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RESUMO
Pesquisa  de  caráter  bibliográfico  documental  (CARON,  1997a;  1997b;  FIGUEIREDO,  1993;  1995),  com o  objetivo
discutir as concepções pedagógicas do Ensino Religioso a partir do Artigo nº 33, da lei nº 9,475/97, destacando algumas
tendências do Ensino Religioso, no contexto da escola brasileira, na perspectiva de pensá-lo como algo sistematizado e
articulado, como parte integrante do todo escolar.
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1 INTRODUÇÃO

O evoluir da sociedade traz consigo a exigência de uma constante atualização e renovação
para as pessoas e instituições. Estas mudanças são, atualmente, rápidas e profundas. Afeta de
modo direto a cultura e, ligadas a esta, influência de maneira especial à educação e a religião. Esta
evolução  desafia  o  Estado,  a  Igreja,  a  Escola  e  as  organizações sociais,  em suas respectivas
competências, a dar respostas adequadas aos imperativos dos novos tempos.

Dentro deste processo renovador, o Ensino Religioso Escolar sofreu modificações em sua
prática, requerendo também uma redefinição de seus objetos, conteúdos e métodos. O catecismo
escola, em sucessivas adaptações, se desdobrou em catequese, dada nas comunidades de fé, e em
ensino religioso, oferecido nas escolas.

No  que  tange  ao  Ensino  Religioso  Escolar,  todo  este  processo  de  mudança  veio  se
caracterizando, de um lado, por uma busca séria de novos caminhos e, de outro, por momentos de
incertezas, tentativas e questionamentos.

A partir dos vários eventos e congressos sobre o Ensino Religioso acontecido recentemente
no país, instaurou-se um processo de reflexão-ação, tendo em vista a clara identificação do Ensino
Religioso.  Sob  a  orientação  de  várias  comissões  formadas  durante  o  tramite  deste  processo,
também  participaram  deste  esforço  de  classificação  muitas  pessoas,  diretamente  atuantes  no
Ensino Religioso, entre os quais podemos citar professores e orientadores desta disciplina.

Durante muito tempo, os roteiros de estudos a respeito do Ensino Religioso, acabaram indo e
vindo repetidas vezes entre estas comissões, seus assessores e suas bases, sendo melhorado e
enriquecido com as contribuições recebidas. Essa reflexão não consiste em ser apenas teórica, mas
um pensar  a partir  da prática do Ensino Religioso,  no desenrolar  histórico e no contexto atual.
Valorizou-se  a  experiência  e  o  ensinamento  das  várias  manifestações  religiosas.  Também  as
características e riquezas culturais do povo, assim como as ciências humanas e teológicas, que dão
sustentação ao ensino e à educação, foram consideradas.

Em sua atual redação, é uma proposta despretensiosa para servir de inspiração e guia de
impulso  criativo  na  caminhada  do  Ensino  Religioso.  Espera-se  que  favoreça  a  unificação  do
pensamento e da linguagem, assim como a conjugação dos esforços e iniciativas. Em síntese, trata-
se de um texto de consulta e referência para quem trabalha nesta área, visando uma melhoria e
qualidade do ensino e da educação e da causa de Justiça e Paz.

O texto é uma reflexão feita a partir e dentro do contexto atual do Ensino Religioso. Visa
clarear a identidade do Ensino Religioso, oferecendo elementos de sustentação e quer provocar
questionamentos. É, por assim dizer, um “ver histórico”, enfocando aspecto, estudos, tendências e
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posicionamentos relacionados com o Ensino Religioso, para chegar a definir princípios que possam
orientar a concretização deste processo.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Pesquisa de caráter bibliográfico documental (CARON, 1997a; 1997b; FIGUEIREDO, 1993;
1995), com o objetivo discutir as concepções pedagógicas do Ensino Religioso a partir do Artigo nº
33, da lei nº 9,475/97, destacando algumas tendências do Ensino Religioso, no contexto da escola
brasileira, na perspectiva de pensá-lo como algo sistematizado e articulado, como parte integrante
do todo escolar. 

A relação - Estado – Igreja – Política – Religião – sustenta um ideário a respeito do Ensino
Religioso desde a escola dos Jesuítas, que foi uma das primeiras escolas no Brasil, de 1549 para
educar segundo os princípios do cristianismo católico e catequizar os diferentes grupos indígenas no
Império, a religião católica romana foi estabelecida no Brasil como religião oficial do Estado e daí a
partir da influência das escolas particulares (confessionais e leigas) levaram o Estado a manter o
ensino religioso na educação pública. Desta forma, se estabeleceu uma a história confusa entre
Ensino Religioso e  Religião  na educação brasileira.  A  separação entre  Igreja  e Estado,  com a
institucionalização da República, em 1889, acirrou a situação ao ser definido o ensino leigo nas
escolas públicas.

