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O Ensino da Religião é um elemento do projeto político que chegou com os 

portugueses e foi utilizado como referência na proposta de educação jesuítica no 

período colonial brasileiro. Em 1827, documentos complementares do Império 

mencionavam que o ensino da doutrina religiosa era um dos propósitos da escola, 

juntamente com o ensino da leitura, da escrita e das quatro operações. Em 1931, o 

Ensino Religioso (ER) foi reintroduzido no currículo das escolas públicas e se encontra 

sob grande discussão até o século XXI. Porém, a questão religiosa, que perpassa a 

sociedade e interfere na inclusão e na exclusão dos indivíduos, é um tema que pode 

permitir a compreensão da história e da cultura do Brasil. Propomos mostrar como a 

história desse componente curricular foi sendo estabelecida e discutida. Para tanto, 

oferecemos como referência as pesquisas articuladas e divulgadas em artigos publicados 

em periódicos científicos, dos quais selecionamos dez, a fim de propor um itinerário 

para ilustrar esta reflexão. 

 

Um componente curricular no cenário da Educação brasileira 

 

O Ensino Religioso, como componente curricular em suas diferentes tendências, 

faz parte de um processo que ocorreu especialmente ao longo da República brasileira. 

Entretanto, é fundamental entender como a questão religiosa esteve presente no 

ambiente educacional do país desde a colonização europeia, pois, inicialmente, o projeto 

de invasão territorial e de dominação da população local confundia-se com uma 

proposta político-econômica. Coube à educação religiosa cumprir a função de 
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homogeneizar a cultura brasileira. Apesar disso, o regime republicano, em seu sistema 

educacional, construiu um componente curricular que valoriza a pluralidade cultural 

religiosa da população na formação do cidadão.  

De fato, foi com a implantação do regime republicano, a partir de 1890, que o 

contexto educacional religioso assumiu uma nova perspectiva, quando a organização 

política do Brasil sofreu uma forte influência das ideias positivistas, as quais interferiram 

em diferentes aspectos da vida social, especificamente no campo da escolarização, sendo o 

país declarado laico. Portanto, com a proclamação da República e a formação de um 

Estado laico, o aspecto cultural ganha relevância no país, considerando-se que a 

população nacional é constituída por uma cultura heterogênea, o que permite 

compreender a diversidade com base no pluralismo cultural religioso. 

Em decorrência de acordos entre a Igreja Católica e o Poder executivo brasileiro, 

assim como da Reforma Francisco Campos, instaura-se o decreto conhecido como 

Independência da República, de 30 de abril de 1931, o qual menciona que o ensino da 

religião “é admitido como facultativo de acordo com a confissão do aluno e dos interesses 

da família, sendo que a organização dos programas e as escolhas dos livros ficam a cargo 

dos ministros dos respectivos cultos” (OLIVEIRA et al., 2007, p. 51-52). Analogamente, 

no artigo 153, da Constituição de 1934, afirma-se que o Ensino Religioso “será de 

frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do 

aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas 

escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais” (PASSOS, 2001, p.112-

113). Posteriormente, o artigo 133, da Constituição de 1937, assume a seguinte 

concepção: “O Ensino Religioso poderá ser contemplado como matéria do curso 

ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir 

objeto de obrigação dos mestres ou professores nem de frequência compulsória por 

parte dos alunos”. 

Tal premissa foi fortemente influenciada pelo Manifesto dos “Pioneiros da 

Escola Nova” ou “Educadores da Escola Nova”, representantes de um grupo 

empenhado em reestruturar a Educação, com vistas a modernizá-la e a orientá-la para a 

adaptação ao processo industrial do país (GADOTTI, 1993). Os escolanovistas eram 

contra a inclusão do Ensino Religioso, por defenderem os princípios da laicidade, da 

obrigatoriedade e da gratuidade do ensino público. 

