser inserido o ER deve-se 

assegurar o respeito à diversidade religiosa e fica vedado o proselitismo religioso. 

No artigo 2º do capitulo I das Resoluções 194/84, 119/94 e 194/2004 observa-se a 

mesma redação, no que diz respeito aos objetivos do ER. As três resoluções consideram o ER 

como “parte integral” ou “integrante” da formação da pessoa humana (ou básica do 

“cidadão”).  

Todavia, a Resolução 194/2004 nos seus artigos 3º e 4º lista outros objetivos que se 

esperam sejam atingidos pelo ER.  O Art. 3º afirma que o Ensino Religioso permitirá também 



48 

 

que o educando descubra valores que lhe norteiem o sentido pleno da vida, conferindo-lhe 

especial dignidade como ser humano, e respeito por si mesmo, pelo outro e por sua cultura e 

pela natureza; 

O Art. 4º afirma que o Ensino Religioso visa ainda oferecer ao educando a 

possibilidade de perceber a transcendência da sua existência e de como isso confere nova 

dimensão ao seu ser. 

 

3.1.2 A administração do Ensino Religioso 

 

A administração do ER é tratada pelaResolução 194/84 em quatro artigos e seus 

parágrafos. A partir desta Resolução foi criada a Comissão de Ensino Religioso. O art. 3º diz 

que a comissão deverá ser aprovada pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado da 

Paraíba (SEC), e é exigido o credenciamento das diversas “confissões” religiosas (art. 4º), que 

devem credenciar-se e indicar seus representantes (art. 5º). O artigo 6º determina que as 

escolas somente ministrem o Ensino Religioso para turmas com vinte ou mais alunos, 

devendo conveniar-se com outras, se não for atingido tal número.  

A Resolução 119/94 apresenta apenas um artigo, o 4º, e sete parágrafos para tratar da 

administração do ER. Em linhas gerais apenas melhora a redação do que fora descrito na 

Resolução 194/84, e retira o disposto no artigo 6º desta Resolução, quando este artigo 

determina a quantidade mínima de alunos para queseja ministrado na escola.  

A Resolução 194/2004 possui três artigos para tratar da administração do ER, são eles: 

o 5º, o 6º e o 7º. No geral alterou totalmente o Capítulo II da Resolução 119/94.  

Na nova redação o capítulo II passou a afirmar que cabe à Secretaria Estadual da 

Educação, pela sua Subsecretaria/Coordenação de Ensino Religioso, orientada pelo Conselho 

de Ensino Religioso (CONER), entidade civil, constituída pelas diversas representações, 

cuidar da “gestão técnica e pedagógica do Ensino Religioso”.  

Esta resolução ainda descentralizou o ER, ao autorizar a criação de Comissão 

Regional de Ensino Religioso (CRER), em cada uma das Regiões de Ensino do Estado. 

Assim, retirou tudo que estava descrito na Resolução 194/84, cujo poder para dirimir sobre o 

ER cabia à Comissão Estadual do Ensino Religioso na Paraíba.  

O Capítulo III – Do aluno - apenas referenda o que diz o artigo 1º de todas as 

resoluções. No que diz respeito à frequência, afirma que é facultativo ao aluno (a). Esta 

questão está posta em cada uma das resoluções, porém de modos diferentes, mas com o 

mesmo sentido. Todas as resoluções apresentam este capítulo em dois artigos. A Resolução 
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194/1984, nos artigos 7º e 8º; a Resolução 119/94, nos artigos 8º e 9º; e, a Resolução 

194/2004, nos artigos 8º e 9º. A facultatividade ao ER cabe apenas aos alunos (as), sem 

prejuízos para os mesmos, caso não desejem assistir às aulas. No entanto, a escola deve 

oferecer este componente curricular. 

O Capítulo IV – Da organização - está posto na Resolução 194/84 em 3 artigos, o 9º, 

10º e 11º. Trata respectivamente da fixação dos objetivos, da competência das autoridades 

religiosas, do tratamento metodológico que “deve ser adequado” e da obrigatoriedade de 

submeter os programas de ensino à aprovação da CER.  

A Resolução 119/94 (nos artigos 10, §único e 11), não altera este capítulo na sua 

essência, apenas melhora a redação e sugere que os programas de ensino sejam submetidos à 

apreciação das autoridades religiosas.  

A Resolução 194/2004 mantém este capítulo e acrescenta apenas a questão da 

adequação da metodologia para o ER, ao afirmar que a fixação dos objetivos e organização 

dos conteúdos é de competência exclusiva da CONER/PB.  