A nova concepção para o Ensino Religioso começou a ser vislumbrado a partir  dos anos
noventa  quando  do  século  XX,  por  circunstancia  histórica,  diversos  segmentos  religiosos  da
sociedade se manifestaram a favor do Ensino Religioso. Educadores cristãos não mediram esforços
para constituí-lo como uma disciplina integrante da estrutura curricular das escolas públicas.

Com a homologação da nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96-
LDB), ocorreu entre os educadores cristãos uma perplexidade devido a interpretações diferentes da
nova lei.  Por  causa destas  interpretações da LDB,  os  professores  e as  organizações sociais  e
clericais se organizaram e propuseram um novo projeto para mudar essa lei 9.394/96-LDB.

Na  Câmara  dos  Deputados,  o  deputado  federal  Padre  Roque  foi  o  responsável  pela
construção de uma legislação alternativa. Com muito esforço e depois de muitos debates, Padre
Roque  consegue  chegar  a  uma  necessidade  de  mudança  da  lei  9.394/96-LDB.  Esse  esforço
resultou  na  aprovação  da  nova  lei  do  Ensino  Religioso,  a  lei  9.475/97,  fruto  de  um  razoável
consenso. No Plenário da Câmara dos Deputados, em sessão realizada no dia 17 de junho de 1997,
foi aprovada por unanimidade o relatório da comissão sobre o Ensino Religioso e o texto substitutivo
proposto pelo deputado federal Padre Roque. Da mesma forma, no Senado da República, o texto
substitutivo foi  aprovado sem emendas no dia 09 de julho de 1997. O texto foi sancionado pelo
Presidente da Republica no dia 22 de julho, pela Lei nº 9.475/97.

A grande novidade do projeto substitutivo, transformado em lei em 1997, demonstrou dois
pontos importantes para se chegar a uma mudança de paradigmas quanto ao Ensino Religioso:

1. Até a promulgação da lei 9.475/97 de 22/07/97 da LDB sobre o Ensino Religioso, por mais
que  não  quiséssemos  acabava  sendo  um Ensino  Religioso  desagregador,  pois  a  lei
9.394/96-LDB, ao afirmar uma religião como única ou verdadeira poderia segregar as
demais religiões. Pela lei 9.475/97 da LDB sobre o Ensino Religioso, a prioridade passou
a ser o fenômeno religioso, sem excluir qualquer confissão ou denominação religiosa,
cada aluno será aceito em sua escola independente do credo que confesse. Portanto, o
que  queremos é  um Ensino  Religioso  crítico,  de  tal  forma que  católicos,  evangélico,
budistas, membros dos ritos afro-brasileiros e outros ritos quaisquer que sejam, estejam
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lado a lado e sinta-se aceitos a despeito das diferenças, como já aconteceu no passado
em relação às religiões não ocidentais. Isso poderá soar estranho e herético para muitos,
mas é esta a orientação que cremos necessária em um mundo de escola pluralista e
laica.

2. Como dedução do ponto  anterior,  um dos principais  valores  acentuados  no  presente
substitutivo é o da tolerância. Para que grupos diversos não façam da exclusão religiosa,
algo “normal”. Aliás, é importante recordar que o princípio da tolerância já está presente
em  diversos  documentos  da  Igreja  Católica  como,  por  exemplo,  citamos  o  Concílio
Vaticano II e, que, finalmente, é instituído como principio e prática do Ensino Religioso
escolar.  Assim,  a  lei  nº  9.475/97  de  julho  de  1997,  dá  um tom diferenciado  para  a
construção de um novo paradigma dando um enfoque indicado pelos sete itens do Artigo
33.

A seguir apresentaremos os sete itens do Artigo 33, da Lei 9.475/97, sendo eles:

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O Ensino Religioso é parte integrante da formação básica do cidadão

O Ensino Religioso, como uma disciplina curricular equivale a qualquer outra disciplina, com
“status” de formação do caráter básico do cidadão. A nova LDB contempla e dá a equivalência e
respeito  às  diversas  manifestações  culturais  e  religiosas  do  Brasil  e  veda  qualquer  forma
preconceituosa de proselitismo religioso.

O  problema  nesse  momento  é  uma  questão  técnica,  ou  seja,  como  transformar  a  Lei
outorgada  em preceito  legal  nas escolas,  considerando  o  respeito  às  mais  diversas  formas de
manifestação religiosa. Entender o fenômeno religioso como fator histórico-cultural no ensino até
que não é muito difícil para os educadores, o problema torna-se mais complexo quando entendemos
esse  fenômeno  não  só  como  um  princípio  histórico,  mas  também  como  mais  um  elemento
transcendente que compõem o Homem na sua noção de totalidade e de pluralidade.

O fenômeno religioso é uma dimensão complexa, parte do processo histórico cultural  que
corresponde às necessidades básicas do ser humano. O fenômeno religioso é impregnado de uma
percepção da transcendência da qual o Ser Humano pode ligar a sua existência. Quando o Ser
Humano se percebe como integrante do Cosmo e existente em uma totalidade pluralista, ele pode
explorar e explicar a suas origens históricas, talvez entendendo e influenciando seu futuro.