Durante todo o ano de 1941, a Lei Orgânica do Ensino Secundário foi preparada 

pessoalmente por Gustavo Capanema, que, em um documento manuscrito. previu a 
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inclusão da instrução religiosa no currículo do ensino secundário, entre as disciplinas de 

educação geral. Essa medida veio atender as reivindicações da Igreja Católica, 

aproximando-a do Estado – já que, no período da ditadura de Getúlio Vargas, as aulas de 

Religião haviam sido canceladas –, com o argumento de que a religião também exercia 

uma ação moderadora na sociedade, pois lhe cabia o ensino de valores e atitudes cristãs 

que contribuíam para a paz e para a tranquilidade social (OLIVEIRA et al., 2007, p. 52). 

Como consequência da Constituição da “Terceira República”, foi estabelecida a 

primeira lei de orientação geral da educação brasileira: a Lei de Diretrizes e Bases para 

o Ensino, de 1961 (Lei n.º 4.024), que, em seu artigo 97, homologou o modelo mais 

antigo e utilizado do Ensino Religioso em todo o território nacional, o Ensino Religioso 

Confessional.  

Em 1964, no quarto período republicano, o governo militar, por meio de um 

golpe armado, depôs o presidente constitucional João Goulart, e, para programar o 

regime autoritário da ditadura, foi necessário revogar e alterar dispositivos da legislação 

sobre a educação. Com essa finalidade, nova proposta ocorreu em 1971, ocasião em que 

foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º Graus, de n.º 

5.692/71, que, em seu artigo 7º (sem revogar totalmente a LDB de 1961), repetiu o 

dispositivo da Carta Magna de 1968 e a Emenda Constitucional n.º 1/69. Esta inseriu o 

Ensino Religioso nos horários regulares, o que acabou por criar as áreas de estudos de 

Moral e Cívica, Artes e Educação Física, com o intuito de formar alunos voltados ao 

civismo e à moral, concernentes ao regime militar (PAULY, 2004). 

Para restabelecer a democracia no país frente à crise política e diante de 

paradigmas emergentes de possibilidades e certezas, o Ensino Religioso procurou a sua 

redefinição como disciplina regular no currículo escolar. Contudo, esse ensino volta a 

ser objeto de discussão no contexto do início do processo para a Constituinte, em 1985, 

devido ao encaminhamento do projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases no Congresso 

Nacional e, em 1995, quando da instalação de um Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso (FONAPER). Na Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 

210, parágrafo 1º do Capítulo III, da Ordem Social, fica estabelecido que “o Ensino 

Religioso de matrícula facultativa, constituir-se-á disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental”, enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96, orienta os sistemas de ensino de todo país com 

uma característica mais liberal, ou seja, não mais orientar, mas tutelar todo o processo 

educacional, com a pretensão de favorecer a diversidade nacional e a pluralidade 
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cultural brasileira, o que implicou, inclusive, em uma nova compreensão a respeito da 

educação nacional, estabelecendo-se princípios e fins mais amplos. 

Essa lei inseriu o Ensino Religioso no contexto global da educação, que acabou 

por preconizar o respeito à diversidade cultural-religiosa do Brasil. Contudo, o ER 

manteve-se como disciplina e não se reverteria em ônus para o Estado. Descartava-se, 

desse modo, qualquer possibilidade de uma compreensão pedagógica, pois o Ensino 

Religioso apoiava-se em uma postura de catequização e não de disciplina escolar, fato 

que provocou protestos e mudanças posteriores, como destaca o artigo 33, parágrafo 1º: 

“O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de educação básica, sendo oferecido, sem ônus para os cofres 

públicos, de acordo com as preferências manifestas pelos alunos ou por seus 

responsáveis” (PAULY, 2004, p. 176).  

 

O Ensino Religioso a partir da escola 

 

A inserção do Ensino Religioso no contexto global da educação visava a tornar 

as relações do saber mais solidárias e participativas. Além disso, ajudava a descobrir 

instrumentos eficazes para a compreensão e para a ação transformadora da realidade 

social, através dos valores fundamentais da vida. Portanto, no período que compreende 

os meses de abril de 1995 a dezembro de 1996, assistiu-se a uma nova mobilização para 

a definição dessa disciplina, pois, apesar de garantida na Constituição, eram necessários 

elementos complementares para que fosse mais bem delimitada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação.  