O Capítulo V – Do regime didático - é tratado na Resolução 194/84 em sete artigos, do 

12º ao 18º. Este capítulo estabelece as seguintes determinações: 30 horas/aula anuais, 50 

minutos por aula em todas as séries do 1º e 2º graus, o período letivo diário, as turmas são 

únicas ou de diferentes séries, as aulas são semanais ou simples atividades pedagógicas com 

conteúdos pertinentes ao programa de ensino. As aulas de ER não valem para apuração do 

rendimento do aluno com fins de promoção de uma série para outra. 

A Resolução 119/94, apesar de descrever o regime didático em apenas 6 artigos (do 

12º ao 17º), não altera a essência da resolução anterior e determina que as aulas de ER sejam 

computadas entre as previstas para a carga horária anual de cada série.   

Entretanto, em 5 artigos (do 11º ao 15º), a Resolução 194/2004 remete à Proposta 

Curricular da SEC/PB e altera para 40 horas/aula anuais a oferta do componente Ensino 

Religioso. A referida resolução manteve as demais diretrizes das resoluções anteriores e a 

inserção das aulas de ER entre as 800 horas/aula previstas para todo o efetivo do trabalho 

escolar anual, ou seja, os duzentos dias letivos. 

O Capítulo VI – Da docência - é tratado na Resolução 194/84 nos capítulos 19º ao 25º. 

Tendo em vista a data de a Resolução ser 21/07/1984, baseia-se na antiga LDB (Lei 6.92/71, 

artigos 30 e 31). 

Com relação ao professor traz a seguinte afirmação: o (a) professor (a) da classe é o 

responsável pelo ER nas quatro primeiras séries. Enquanto não houver profissional com 

habilitação específica, o ER poderá ser oferecido nas demais séries em caráter precário, desde 
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que o candidato comprove escolarização competente e participação em curso especial de, no 

mínimo, 60 horas e seja credenciado por uma autoridade religiosa. A preferência é para 

pessoas habilitadas para o ensino de 1º e 2º graus. 

Cabe ao diretor (a) do estabelecimento escolar comunicar à CER o número de turmas e 

horários disponíveis aos representantes dessa comissão. O objetivo é o de que os profissionais 

interessados se credenciem a esta comissão e esta apresente candidatos ao cargo de professor. 

Ainda cabe ao diretor encaminhar à CER e à SEC a relação de candidatos para a devida 

autorização.  

A Resolução 119/94 trata da docência nos artigos 18º a 24º, inclusive seus parágrafos 

e incisos. Inicialmente repete, em termos mais breves, os mesmos preceitos iniciais da 

resolução anterior, no que diz respeito ao enquadramento na LDB. A função do professor (a) 

das quatro primeiras séries e a necessidade de habilitação no Magistério Oficial, ou seja, só 

profissionais habilitados ao ensino do 1º e 2º graus podem lecionar o componente ER, 

conforme os arts. 18, 19 § único. Mantém a questão da autorização precária, conforme o art. 

21, enquanto não existir pessoal habilitado. 

Algumas modificações são apresentadas: o artigo 20 no inciso I lista uma série de 

requisitos necessários a que o profissional da educação possa se credenciar como professor de 

ER, tais como: formação em Teologia, Ciências da Religião ou Pedagogia da Religião, em 

nível de graduação; cursos de pós-graduação lato sensu em Teologia ou Ciências Religiosas; 

curso de Ciências Religiosas em nível de extensão universitária, mínimo de 120 horas/aula; 

curso de Formação Religiosa, promovido por entidades religiosas, mínimo de 102 horas/aula, 

desde que aprovado pela CER. 

No inciso II exige-se do candidato a apresentação de atestado de idoneidade moral e 

de aptidão para o cargo, a ser expedido pela autoridade religiosa. Os demais artigos são 

complementares. O artigo 22 informa que a SEC promoverá Cursos de Treinamento. O artigo 

23 trata da revogação do atestado de autoridade religiosa por falta grave e o artigo 24 afirma 

que a implantação gradual do componente curricular ER na escola deve ser feita sob a 

orientação da CER. 

A Resolução 194/2004 trata desta questão no Capítulo VI nos artigos 16º a 20º, mas de 

forma sucinta. No artigo 16º está claro que para docência do ER serão aproveitados os 

professores habilitados para o Ensino Fundamental, que pertençam ao quadro do Magistério 

Oficial e o parágrafo único informa que, excepcionalmente, poderão lecionar este componente 

os (as) professores (as) prestadores (as) de serviços, não pertencentes ao quadro do Magistério 

Oficial. 
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O artigo 17 informa que o credenciamento para o ER há que obedecer às normas do 

CONER/PB e, enquanto não houver tal credenciamento, devem-se aproveitar os (as) 

professores (as) existentes, desde que habilitados em curso de capacitação de 160 horas, 

promovido pela SEC, conforme o art. 18. O artigo 19º informa que, além dos (as) professores 

(as) mencionados, poderão ministrar este componente: portadores de Curso de Licenciatura 

em Ciências da Religião ou de Licenciatura em Ensino Religioso ou Curso de Especialização 

em Ensino Religioso, de acordo com os Parâmetros Nacionais de Ensino Religioso. 