Um fator  essencial  neste  processo é a  luta  do  Ser  Humano para  a  sua sobrevivência  e
transcendência. A partir desse processo, podem-se construir as mais variadas expressões culturais
acentuando a pluralidade entre as diferentes etnias religiosas.

No período em que vivemos, muitos segmentos de nossa sociedade vivem o Ser como uma
necessidade e fonte de consumo, longe da transcendência e de sobrevivência humana. A sociedade
pensa o consumo e a sobrevivência como dimensões separadas do Ser Humano 1.  

1 Refletindo sobre o processo de conhecimento, pode-se afirmar que este é dominado pelas impressões ou sensações
advindas dos sentidos. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela opinião que temos da realidade. A opinião
representa o saber que temos sem tê-lo procurado metodologicamente. O conhecimento, entretanto, para ser autêntico,
deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião, e penetrar na esfera racional da sabedoria, o
mundo das ideias. Para atingir esse mundo, o homem não pode ter apenas “amor às opiniões” (filodoxia); precisa possuir
um “amor ao saber” (Filosofia). In: COTRIM, Gilberto, Fundamentos da filosofia, Histórias e grandes temas. Saraiva,
São Paulo, 2000, p. 96- 100. 
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3.2 No Ensino Religioso é assegurado o respeito à pluralidade e a diversidade cultural do 
cidadão

Religião e Cultura estão intimamente ligadas. A religião é como que a alma da cultura, sua
fonte revitalizadora. E a cultura é como que o corpo da religião, sua forma de expressão e que lhe dá
consistência.  Sem diálogo  com a  religião,  não  se  entenderá  a  cultura  em sua  profundidade  e
extensão. Da mesma forma, sem diálogo com a cultura, a religião vai-se tornando incompreensível,
impenetrável e exótica.

A cultura deve ser entendida como totalidade orgânica, sendo que cada elemento e cada nível
ou  setor  se  articula  organicamente  com  todos  os  outros  elementos,  formando  um  sistema
organicamente implicado uns com os outros, interagindo e modificando-se. O homem é o agente
produtor desta cultura, a qual é construída através da história de cada grupo social, propiciando aos
seus  membros  uma  identidade  e  uma  sensação  de  segurança  e  aceitação.  Encontrar-se
culturalmente é “sentir-se em casa”, é localizar-se, é “saber viver”. 

A cultura faz parte intrínseca da vida do Ser Humano, sendo-lhe um adjetivo próprio, pois só o
homem é capaz de socializar as suas experiências e passá-las de geração em geração, mas é
também múltipla porque as experiências vividas pelos grupos sociais são distintas.

Na atualidade não se pode mais pensar a partir de uma única matriz cultural, a pluralidade do
processo  está  em  profunda  mescla,  agindo  e  interagindo  no  contexto  social.  São  múltiplas
experiências, com formas de adaptação a realidades cada vez mais distintas. Há um sincretismo
cultural onde as pessoas aproveitam um pouco de tudo, com seus aspectos peculiares. Cada grupo
social  e/ou étnico tem aspirações e ideários distintos,  sendo este um dos muitos elementos do
processo de transformação de hábitos e valores em cultura.

Os valores são elementos essenciais de todas as culturas. Cada grupo humano depende, de
algum modo, daquilo que é considerado bom, belo, verdadeiro e justo. Os membros de qualquer
grupo social cultivam atitudes e comportamentos que os fazem ser vistos como modelos, quando
coincidem com os  valores  da  sociedade,  ou  como merecedores  da  rejeição  e  castigo,  quando
contrariam  padrões  sociais.  Qualquer  mudança  de  valores  acaba  por  acarretar  também  uma
mudança de comportamento.

Assim, ainda hoje, são tidos como valores preferenciais à liberdade como autodeterminação,
a busca desenfreada do prazer e a satisfação dos desejos imediatos. Enquanto que a realização
definitiva e última, a necessidade do esforço e da renúncia para alcançar um bem para o futuro mais
remoto  ficou  para  um  segundo  plano.  Assim  pode-se  dizer  que  existem  algumas  tendências
constantes que manifestam uma inversão de valores. O materialismo individualista, o prazer e o
“bem-estar”  individuais,  as  vantagens  pessoais,  desejo  de  enriquecer  e  a  pulsão  do  domínio
territorial e mental, tornaram-se formas de aspiração ao poder. Sem dúvida, esses valores motivam
o comportamento dos homens que buscam o lucro de forma exagerada.

Pode-se então contemplar uma dicotomia na noção cultural existente, ao mesmo tempo em
que a cultura da um alento de amalgama de identidade social e aceitação grupal, ela também pode
produzir uma disparidade social do grupo. Isso acaba por produzir uma formulação doutrinária da
desigualdade,  a  qual  deve ser  combatida  por  outra  que afirma a  igualdade de todos os  Seres
Humanos. Assistimos, pois, a um debate, e é necessário prestar atenção às duas vozes presentes.
Ora, esse debate não põe em jogo somente a oposição Igualdade x Desigualdade; Bem x Mal; Certo
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x  Errado;  mas  também aquela  entre  identidade  e  diferença.  Estas  oposições,  não  são  termos
neutros no plano ético o que, torna mais difícil julgar as oposições 2.  