No ano de 1995, um marco importante na história do Ensino Religioso foi a 

fundação do FONAPER, que ocorreu no dia 26 de setembro, na cidade de Florianópolis 

(SC). Esse fórum caracterizou-se como espaço suprainstitucional, composto por 

profissionais da disciplina, que compartilhavam da firme convicção de que a 

problemática principal a ser discutida concernia a aspectos pedagógicos e não 

religiosos. Para tanto, foram definidos quatro princípios norteadores de trabalho: 

garantir que a escola, seja qual for sua natureza, ofereça o Ensino Religioso ao 

educando, em todos os níveis de escolaridade, respeitando as diversidades de 

pensamento e opção religiosa e cultural do educando; definir, junto ao Estado, o 

conteúdo programático do Ensino Religioso integrante e integrado às propostas 

pedagógicas; contribuir para que o Ensino Religioso expresse uma vivência ética 
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pautada pela dignidade humana; exigir investimento real na qualificação e capacitação 

de profissionais para o Ensino Religioso, preservando e ampliando as conquistas de 

todo magistério, bem como garantindo-lhes as condições de trabalho e aperfeiçoamento 

necessárias (CARON, 2010, p. 277-278). 

Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 9.475 (MEC, 1997), que alterou o 

artigo 33 da LDB 9.394/96, retirando o enunciado “sendo oferecido, sem ônus para os 

cofres públicos” e dando outros direcionamentos ao texto sobre o Ensino Religioso: foi 

mantida a menção à matrícula facultativa e acrescida a referência ao fato de o ER ser 

parte integrante da formação básica do cidadão, constituindo-se como disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de Educação Básica e assegurando o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Foi 

explicitado que caberia aos sistemas de ensino regulamentar os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do Ensino Religioso e estabelecer as normas para a habilitação 

e a admissão dos professores. Competiria também aos sistemas de ensino ouvirem 

entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos 

conteúdos do Ensino Religioso (MEC. Lei 9.475 [22 de julho de 1997, que dá nova 

redação ao artigo 33 da Lei (9.394/96) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional], 

1997). 

A nova redação do artigo 33 passou a conceber o Ensino Religioso como uma 

disciplina escolar, caracterizando-o como uma área do conhecimento e centrando seu 

enfoque na finalidade de reler o fenômeno religioso, colocado como objeto da 

disciplina. A partir desse momento, priorizou-se o princípio religioso, sem acentuar esta 

ou aquela tradição religiosa; cada aluno seria aceito independentemente do credo 

professado. Com a Lei 9.475/97, o Conselho Nacional de Educação, por meio da 

Resolução 02/98, “estabelece que a disciplina deva ser integrada no conceito de área de 

conhecimento, definindo-se norteadores e estruturas de leitura e interpretação da 

realidade essencial para garantir a possibilidade de participação autônoma do cidadão na 

construção de seus referenciais religiosos” (OLIVEIRA et al., 2007, p. 58). 

A alteração da legislação foi consequência de um significativo movimento 

articulador promovido pelo FONAPER, que, em 1997, elaborou coletivamente, em 

meio a um debate acadêmico, legislativo e com a participação da sociedade civil, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), com a finalidade de 

 
subsidiar e auxiliar sistemas de ensino, professores e estudantes na 
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caracterização geral do Ensino Religioso, através da organização dos 
conteúdos (Cultura e Tradições Religiosas, Escrituras Sagradas, Teologias, 
Ritos, Ethos): tratamento didático dos conteúdos e dos pressupostos para 
avaliação. É tomada como diretriz a abordagem do fenômeno religioso e das 
religiões pelo prisma da Antropologia da Religião (FONAPER, 1997, p. 28). 

 

O que deu um novo impulso a essa proposta foi, sem dúvida, a redação do artigo 

33 da LDB, com o parecer 4/98 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação. Ao deliberarem as Diretrizes Curriculares Nacionais, estabeleceu-se que o 

Ensino Religioso fosse compreendido como uma área do conhecimento, reafirmando, 

portanto, a necessidade de se capacitar educadores para ministrar a disciplina, pois, 

diante de seu novo “status”, exigia-se um tratamento adequado das novas propostas 

pedagógicas, o que seria alcançado com uma formação mais sistemática e efetiva do 

professor. Esperava-se também que a disciplina se firmasse, de fato, como uma área na 

formação básica do cidadão. 