Por fim, os portadores de Curso de Capacitação em Ensino Religioso, na forma do art. 

33 da Lei 9.394/96 e suas alterações na Lei 9.475/97. No artigo 20º dessa resolução, reforça-

se a questão da implantação gradual do ER, agora na ordem de capacitação dos (as) 

professores (as) por Região de Ensino, isoladas ou agrupadas.  

Os demais artigos de todas as resoluções são os de praxe, ou seja, tratam dos casos 

omissos, da data de validade de cada uma e da revogação da resolução anterior. Com base nas 

três resoluções podemos afirmar que o ER no Estado da Paraíba ainda tem um longo caminho 

a percorrer, até que venha efetivamente a atingir seus objetivos. 

 

3.2 Os desafios e perspectivas da CEER da Paraíba 

 

De acordo com os dados levantados sobre ER no Estado da Paraíba e com base nas 

resoluções analisadas muita coisa tem sido feita em favor desse componente curricular. As 

melhorias se devem à formação da Comissão de Ensino Religioso da Paraíba, à revisão dos 

conteúdos de ER e à formação docente. Atualmente a CEER integra representantes das 

diversas denominações religiosas, conforme segue abaixo.  

 

COMISSÃO ESTADUAL DE ENSINO RELIGIOSO - SEEC/PB. 

INTEGRANTES 2012 

 

1. Diana de Sousa Lucena – Diocese de Patos 

2. José Alves da Silva – Igreja Presbiteriana do Brasil 

3. Maria Azimar Fernandes e Silva – Arquidiocese da Paraíba - Presidente 

4. Maria Fátima Sobrinho Monteiro – Instituto Bíblico Betel Brasileiro 

5. Francisca Soares- Diocese de Cajazeira 

6. Severina Madalena de Sousa Gomes – Diocese de Guarabira  

7. Zélia Maria Oliveira – Diocese de Campina Grande 
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8. Rebecca de Arruda Ribeiro – Federação Espírita Paraibana 

Coordenação 

Maria Azimar Fernandes e Silva 

 

Segundo informações da coordenação de ER os (as) professores (as) que estão 

lecionando este componente desde a década de 1980 recebem formações específicas. Além 

das capacitações,acontece a cada dois meses a formação continuada para professores (as) de 

ER. À frente desse processo na condição de facilitadora e coordenadora dos encontros, está a 

professora Maria Azimar Fernandes e Silva. 

As capacitações e formações se fazem necessárias porque o ER ainda é visto por 

alguns gestores (as) e professores (as) desinformados nessa área de conhecimento como 

“complemento de carga horária”, ou seja, trata-se de um componente que pode ser oferecido 

de qualquer forma sem critério algum, e que pode ser ministrado por qualquer professor.  

Esse é o olhar do (a) professor (a) e gestor (a) que desconhecem o ER e todo o aparato 

jurídico que lhe dá sustentação. Geralmente a visão é distorcida, eles (as) pensam que no 

horário desta aula podem falar de qualquer coisa e no seu entender esta aula está associada à 

falta de conhecimento, falta de formação e de compromisso do (a) professor (a) que se dispõe 

a trabalhar tal componente. 

Para conter esse tipo de compreensão e comportamento de alguns professores (as), a 

coordenadora do ER desde outrora vem travando luta com a Secretaria de Educação no 

sentido de só aceitar professores (as) que queiram manter compromisso com este componente, 

tendo-o como prioridade no seu fazer pedagógico e não como complemento de carga horária, 

ou seja, a sua perspectiva sempre foi a de que as resoluções fossem cumpridas.  

Desde a implantação do ER na Paraíba, há mais de duas décadas a CONER vem se 

esforçando para cumprir suas propostas explícitas na resolução em vigor. Mas, não tem sido 

fácil, pois o aumento no número de estabelecimentos de ensino e consequentemente o número 

de alunos torna mais difícil a fiscalização e o acompanhamento. Em função disso, o ER em 

algumas escolas tem ficado à mercê da visão do (a) gestor (a) em exercício, o que faz com que 

evolua ou estacione. 