A  história  nos  ensina  que  a  diferença  se  degrada  em  desigualdade;  a  igualdade  em
identidade; são essas as duas grandes figuras da relação com o outro, que delimitam seu espaço
inevitável  3.   Poderíamos aqui, fazer menção ao início do processo da evangelização na América
Latina  4.    No  século  XIX  quando  surgiram novas  religiões  protestantes  que  se  ampliaram na
segunda metade do século XX. As novas religiões procuram se instalar, inicialmente em todo o
continente americano, e, posteriormente, em outros continentes 5. 

3.3 No Ensino Religioso são vedadas quaisquer formas de proselitismos

Contemplado o respeito à pluralidade cultural religiosa no Brasil, a lei estabelece garantias de
presença  em  tom  de  igualdade  às  mais  diversas  manifestações  religiosas  na  discussão  do
fenômeno  religioso  na  disciplina  de  Ensino  Religioso.  Este  dispositivo  da  Lei  institucionaliza  o
rompimento com qualquer noção de proselitismo, abrindo a discussão da pluralidade religiosa no
sistema escolar 6. 

Se  a  pluralidade  for  abandonada  quando  houver  outras  interpretações  da  lei,  o  Ensino
Religioso pode lançar mão da ética para evitar o proselitismo e facilitar mais possibilidade de diálogo
inter-religioso, que assegure o respeito à diversidade cultural e religiosa 7.   Seguindo essa lógica, a
organização dos conhecimentos do Ensino Religioso passa pela organização sistêmica de temas e
conteúdos  que  contemplam o respeito  e  o  direito  de  manifestação  das  organizações  religiosas
excluídas e de sua inclusão nos sistemas educacionais 8. 

2 Em sua obra Harry Potter, a escritora J. K. Rowling discute essa noção dicotômica de mundo entre Bem x Mal, tendo 
se baseado em arquétipos, a obra acaba por aparenta-se como uma discussão maniqueísta entre vilão que é só  mau e 
o herói que é só bom. O problema é que o mundo não pode ser dividido assim apenas, o Ser Humano é na verdade um 
feixe de coisas boas e, mas, sendo a pessoa quem deve investigar e descobrir essa trama, é a pessoa quem deve saber
seus limites. Numa outra obra, A Câmara, Dumbledore explica a Harry que entre o bem e o mal existem sombras, áreas 
cinzentas, e não apenas escuridão e luz. In: COLBERT, D. O Mundo Mágico de Harry Potter: Mitos, Lendas e Histórias
Fascinantes, Sextante, Rio de Janeiro, 2002. 

3  MACHADO, Nilson J. Interdisciplinaridade e contextualização, In: Educação: Projetos e Valores, 3º ed. Coleção Transversal, 
Escrituras, São Paulo, 2001, p.115-146.
4 Um exemplo desta relação entre: igualdade x desigualdade é o célebre Requerimiento, ou seja, injunção dirigida aos índios. É obra
do jurista Real Palácios Rubios, e data de 1514; é um texto que surge da necessidade de regulamentar as conquistas, até então um 
pouco católico. A partr de então, antes de conquistar uma região, é preciso dirigir-se a seus habitantes, fazendo-lhes a leitura desse 
texto. Quis ver ai o desejo da coroa de impedir as guerras injusticadas, de dar certos direitos aos índios; mas essa interpretação é 
generosa demais. No contexto de nosso debate, o Requerimiento está claramente do lado da desigualdade, nele mais implicada do 
que airmada. In: TODOROV, Tzvetan, A Conquista da América, A questão do Outro, Martns Afonso, São Paulo, 1983.p. 143 – 164.
5 Cf. Revista Dialogo, nº 26, Paulinas, São Paulo, 1998. 
6 “(...) Os estabelecimentos privados têm sua existência garantda pelo art. 209 da Consttuição  ederal. Sendo a liberdade de 
pensamento e a liberdade de consciência e de crença direitos garantdos consttucionalmente (art. 5º, incisos IV e VI), decorre, para 
a organização do ensino, que um dos princípios básico é o do “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
insttuições publica e privada de ensino” (art. 206, III – Consttuição  ederal). Portanto, a existência de estabelecimentos de ensino 
privados e confeccionais é garantda pela Carta Magna, conquanto se subordinem aos princípios que regem a educação nacional e 
não vão de encontro aos princípios e garantas da cidadania especialmente no tocante à “discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais” (art. 5º, XLI, C ). BACHA, Teóilo. O Ensino Religioso na Escola Pública e Privada, In: Educação em 
Movimento, Associação de Educação Católica do Paraná, v. I – n.º 2  –  Mai. / Ago. 2002, p.79-84.
7 GRÜEN, Wolfgang, O Lugar do Ensino Religioso em um Mundo Plural, Painel, Jornal de Opinião, n.º 10, 16 de junho de 2002. 
8 Revista de Ensino Religioso Diálogo, Paulinas nº 26, dezembro de 1997.
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3.4 O Ensino Religioso é disciplina integrante dos sistemas de ensino

Nas décadas de 70 e 80 surgiram novas tendências metodológicas e o Ensino Religioso
recebeu a partir dai um tratamento diferenciado da catequese e foi considerada parte do sistema
escolar.