Os esforços para estruturar uma identidade para a disciplina, que desde a origem 

possui um caráter muito mais político do que pedagógico, são contrariados pelos 

FONAPER que compreende o Ensino Religioso como um componente do currículo. E, 

por isso mesmo, existe algo a ser pesquisado e ensinado, por favorecer a formação do 

cidadão, já que o “Ensino Religioso [é] direito de todo cidadão” (JUNQUEIRA, 2002, 

p. 81).  

Para a construção da escolarização desse componente curricular, foi fundamental 

o 9º Seminário Nacional de Capacitação Profissional para o Ensino Religioso, que 

ocorreu na PUCSP (São Paulo/SP), quando, pela primeira vez, foi formalizada a relação 

entre o Ensino Religioso e a Ciência da Religião. A partir desse evento, iniciou-se uma 

aproximação acadêmica para a constituição de uma área de conhecimento. 

No campo pedagógico, foi necessária uma ampla discussão sobre o referido 

componente curricular, com base em debates que culminaram na Conferência Nacional 

da Educação (CONAE), em 2010, evento que ocorreu em Brasília (DF), entre os dias 28 

de março a 01 de abril, mas que foi o resultado de uma mobilização nacional, iniciada 

em cada município do país. É necessário ressaltar que a CONAE se constitui como um 

espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais, os quais, expressando 

valores e posições diferenciadas sobre os aspectos culturais, políticos e econômicos, 

apontam renovadas perspectivas para a organização da educação nacional e para a 

formulação do Plano Nacional de Educação 2011-2020.  

Com essa direção, a CONAE representou um exemplo do princípio 
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constitucional do regime de colaboração e construiu um patamar histórico para a 

efetivação do Sistema Nacional de Educação no Brasil. O clima de credibilidade, de 

entusiasmo e de compromisso com as mudanças na educação nacional, instaurado pela 

Conferência, mediante o assumir de medidas concretas, a curto e médio prazo, constitui 

um desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade. O Documento Final da 

Conferência é uma marca do processo democrático pelo qual esta foi construída, bem 

como da significativa participação de trabalhadores/as, mães/pais, estudantes, dirigentes 

e demais atores sociais que se preocupam com a educação, seja por meio de entidades 

da sociedade civil organizada, seja pelo compromisso pessoal, refletindo, discutindo e 

propondo caminhos para a educação brasileira.  

Quanto à educação religiosa, no Documento Final da CONAE (Documento 

Base), assegura-se: a) inserir, no Programa Nacional do Livro Didático, de maneira 

explícita, a orientação para a introdução da diversidade cultural-religiosa; b) 

desenvolver e ampliar programas de formação inicial e continuada sobre diversidade 

cultural-religiosa, visando não só a superar preconceitos e discriminação, mas também a 

assegurar que a escola seja um espaço pedagógico laico para todos, de forma a garantir 

a compreensão da formação da identidade brasileira; c) inserir os estudos de diversidade 

cultural-religiosa no currículo das licenciaturas; d) ampliar os editais voltados para 

pesquisa sobre a educação da diversidade cultural-religiosa, dotando-os de 

financiamento; e) garantir que o ensino público se paute na laicidade, sem privilegiar 

rituais típicos de qualquer religião (rezas, orações, gestos), que acabam por dificultar a 

afirmação, o respeito e o conhecimento de que a pluralidade religiosa é um direito 

assegurado na Carta Magna Brasileira (CHAGAS, 2010). 