Todavia a CONER insiste e mantém constante diálogo com a SEC no sentido de que 

os cursos e capacitações sejam ofertados por esta secretaria e estendidos a todo o Estado da 

Paraíba. Para tanto, são mantidos os seguintes cursos. 
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Quadro 3: Capacitações para professores (as) de Ensino Religioso 

Datas Cursos Regionais 
Nº De 

Inscritos 
Cursistas 

Concluintes 
Local 

Realização 

1996 

Curso de capacitação 
para professor de ER 
com carga horária de 

80 h 
 

Curso de capacitação 
para professor de ER 
com carga horária de 

80 h 

1ª a 5ª + 12ª 
Região de 

Ensino 
 
 

6ª a 11ª RE 

64 
 
 
 

68 

64 
 
 
 

67 

CT Sapé 
 
 
 

CT Sousa 

1996 
Formação continuada 

p/ professor de ER 
bimestralmente 

1ª, 3ª, 6ª, 9ª 
e 12ª RE 

Todos os 
docentes 
locados 
nestas 

regionais 

Todos os 
docentes 
locados 
nestas 

regionais 

Presencial 

2000 

Curso de capacitação 
docente para o ER à 

distância (FONAPER) 
 

Todas 100 53 À distância 

2006 

Curso de capacitação 
docente para o ER à 

distância (FONAPER) 
 

Todas 120 94 À distância 

Fonte: Coordenação Estadual de Ensino Religioso, 2011. 

 

Apesar de os dados sobre as capacitações de professores (as) fornecidos pela 

Coordenação de ER se referirem a 1996, informalmente, antes de 1996 aconteciam 

capacitações. Tratava-se de ações de formações discretas, cujo fim era capacitar professores 

(as) que se encontravam em sala de aula.  

A partir de 1996 começaram a acontecer os cursos de capacitações e formações. Em 

1996 foi realizado o “primeiro curso”, presencial, com carga horária de 80 horas/aula. No 

primeiro momento foi oferecido nas seguintes regionais: 1ª a 5ª e mais na 12ª regional com 

um número de 64 professores (as) inscritos, todos (as) concluíram. O segundo momento foi 

ofertado aos (as) professores (as) da 6ª a 11ª regional com 68 inscritos e 67 concluintes.  

Em 2000, ocorreu outra formação, desta vez a distância e em parceria entre a SEC do 

Estado e o FONAPER. Foram contempladas todas as 12 Regionais de Ensino, perfazendo um 

total de 100 professores (as) inscritos, dos quais 53 concluíram.  
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Em 2006, o curso a distância foi repetido numa parceria entre a SEC do Estado e o 

FONAPER. Dessa vez 120 professores (as) se inscreveram, dos quais 94 concluíram. De 1996 

até hoje, a formação continuada para professores (as) de ER acontece bimestralmente nas 

seguintes Regionais de Ensino, 1ª, 3ª, 6ª, 9ª e 12ª. Esta capacitação é presencial e obrigatória 

aos (as) professores (as) de ER, visto que participar dessa capacitação é um dos requisitos 

para que o (a) professor (a) ministre o componente ER. 

 

3.3 Objetivos do Ensino Religioso na Contemporaneidade 

 

3.3.1 O objeto do Ensino Religioso 

 

O novo dispositivo da Lei 9.475/97 desencadeou um processo significativo a favor do 

ER, sobretudo, porque esclareceu o seu papel e a sua importância na educação. Pela primeira 

vez no Brasil foram criadas oportunidades de sistematização do ER, como componente 

eminentemente escolar – que não é doutrinação religiosa nem se confunde com o ensino de 

religião. 

O Ensino Religioso Escolar tem como objeto de estudo: o fenômeno religioso. E por 

fenômeno religioso “entende-se o processo de busca que o ser humano realiza na procura de 

transcendência, desde a experiência pessoal do transcendente até a experiência religiosa na 

partilha do grupo; desde a vivência em comunidade até a institucionalização pelas Tradições 

Religiosas” (PARAÍBA, 2012).  

Como em qualquer área do conhecimento, o ER veicula uma especificidade de saber e 

um objetivo a ser perseguido. Esse conhecimento, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso, não é uma mera informação de conteúdos religiosos, um 

saber em si. É um conhecimento que, numa nova visão pedagógica, oportuniza o saber de si: 

“o educando conhecerá ao longo do Ensino Fundamental, os elementos básicos que compõem 

o fenômeno religioso, para que possa entender melhor a sua busca do transcendente” 

(PARAÍBA, 2012). 

 

3.3.2 Os objetivos gerais do Ensino Religioso 

 

O ER é um componente cujo conhecimento constrói significados a partir das relações 

que o educando estabelecer com o fenômeno religioso. Essa construção se arquiteta através da 
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observação do que se constata, pela reflexão do que se observa e pela informação sobre o que 

se reflete.                                          

É ao longo de todo o Ensino Fundamental que o educando atualiza seu conhecimento; 

por meio da reflexão sobre as experiências religiosas percebidas, compreende numa análise, o 

significado delas para a vida e entende as atitudes morais diferenciadas como consequência do 

fenômeno religioso, que instiga às indagações existenciais: Quem sou? De onde vim? Para 

onde vou? 