Apesar do esforço de renovação no Ensino Religioso, a década anterior ao período de 70 e
80 não trouxe avanços quanto à metodologia adequada a esse Ensino. De um lado, a legislação que
dificulta a integração desse ensino ao sistema educacional. A Constituição que é fiel aos princípios
da  liberdade religiosa,  garantindo,  portanto,  desde 1946,  o  espaço para  o  Ensino  Religioso  na
Escola, como na Carta de 1934. Porém, ao ser regulamentado o dispositivo constitucional, por meio
da Lei  de Diretrizes e Bases,  de nº 4024/61, vemos a inclusão desse Ensino Religioso fora do
sistema escolar.  Primeiramente, isto é admitido “sem ônus para os poderes públicos”.  A seguir,
determina a formação de turmas, segundo a confissão religiosa, o que, na prática, concorre para a
sua  efetivação  como  elemento  eclesial,  sob  a  responsabilidade  das  respectivas  confissões
envolvidas.

É o próprio Estado que transfere a sua função de administrador dos bens públicos para a
Igreja. Compreende que o papel do Estado é apenas facilitar às entidades religiosas o espaço e o
tempo para as atividades de Ensino Religioso.

Ao entrar em vigor, em 1971, a lei de Diretrizes e Bases para o Ensino do ensino fundamental
e médio, ou seja, a 5692/71, o Ensino Religioso esteve, pela 1º vez em uma posição de destaque,
ao ser mantido no artigo 7º da Lei,  no conjunto das matérias do núcleo comum das disciplinas
curriculares, sob a competência do Conselho Federal de Educação. Figurou então, como disciplina e
como  prática  educativa  ao  lado  de  outras  quatro  consideradas  como  específicas  da  formação
humana.

O Ensino Religioso é, portanto, privilegiado como parte integrante do sistema escolar e figura
como disciplina no Currículo Pleno sob o “comando” do Conselho Federal de Educação. É integrado
ao  grupo  dos  “Conteúdos  do  artigo  sétimo”:  Educação  Artística,  Educação  Moral  e  Cívica,
Programas de Saúde, Educação Física e Ensino Religioso. 

Ao qualificar alguns conteúdos como disciplina e como prática educativa, o Parecer nº 131/62
do Conselho Federal de Educação esclarece:

Costuma-se  denominar  disciplinas  as  atividades  escolares  destinadas  à  assimilação  de
conhecimento  sistematizados  e  progressivos,  dosados  conforme  certos  endereços.  Nesse
caso, evidentemente, a assimilação do conjunto dos conhecimentos programados é passível de
mensuração e é condição de prosseguimento dos estudos. As práticas educativas, por outro
lado, abrangendo as atividades que devem atender às necessidades do adolescente, de ordem
física,  artística,  cívica,  moral  e  religioso,  colocando  o  acento  principal  na  maturação  da
personalidade, com a formação de hábitos correspondentes, embora necessitem também da
assimilação de certos conhecimentos 9 

Ao comentar o Parecer nº 94/71, o Conselho Federal de Educação pondera: “Disciplina e
Pratica  Educativa  são,  isoladamente,  insuficientes.  Uma  depende  da  outra,  e  se  completam
mutuamente” 10. 

9 Lei de Diretrizes e Base para o Ensino de 1º e 2º Graus – nº. 692/71 , art. 7º, parágrafo único: Será obrigatório a

inclusão de Moral  e Cívica,  Educação Física,  Educação Artística e  programas de saúde nos currículos plenos dos
estabelecimentos de 1º e 2º Graus, observando quanto a primeira o dispositivo no Decreto-lei n.º 869, de 12 de setembro
de 1969. Parágrafo Único – “O Ensino Religioso de matricula facultativo constituirá disciplina dos horários normais dos
estabelecimentos oficiais de 1º e 2º Graus”.
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O mesmo Conselho atribuiu ao Ensino Religioso e à Moral e Cívica o mesmo tratamento na
qualidade de disciplina e de prática educativa, porém com metodologia diferenciada:

A disciplina de Ensino Religioso continuará,  como facultativa,  nas escolas oficiais  de nível
primário e médio do País (Constituição, Artigo 176, parágrafo 3º, item VI). Educação Moral e
Cívica é, ao contrario, matéria obrigatória em todas as escolas de todos os níveis (DECRETO
LEI 869/69, Art. 1º).