Em dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação (CNE) homologou a 

nova versão das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 

atualizando o texto de 2008. Neste, é afirmado que a base nacional comum deve ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada. Ambas constituem um todo integrado e não podem ser consideradas 

como dois blocos distintos, a fim de que se possibilite a sintonia dos interesses mais 

amplos de formação básica do cidadão: com a realidade local, com as necessidades dos 

alunos, com as características regionais da sociedade, da cultura e da economia que 

perpassa todo o currículo, que estão voltados à divulgação de valores fundamentais ao 

interesse social e à preservação da ordem democrática. Os conhecimentos que fazem 

parte da base nacional comum, a que todos devem ter acesso, independentemente da 



Pensar a Educação em Revista, Curitiba/Belo Horizonte,  v. 1, n. 2, p. 5-26, jul-set/2015 

 12 

região e do lugar em que vivem, asseguram a característica unitária das orientações 

curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Os conteúdos que 

compõem a parte diversificada do currículo devem ser definidos pelos sistemas de 

ensino e pelas escolas, de modo a complementar e a enriquecer o currículo, assegurando 

a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades.  

A base nacional comum e a parte diversificada são compostas de conteúdos que 

têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo 

do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas 

e corporais, na área da saúde. Ambas ainda incorporam saberes como os que advêm das 

formas diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, 

da experiência docente, do cotidiano e dos alunos.  

Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são 

organizados em relação às áreas de conhecimento: a) Linguagens: Língua Portuguesa, 

Língua Materna para populações indígenas, Língua Estrangeira moderna, Arte e 

Educação Física); b) Matemática; c) Ciências da Natureza; d) Ciências Humanas: 

História e Geografia; e) Ensino Religioso: de matrícula facultativa, parte integrante da 

formação básica do cidadão e componente curricular dos horários normais das escolas 

públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa 

do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o art. 33 da Lei n.º 

9.394/96).  

De fato, a identidade do Ensino Religioso no contexto das escolas tem sido 

solidificada por uma leitura pedagógica que propõe a relação entre esse componente 

curricular e o cenário do ambiente da sala de aula (Resolução CNE/CEB n.º 07/10). 

Portanto, a escolarização do ER, na condição de componente curricular, partiu da aula 

de religião para uma resposta à leitura religiosa da sociedade, ancorada na Ciência da 

Religião e nos novos pressupostos da educação brasileira, que consideram a pluralidade 

cultural em um país laico. A importância do conhecimento em diálogo tem sido 

discutida nas diferentes produções científicas produzidas em todo o país. 

 

Fontes de uma história 

 

Para compreender essa história, define-se um percurso de estudos que, ao longo 

de décadas, busca a elaboração de uma fundamentação teórica sobre o Ensino Religioso. 



Pensar a Educação em Revista, Curitiba/Belo Horizonte,  v. 1, n. 2, p. 5-26, jul-set/2015 

 13 

Historicamente, o primeiro registro da publicação de um estudo acerca desse assunto é o 

livro “Ensino Religioso e ensino leigo: aspectos pedagógicos, sociais e jurídicos”, de 

Leonel Franca, publicado, em 1931, pela gráfica Schimidt, uma produção densa de 159 

páginas. Novos livros somente viriam a ser produzidos nas últimas décadas do século 

XX.  

Porém, alguns artigos foram veiculados em periódicos, sendo os primeiros na 

década de quarenta. Novos estudos, promovidos pelo Secretariado Nacional de Ensino 

da Religião (SNER), contavam com o apoio das escolas e da Associação de Educação 

Católica (1945). A esse secretariado coube a função de promover campanhas eficientes 

que visassem à catequese como base de todo apostolado, sobretudo no que se referia à 

grande ignorância religiosa em que o país se encontrava. Assim, para que houvesse 

claro conhecimento dos objetivos da formação religiosa, do catecúmeno e dos métodos 

catequéticos, inclusive sobre o material a ser utilizado, ocorreram esforços conjugados 

no aprimoramento da catequese. Para esse fim, seriam estabelecidos tanto um texto 

único de religião que fosse prudente e seguro, quanto a manutenção e o aprimoramento 

da Revista Catequética, que ocorreu nas décadas de quarenta e cinquenta. 