Para responder a estas questões o ER necessita ser trabalhado, tendo em vista as 

seguintes pistas: a) proporcionar, na educação escolar, oportunidade para que o educando 

descubra o sentido mais profundo da existência; b) oferecer ao educando a possibilidade de 

perceber a transcendência da sua existência e de como isso confere nova dimensão ao seu ser; 

c)analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes 

culturas e manifestações socioculturais; d) refletir o sentido da atitude moral, como 

consequência do fenômeno religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e 

comunitária do ser humano (PARAÍBA, 2012). 

 

3.3.3 Os pressupostos do Ensino Religioso 

 

O ER não é desenvolvido aleatoriamente por qualquer professor (a) e esse não trata do 

conteúdo que melhor lhe convier. Conforme a mais recente resolução em consonância com a 

LDB 9.394/96, ele tem objetivos e pressupostos, visto que é uma área de conhecimento 

relevante à formação do cidadão.  

1-O Ensino Religioso é parte integrante da formação básica do cidadão, conforme artigo 33 da 

LDB 9.394/96. 

2 - O Ensino Religioso é um conhecimento que subsidia o educando para que ele se 

desenvolva sabendo de si (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso - 

PCNER). 

3- O Ensino Religioso faz parte da Base Nacional Comum (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental/DCNEF). 

4- O Ensino Religioso é área do conhecimento (DCNEF). 

5- O Ensino Religioso é disciplina dos horários normais, assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa e vedadas quaisquer formas de proselitismo (artigo33 da LDBEN9394/96). 

6- O Ensino Religioso com conteúdos que subsidiam o entendimento do fenômeno religioso a 

partir da relação cultural e tradições religiosas. 
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7- O Ensino Religioso é uma aprendizagem processual, progressiva e permanente. 

8- O Ensino Religioso sensibiliza para o mistério na alteridade. 

9- O Ensino Religioso é conhecimento que constrói significados. 

10- O Ensino Religioso é uma disciplina com prática didática contextualizada e organizada 

(PCNER e DCNEF). 

11- O Ensino Religioso com avaliação processual que permeia objetivos, conteúdos e prática 

didática (PCNER).  

12- O Ensino Religioso e o sujeito-como-sujeito. 

Segundo Zimmermann: 

 

A tolerância que se pretende neste substituto é tal que a valer o espírito da 
lei, pode bem acontecer até mesmo que um professor de Ensino Religioso 
tenha as mais diversas crenças,ou até nem as tenha,basta que tenha 
honestidade cientifica e competência profissional. (REVISTA ENSINO 
RELIGIOSO, 2000, p. 13). 

 

3.3.4 Osconteúdos programáticos do Ensino Religioso 

 

Como nas demais áreas do conhecimento, os conteúdos do ER assumem o enfoque 

dado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e os PCNs, qual seja 

o de se constituir meio, recurso, ferramenta, instrumento, ao invés de um fim em si mesmo. 

Considerando que o ER é uma aprendizagem processual, progressista e permanente, 

necessita-se sempre ter presentes os conhecimentos anteriores do educando, adquiridos na 

família, na comunidade de fé, no mundo em que ele vive e convive, possibilitando-lhe 

continuidade progressiva no entendimento do fenômeno religioso, sem comparações, 

confrontos ou preconceitos de qualquer espécie. 

Tendo em vista que o período escolar é um momento privilegiado para a pesquisa e 

verificação, é mais fácil compreender que o ER poderá responder à função própria da escola, 

que é chamada a favorecer aos (as) alunos (as) não uma atitude de confronto, mas de diálogo 

e de convivência democrática. 

Considerando que no Brasil, e particularmente na Paraíba, existe uma diversidade 

cultural, os conteúdos programáticos do ER necessitam contemplá-la levando em conta que 

“... a diversidade cultural é a riqueza da humanidade”. 

Para cumprir sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos (as) alunos (as) que 

existem outras culturas além da sua. A autonomia da escola não significa isolamento, 
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fechamento numa cultura particular. Escola autônoma significa escola curiosa, ousada, que 

busca dialogar com todas as culturas e concepções de mundo... (PARAÍBA, 2012). 

Os conteúdos que subsidiam o entendimento do fenômeno religioso, a partir da relação 

culturas x tradições religiosas proporcionam conhecimento dos elementos básicos que 

compõem esse fenômeno e numa concepção cognitivista, respeita as características culturais 

próprias do educando, presentes em cada sala de aula. Pluralismo cultural “... não significa 

ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais. Pluralismo significa, sobretudo, diálogo 

com todas as culturas, a partir de uma cultura que se abre às demais...” (PARAÍBA, 2012). 

Desse modo, conhecer é valorizar a trajetória particular de cada grupo e proporcionar a 

convivência fraterna, possibilitar que o educando possa vivenciar a própria cultura e a sua 

tradição religiosa, respeite as diferentes expressões, considere que “... é preciso saber 

trabalhar com as diferenças, isto é, é preciso reconhecê-las, não camuflá-las, e aceitar que 

para me conhecer, preciso conhecer o outro...” (PARAÍBA, 2012). 