Desta  forma,  as  duas  disciplinas  se  distinguem em suas  esferas  de  conhecimento  e  da
abrangência escolar 11. 

O Parecer 540/77 do Conselho Federal de Educação, que retrata as tendências do período de
implantação da 5692/71, é exclusivamente dedicado aos componentes curriculares do Artigo 7º da
referida  Lei  e  mantém  uma  atenção  especial  ao  Ensino  Religioso.  Apesar  de  a  orientação
metodológica do Parecer 540/77 ter em vista uma nova ordem educacional, inclusive em se tratando
da adequada compreensão e aplicação dos termos “currículo,  currículo  pleno,  matéria,  área de
estudo, disciplina, etc.” O Ensino Religioso continua, assim, à margem do sistema de ensino, mesmo
sendo considerado oficialmente integrado a tal sistema. Contudo, em algumas escolas, há quem dê
ao Ensino Religioso uma roupagem nova, ainda que, na maioria dos Estados, sejam as entidades
religiosas que mantenham equipes de trabalho, organizadas em comum acordo com a Secretária de
Educação em vista de uma proposta pedagógica, de acordo com a nova legislação 12.  

3.5 O Ensino Religioso com professores habilitados e bem preparados para ministrar essa 
disciplina

Quem são os professores de Ensino Religioso? Na fase de emergência do Ensino Religioso
em que vivemos os professores dessa área são agentes de todas as áreas. Existem professores que
complementam sua carga horária com essa disciplina. Há também ex-padres e ex-seminaristas,
alguns  com  concepções  teológicas  ultrapassadas,  e  ainda,  professores  que  fizeram  cursos  de
extensão com poucas horas de formação, todos cheios de zelos, mas sem muita experiência escolar
sobre o Ensino Religioso.  Nem se deve entrar  no mérito  da titulação.  Em contraponto a essas
questões, os professores preparados e titulados na área vêm crescendo muitos 13. 

Há,  ainda,  alguns problemas sérios.  A  sociedade passa por  uma crise  ética,  econômica,
cultural, etc., sem precedentes e, com ela, também as religiões passam por essa crise criada pela
falta de ética social e pessoal, crise para uma fase de transição aos novos tempos que esperamos.
Muitos valores éticos do passado simplesmente se perderam no bojo social e os novos paradigmas
éticos  e  sociais  estão  em  construção.  Falta  uma  síntese  teológica  de  critérios  morais  mais
atualizadas capaz de abraçar coerentemente o universo religioso como um todo. Isso sem contar
todas as dificuldades pessoais dos professores e a falta generalizada de condições de trabalho e os

10 Op. Cit. BOYNARD, Aloísio Peixoto; GARCIA, Edilia Coelho. ROBERT, Maria Iracilda, A reforma do ensino, Lisa 
Livros Irradiantes, S/A, São Pulo, 1972, p.291-292. 
11 Op. Cit. Idem, ibidem, p. 290.
12 FIGUEIREDO, Anísia de Paulo, Ensino Religioso, Perspectivas Pedagógicas, Vozes, Petrópolis, 1995.
13 “A capacidade docente para o Ensino Religioso diante da atual concepção para este componente curricular está exigindo não 
apenas a organização de mais um curso, mas a compreensão do que é para ser conhecido, assim como a orientação brasileira para 
as licenciaturas. Multplicam-se pelo país organizações que estão gerando processos formatvos, mas nem sempre acompanhando a 
proposta de um Ensino Religioso que gere a inserção do estudante como cidadão em uma sociedade multcultural e que aprenda a 
respeitar esta diversidade de sua região”. JUNQUEIRA. Sérgio, DOUTOR  ormar o professor!? Capacitação do Professor de Ensino 
Religioso, Educação em Movimento, Associação de Educação Católica do Paraná, V. 1 – nº 2 – Maio/Agosto, 2002, p.85-100. 
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baixos salários da grande maioria dos professores, sendo nesse contexto, que atuam os professores
de Ensino Religioso e também professores das outras disciplinas 14.  

Muitas vezes o professor da disciplina de Ensino Religioso é chamado para tratar  temas
polêmicos e de difícil aceitação por parte da sociedade, tratando de conhecimentos com natureza e
objetivos ainda não suficientemente demarcados para o grande público leigo, sem sequer ter um
quadro  de  referências  teológicas  e  filosóficas  que  permitam  profundidade  para  desenvolver  os
programas e subsídios.

Tratar  de  questões  teológicas  conflitantes  sem  nunca  ter  estudado  teologia,  tendo  que
vincular  o Ensino Religioso com outras disciplinas e os conhecimentos ministrados na escola e
questões vivenciadas no dia-a-dia, como vê o professor de Ensino Religioso parece ser uma espécie
de “especialista  em cultura  geral”.  Essa prática  pode se  tornar  uma “missão impossível”  se  tal
professor não contar com a contribuição da escola, bem como da utilização de recursos materiais
atualizados 15. Temos aqui enorme dificuldade que é a própria identidade do Ensino Religioso. Este
ainda não compreendido pelos pais nem por alguns professores e menos ainda pelos alunos. Essas
dificuldades  estão  calcadas  no  profundo  sentimento  de  religiosidade  do  homem,  tendendo  a
polarizar as posições pró ou contra as diversas religiões e suas tendências.

Tomando  algumas  situações  concretas,  temos,  ainda,  várias  divergências  acadêmicas  e
eclesiásticas que os alunos trazem para a sala de aula. Podem ser posicionamentos destoantes dos
oficiais, mas o professor, concordando ou discordando, procura reverter às situações adversas e
construir uma nova concepção sobre as religiões com e para os alunos, correndo o risco de ser
considerado reacionário  ou liberal  demais e,  como tal,  serem execrados por  alunos,  pais  e até
mesmo pela direção do colégio.

Não se trata de resolver da melhor forma possível todas as discussões sugeridas a partir dos
temas sugeridos nas aulas.  Esses problemas têm raízes mais profundas,  são localizados pelos
valores e interesses que cada grupo quer preservar. São valores enraizados em uma cosmovisão
que, dependendo de como foi constituída, com valores e costumes, independente de serem ou não
ultrapassados, estão em pleno vigor e, portanto determinando as relações sociais até este momento.

O professor de Ensino Religioso deve trabalhar a pluralidade de valores que os alunos trazem
consigo e, com eles reconstruir novos valores com crítica social.

Diante deste quadro, temos uma organização social calcada em várias esferas diferenciadas
e pluralistas. Há os alunos, as escolas, as famílias e, é claro, a entidade religiosa. Todas essas
instâncias, em geral, têm suas expectativas quanto ao Ensino Religioso, cada qual exige lealdade do
professor. Como funcionário de instituição de ensino, qualquer que seja o professor vê-se em uma
situação delicada, pois tem de conciliar as diferenças e levar as partes em uma conciliação 16.  

3.6 O Ensino Religioso na entidade civil e sua entidade de classe para acompanhar seu 
desenvolvimento

A  disciplina  Ensino  Religioso,  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  n.º
9.394/96,  tem  a  entidade  de  classes  na  qual  o  professor  pode  encontrar  apoio  e  orientação
pedagógica. Essas entidades, nos Estados, assumiram diversos nomes, mas sua função é sempre

14 SILVA. Yvone, M. A emergência do fenômeno religioso e o papel do professor, Revista de Ensino Religioso, n.º 00, Paulinas, São 
Paulo, outubro de 1995, p.21-26.
15 CNBB/REGIONAL SUL III, Texto referencial para o Ensino Religioso Escolar, Vozes, Petrópolis, 1996, p.115-145. 
16 GRUEN, Wolfgang, O Ensino Religioso na Escola, Vozes, Petrópolis, 1995, p.121-134. 
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de Conselho e sua denominação varia conforme a história de uma entidade que já existia nesse
Estado 17: 

PA – AIEPA: Associação Interconfecional de Educação do Pará;
SP – CONER/SP: Conselho de Ensino Religioso de São Paulo;
R0 – CONER/RO: Conselho de Ensino Religioso de Rondônia;
MT – CONITER: Conselho Interdenominal do Ensino Religioso;
PR – AEC/PR: Associação de Educadores Católicos do Paraná;

3.7 A entidade civil do Ensino Religioso é constituída pelas diferentes denominações 
religiosas

A entidade civil do Ensino Religioso para dezessete estado brasileiros não se constitui em
uma novidade, visto que nestes já existiam diferentes organismos para o Ensino Religioso, como,
por exemplo, Conselho de Igrejas para Educação Religiosa (CIER) em Santa Catarina, O conselho
de Igreja tem que 18. 

• Ser  essa  entidade  o  conselho  referencial  para  o  conhecimento  do  Ensino  Religioso,
entendido  como  veículo  na  prática  das  escolas,  e  como  cursos  de  capacitação  dos
manuais.

• Ser composta pelas diferentes denominações religiosas, conforme suas realidades locais,
e aberta a todas as denominações interessadas.

4 CONCLUSÃO

Esse texto foi  uma tentativa de expressar elementos significativos do processo do Ensino
Religioso,  enquanto  construção  histórica  na  busca  de  reflexão  e  rumos  norteadores  a  serem
seguidos. Em suas páginas transparecem a necessidade de se dar continuidade ao processo de
reflexão – ação, ficando elas abertas a novas contribuições.

De modo especial,  este texto é um convite a repensar historicamente o Ensino Religioso,
prosseguindo no aprofundamento de assuntos relacionados com o atual contexto sócio – religioso –
cultural, com a identidade, metodologia, linguagem e principalmente com a noção de autonomia no
Ensino Religioso e a pôr o foco de reflexão nas temáticas que os novos desafios vão nos propor.