Partindo desse princípio antropológico, os Parâmetros Curriculares do Ensino 

Religioso propõem a construção de um currículo na diversidade cultural e religiosa do Brasil, 

trabalhando-se o ER assim: 

 

� INVARIANTES: eixo dos conteúdos; 
� CONTEÚDOS: um recorte do conhecimento religioso para um currículo a 

partir das ciências da religião; 
� CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: constituídos em blocos a partir dos 

conteúdos curriculares (PARAÍBA, 2012).    
 

Dessa forma, na diversidade da escola paraibana, os critérios para os blocos de 

conteúdos são as invariantes do fenômeno religioso que se constituem em eixos do currículo: 

 

� “Relação entre cultura e tradição religiosa - (culturas e tradições religiosas); 
� Estudo da concepção do Transcendente – (teologias);                                                                                     
� Significado da palavra sagrada no tempo e no espaço – (textos sagrados e 

tradições orais); 
� Entendimento das práticas celebrativas (ritos); 
� “Vivência crítica e utópica da ética humana a partir das tradições religiosas – 

(ethos)” (PARAÍBA, 2012). 
 

3.3.5 Metodologia do Ensino Religioso 

 

Como nos demais componentes, é necessário pensar a operacionalização do trabalho 

docente. Para tanto, deve ser considerado que o ato de construção do conhecimento se dá a 



 

partir da relação sujeito-objeto 

religioso). Logo, cabe ao professor munir

articulação. 

O tratamento didático dado a essa área do conhecimento nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso, 

 

 

Observação: Observar não como uma experiência visual, mas estereognóstica, onde 

devem ser respeitadas as condições externas e internas do observador, tais como:

� Idade 

� Origem 

� História de vida 

� Conhecimentos prévios

� Formação de conceitos 

� Concepções de mundo

� Outras 

 

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

símbolo, serão tão variadas quantas forem 

dos educandos e suas matrizes religiosas.

O mesmo fenômeno, tomado como objeto de e

por professor (a) e alunos (as). Isso não significa que a observação feita pelo professor (a) 

deva sobrepor-se à do (a) aluno (a), mas que elas possam (e devam) se complementar e se 

objeto (no ER o sujeito: aluno, em relação ao objeto: fenômeno 

religioso). Logo, cabe ao professor munir-se de um instrumento (método) que o auxilie nessa 

O tratamento didático dado a essa área do conhecimento nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso, apoia-se na observação, reflexão e informação

Observar não como uma experiência visual, mas estereognóstica, onde 

respeitadas as condições externas e internas do observador, tais como:

Conhecimentos prévios 

Formação de conceitos  

Concepções de mundo 

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

símbolo, serão tão variadas quantas forem as ideias sugeridas pela capacidade de observação 

dos educandos e suas matrizes religiosas. 

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

por professor (a) e alunos (as). Isso não significa que a observação feita pelo professor (a) 

se à do (a) aluno (a), mas que elas possam (e devam) se complementar e se 
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(no ER o sujeito: aluno, em relação ao objeto: fenômeno 

se de um instrumento (método) que o auxilie nessa 

O tratamento didático dado a essa área do conhecimento nos Parâmetros Curriculares 

informação. 

 

Observar não como uma experiência visual, mas estereognóstica, onde 

respeitadas as condições externas e internas do observador, tais como: 

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

s ideias sugeridas pela capacidade de observação 

studo, será observado diferentemente 

por professor (a) e alunos (as). Isso não significa que a observação feita pelo professor (a) 

se à do (a) aluno (a), mas que elas possam (e devam) se complementar e se 
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enriquecer. O (a) professor (a) age apenas como orientador (a) da observação seletiva para 

trabalhar os conceitos básicos do componente ER. 

 

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

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

mas de passos que: 

� Entrelaçam-se  

� Interligam-se, numa dinâmica, num movimento constante. 

Nesse sentido, o (a) professor (a) pode encaminhar a reflexão com: 

� questionamentos, 

� diálogos e  

� problematizações que promovam: a conscientização, o entendimento e a decodificação 

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

permitirá ao aluno: 

� maior visão de mundo, 

� desarmedos preconceitos, 

� maior discernimento, 

� percepção da unidade na diversidade das tradições religiosas, como, por 

exemplo:                                      

� a defesa da vida; 

� a busca de sentido para a vida; 

� a necessidade da transcendência. 

 

Informação: Pela informação, o (a) professor (a) ajuda o (a) aluno (a) a se apropriar 

do conhecimento: 

� sistematizado; 

� organizado; 

� elaborado, para que possa passar de uma visão: 

� ingênua, 

� empírica,                                                                                                 

� fechada, 

� dogmatizada,                    

� desarticulada e muitas vezes incoerente para uma nova visão 

decodificadora e explicitadora da realidade. 
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Todos esses procedimentos devem necessariamente possibilitar que os objetivos 

propostos pelo componente Ensino Religioso sejam atingidos. 