Foi no espaço da sala de aula que se efetivou, junto ao grupo, um processo de busca da
autonomia escolar.  A contribuição de alunos e coordenação pedagógica atuantes,  integrantes e
compromissados,  garantindo  a  analise  e  a  reflexão  conjunta  da  práxis  da  disciplina  de  Ensino
Religioso enquanto elemento constitutivo do todo escolar.

Desenvolvido, apresentando-se como resultado de um caminhar que foi sendo construído e
reconstruído a partir das experiências vividas em sala de aula no decorrer do tempo. E o que foi
determinando o envolvimento total do grupo em torno desse projeto? Dessa mudança de atitude
frente à disciplina de Ensino Religioso?

17  ÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO, Ensino Religioso: Capacitação para um novo milênio, Ensino Religioso 
é disciplina integrante da formação Básica do Cidadão, Caderno n.º 1, Distrito  ederal, 1996. 
18  ÓRUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO, Ensino Religioso: Capacitação para um novo milênio, Ensino Religioso 
é disciplina integrante da formação Básica do Cidadão, Caderno n.º 1, Distrito  ederal, 1996. 
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O fato de muitos alunos participarem das aulas somente por serem obrigados, somente para
cumprirem  horário,  sendo  o  hábito  de  participarem  efetivamente  das  aulas,  e  no  máximo,
confeccionando  alguns  trabalhos  só  para  não  ficarem  para  recuperação,  foi  provocando  nos
professores  da  disciplina  uma  reflexão:  -  Para  que  realmente  serve  essa  disciplina?  Qual  o
significado que a escola deve ter para o professor e para o aluno? Como mudar essa cultura de
menosprezo da disciplina, por não acharem importante?

De acordo com essas questões que não poderiam ser respondidas naquele momento, teve-se
a  origem  desta  proposta.  Como  criar  autonomia  no  aluno  através  desta  disciplina  de  Ensino
Religioso?

A problematização norteadora da proposta seria essa e deveria ser refletida e respondida por
toda a equipe que constitui a área, ficando explicitado para o grupo como cada um via a disciplina
para poder realizar um bom trabalho e, sobretudo,  ter  clareza do porque o aluno precisa desta
disciplina em sua estrutura curricular.

Foram  meses  de  muitas  dificuldades  para  todos  nós,  pois  cada  aluno  tinha  uma  idéia
diferente  sobre  o  Ensino  Religioso,  sobre  o  ensino  e  a  aprendizagem  das  relações  que  se
estabelecem entre os pares e entre o todo escolar. Porém o usufruto da concepção pluralista e o
respeito  à  diversidade  tornou  o  processo  dialético  mais  rico  e  possibilitaram-nos  buscar  uma
integração maior para tornar os alunos das séries trabalhadas sujeitos de criação de uma nova
cultura religiosa e consumidores críticos da construção de um saber autônomo.

A partir dessas concepções, o trabalho foi se desenvolvendo com o objetivo de formar o aluno
como sendo um sujeito historicamente constituído, construtor de o seu próprio saber. O incentivo e
respaldo  dos  colegas  professores  e  a  utilização  das  mais  variadas  possibilidades  de  recursos
didáticos atrelados a muita criatividade deram início aos trabalhos. Da convivência com os alunos e
das constantes reflexões e crises sobre o trabalho, acabam por relacionar quatro núcleos temáticos
que foram trabalhados nas séries das formas mais diversas possíveis: a Identidade; as fases da
vida; a Cidadania e as transformações sociais.

Sem pretender relatar os passos que envolveram as ações na concretização dos trabalhos,
consideramos que foi iniciado pelo menos um processo de partilha e reflexão sobre a problemática
iniciada em sala de aula. Podendo constatar que, ao vivenciamos a situação propícia à emergência
de um processo de criação, descoberta e reflexão da noção de autonomia, foi ganhando força a
dimensão coletiva do trabalho através das formas mais democráticas possíveis nas relações de
poder constituído na sala de aula.

Assim, a escola e mais especificamente ainda, a disciplina do Ensino Religioso pode e deve
ser um espaço privilegiado na formação continuada tanto dos professores quanto para os alunos e,
que as discussões e choques podem se constituir em momentos de se trocar sucessos e erros,
momentos do exercício da crítica, do estudo e da reflexão, mas, sobretudo, um espaço/momento
singular para construção da autonomia dos alunos frente ao processo educacional.

Não poderíamos concluir esse trabalho sem considerar que qualquer projeto pedagógico a ser
desenvolvido não só na disciplina de Ensino Religioso, mas em toda a escola deve ser a expressão
do seu cotidiano. Para isso, a escola precisa rever a forma de organização do trabalho pedagógico,
do  encaminhamento  as  ações  e  das  decisões,  e,  principalmente  buscar  compartilhar
responsabilidades  na  implementação  de  projetos  pedagógicos  que  concretizem  a  autonomia
(dialógica) da escola e de seus profissionais, deixando-se levar por esse grande desafio. 
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