A intencionalidade e a direção do processo ensino-aprendizagem no ER devem 

conduzir para a realização de dois aspectos: o primeiro, de ordem interna, refere-se 

àaquisição do conhecimento religioso como tal; o segundo, de ordem externa, gera uma 

mudança qualitativa, que se expressa no “saber em si, no saber em relação ao saber de 

si” traduzido em novas posturas de diálogo e reverência (PARAÍBA, 2012). 

 

3.4 Perfil do(a) professor(a) de Ensino Religioso 

 

O ER trata do conhecimento religioso historicamente construído e revelado. Os 

conteúdos são complexos em si e na pluralidade e diversidade da sala de aula. 

A complexidade requer do (a) educador (a) aprofundamento apurado das questões 

discutidas em sala de aula, pois é na relação do conhecimento religioso próprio (do/a 

professor/a), com o conhecimento religioso do/a outro/a, que o (a) educando (a) se sensibiliza 

para o mistério, compreende o sentido da vida e da vida além-morte, elaborado pelas 

Tradições Religiosas. 

Por isso, o (a) professor (a) de ER precisa ser capaz de viver num mundo onde as 

religiões se inter-relacionam umas com as outras, e onde é preciso aprender a conviver, 

respeitar e colaborar com os que pensam e creem de modo diferente. 

Os requisitos básicos para um (a) professor (a) de ER, entre outros são os seguintes: 

� espírito de pesquisa; 

� respeito pelas demais tradições e manifestações religiosas; 

� clareza quanto à sua própria convicção de fé; 

� consciência da complexidade da questão religiosa; 

� sensibilidade à pluralidade; 

� livre de todo e qualquer preconceito; 

�  amor incondicional ao ser humano. 

Esse profissional, se não tiver os requisitos citados, deverá em última instância: 

a) estar aberto ao novo e admitir que necessita capacitar-se;                                                                                                     

b) ter disponibilidade para o diálogo e capacidade de articulá-lo a partir do processo de 

ensino-aprendizagem; 

c) ser o interlocutor entre a escola e a comunidade na mediação de possíveis conflitos; 
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d) colocar seu conhecimento e sua experiência pessoal a serviço da liberdade de credo do 

seu aluno.     

 

3.5 O que há de novo no Ensino Religioso 

 

O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, ao organizar a primeira 

capacitação para o novo milênio, preparou de forma supletiva o (a) professor (a) de ER, à 

distância. Como introdução aos Cadernos de Estudo, fez um verdadeiro manifesto ao que 

chamamos de o novo no ER. Eis o que diz esse documento: 

 

Estamos no terceiro milênio. Um futuro de afirmação das diferenças e de 
aprendermos a viver e vivermos do aprender com os outros a sua maneira 
pessoal de buscar o Transcendente. 
Tudo novo e nada de novo debaixo do sol. Todas as buscas do 
Transcendente se resumem na atitude concreta e universal de amar e ser 
amado. Só o amor é universal. Só essa ternura infinita que sentimos quando 
estamos encantados por uma pessoa ou por uma causa e que nos leva a uma 
entrega total de nós mesmos e que, em cada momento, nos surpreende com a 
infinita capacidade de doação que brota dentro de nós. O amor é a nossa 
causa comum. O amor que nos faz indignar com as injustiças e que nos cria 
solidários, sem perguntarmos a crença, com os que sofrem porque são 
humanos como nós. O amor que faz descobrir o milagre de que uma cesta 
com cinco pães e dois peixes não é suficiente até que comecemos a dá-los. 
Estamos nos terceiro milênio. Todas as conquistas científicas, os avanços 
tecnológicos, a ânsia de domínio do mundo e dos outros, nada disto serve 
para nada diante da atitude e do sentimento pessoal do amor. Este é o 
segredo das religiões: podemos nos aposentar em tudo, a única coisa que 
nunca jamais nos aposentaremos é a nossa capacidade de nos apaixonar por 
uma pessoa ou por uma causa. Disto temos testemunhas em todas as 
religiões. As doutrinas e as instituições nos dividem. Só o amor nos une. Por 
isso, a Boa Nova se resumiu no amor. É ele que nos salva. Mas nos salva em 
todas as culturas e religiões. O Ensino Religioso Hoje significa isto. Que ele 
nos capacite para amar melhor e sem excluir ninguém. Devemos anunciar às 
pessoas para que sejam elas mesmas e que ser testemunho é mais do que 
convidar para que se unam ao nosso peregrinar, dizendo-lhes as respostas 
“corretas” aos problemas da vida. O amor nos ensina que a vida não é um 
problema a ser resolvido, nem uma questão a ser respondida. A vida é para 
ser vivida, a cada dia e cada passo, imersos no amor que nos conduz à 
alegria e à ternura de sermos humanos, profundamente humanos 
(PARAÍBA, 2012). 
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4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Ao finalizar uma pesquisa desta natureza, deparamo-nos com a necessidade de 

provocar a discussão, abrindo um pequeno, porém, relevante espaço para estudos posteriores.  

Apresentamos a seguir alguns dos principais achados deste estudo: 

Evidenciamos que o modelo de Ensino Religioso que temos no Estado da Paraíba não 

é nem de religião nem de aula de religião, mas de ER, ou seja, um modelo de componente 

curricular pautado nas leis da Constituição Federal, nos Planos Curriculares Nacionais, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e naResolução nº 119/2004.Portanto, o modelo que o Estado 

oferece é um modelo onde deve ser assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

existente no Brasil. 

Ao longo do trabalho foi identificado que o Estado da Paraíba tem um modelo de 

resolução em vigor que em seu corpo dispõe de sete capítulos: Primeiro,Da Natureza e dos 

Fins do Ensino Religioso;Segundo,Da Administração;Terceiro,Do Aluno;Quarto,Da 

Organização;Quinto,Do Regime Didático;Sexto,Da Docência;Sétimo,Das Disposições Finais. 

O Estado da Paraíba dispõe de uma cartilha criada pela Secretaria Estadual de 

Educação em conjunto com a Comissão Estadual de Ensino Religioso, onde orienta os 

profissionais desta área dos princípios, objeto e objetivos do Ensino Religioso escolar na 

atualidade. O Estado dispõe de uma Comissão Estadual que tem como coordenadora Maria 

Azimar Fernandes e Silva e oito membros, que representam três credos religiosos, o 

catolicismo, o protestantismo e o espiritismo kardecista, deixando outros credos carentes de 

representações.  

Apesar de todo o aparato de que se cerca o Estado com sua resolução, cartilha e 

formação que disponibiliza aos educadores deste componente curricular, com seus encontros 

de dois em dois meses, não são suficientes para o bom funcionamento do ensino no Estado. O 

Estado criou todo o aparato legislado para o bom funcionamento do ensino, mas até o 

presente momento não foi capaz de dar subsídios financeiros para o seu funcionamento 

defato. 

O ER na Paraíba tende a funcionar com características personalizadas do governante 

estadual em exercício, ou seja: o ER não se caracteriza, no Estado da Paraíba, como política 

de Estado incorporada ao currículo escolar, apesar das determinações legais aprovadas pela 

Resolução de nº 119/2004.  

Contata-se esta realidade pela falta de recursos financeiros disponíveis para as 

formações específicas dos profissionais da área do ER, para a compra de materiais didáticos e 
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pela descontinuidade das ações de orientação e acompanhamento aos professores. O quadro 

de professores é preocupante. Desde que foi implantado o ER no Estado, que não existe uma 

política efetiva para manter o quadro dos profissionais com formação específica em Ciências 

das Religiões. Há rotatividade no quadro de professores sempre que assume um novo governo 

e constata-se um novo recomeçar a cada quatro anos em meio aos retrocessos e poucos 

avanços. Não há uma política por parte do Estado em manter seus funcionários já 

qualificados. Com a mudança de gestores o trabalho de capacitação é recomeçado com os 

novos professores contratados emergencialmente para lecionarem ER. 

Esta realidade do Estado coloca em risco todo um trabalho que, ao longo de duas 

décadas, vem sendo realizado no Estado da Paraíba, graças ao trabalho insistente por parte da 

coordenadora do ER e à determinação de alguns professores que insistem em buscar 

formações e capacitações em outros setores para melhorar o desempenho em sala de aula. 

Por fim, vale ressaltar que o objetivo pretendido neste estudo foi analisar a história do 

Ensino Religioso no Estado da Paraíba para desvelar as mudanças e implicações. Durante a 

pesquisa pude observar, constatar e descrever como esta história vem sendo construída, em 

meio aos avanços e retrocessos. O contato permanente com a coordenadora da Comissão de 

Ensino Religioso do Estado da Paraíba bem como as capacitações que venho fazendo me 

possibilitaram um olhar pessoal e crítico sobre a construção dessa história. Portanto, nestas 

considerações finais, resolvi interpretar e descrever a realidade considerando também as 

observações realizadas para além dos estudos teóricos e dos documentos legais que 

constituíram o corpus da pesquisa.  

Espero que esta pesquisa contribua para a realização de outras pesquisas. Como 

pesquisadora, historiadora e educadora do Ensino Religioso eu pretendo continuar 

contribuindo para realizar avanços em razão da construção da história com a certeza que ela 

será sempre uma realização humana.  
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