Posteriormente, não foram encontrados registros de artigos sobre o Ensino 

Religioso, até a década de setenta, quando a Revista de Catequese, criada em 1977, pela 

Editora Salesiana (SP), passou a publicar artigos, notícias e experiências sobre esse 

componente curricular que, com a Lei 5692, de 1971, deu início a um novo percurso e 

uma nova orientação para a disciplina. O primeiro Conselho Editorial da revista foi 

composto por Bernadette Mello, Hilário Moser, Hilário Passero, Luiz Colussi, Maria 

Stella Sanches Coelho, Mário Bonatti, Raimundo José A. Soares, Ralfy Mendes de 

Oliveira (Coordenador) e Wolfgang Gruen. Contudo, a partir de 1995, a temática do 

Ensino Religioso foi reduzida significativamente na Revista de Catequese, passando a 

ser assumida pela Revista Diálogo (da qual se tratará mais adiante). Entre 1978 e 1999, 

foram publicados 50 textos sobre o Ensino Religioso pela Revista de Catequese 

(conforme tabela a seguir), os quais são praticamente as únicas fontes para os 

pesquisadores desta área do conhecimento. 

 
Tabela 01 – Revista de Catequese 

Período Título Autor 
Ano 01 - n.03 -1978 Ensino Religioso em Mato Grosso Redação 
Ano 02 - n. 05 - 1979 Aspectos Legais do Ensino Religioso na Escola Wolfgang Gruen 
Ano 03 - n. 09 - 1980 Encontro de Professores Diocese de Presidente Prudente 
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Período Título Autor 
(SP) 

Ano 04 - n. 14 - 1981 Roteiro para o Ensino Religioso Maria José Dias Brosch 
Ano 05 - n. 18 - 1982 Catequese e Ensino Religioso Diocese de Itabira/Cel Fabriciano 
Ano 05 - n. 18 - 1982 O Ensino Religioso em Classes de 5º e 8ª séries Arquidiocese de São Paulo 
Ano 06 - n. 22 1983 Ensino Religioso nas escolas Pia Clara 
Ano 06 - n.24 - 1983 Coordenação do Ensino Religioso Raimundo Ricardo Sobrinho 
Ano 07 - n.26 - 1984 Ensino Religioso no Estado do Mato Grosso do Sul Redação 
Ano 07 - n.28 - 1984 Problemas do professor do Ensino Religioso Wolfgang Gruen 
Ano 07 - n.26 - 1984 O Ensino Religioso e a confessionalidade Luiz Alves de Lima 
Ano 07 - n.26 - 1984 Diferença entre catequese nas comunidades e Ensino 

Religioso 
José Geeurickx 

Ano 07 - n.26 - 1984 Ensino Religioso – a escola – o currículo Maria Leônida Fávero 
Ano 07 - n.26 - 1984 O 4º Encontro Nacional sobre Ensino Religioso Israel José Nery 
Ano 08 - n.29 - 1985 Ensino Religioso escolar Ivo Loscheiter 
Ano 08 - n.30 - 1985 III Seminário Nacional de Educação e Ensino Religioso 

de Deficientes Auditivos 
CNBB 

Ano 08 - n.30 - 1985 Experiência de Ensino Religioso Equipe de Coordenação de 
Belém (PA) 

Ano 09 - n.33 - 1986 Grupo de Reflexão sobre Ensino Religioso Escolar 
(GRERE) 

CNBB 

Ano 09 - n.34 - 1986 2ª. Reunião do Grupo de Reflexão sobre Ensino 
Religioso Escolar (GRERE) 

CNBB 

Ano 09 - n.36 - 1986 Encontro de coordenadores de Ensino Religioso  Diocese de Santa Cruz do Sul 
Ano 10 - n.40 - 1987 6º Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de 

Ensino Religioso nas escolas públicas 
CNBB 

Ano 11 - n. 42 - 1988 Ensino Religioso no Brasil Vital Wilderink 
Ano 11 - n. 43 - 1988 IV Seminário de Educação e Ensino Religioso aos 

deficientes Auditivos 
Salvador Stragapede 

Ano 11 - n. 44 -1988 A natureza do Ensino Religioso, à luz de uma aula Wolfgang Gruen 
Ano 11 - n. 44 -1988 Ensino Religioso escolar, um desafio sempre presente Marcos Sandrini 
Ano 11 - n. 44 -1988 O Ensino Religioso nas escolas públicas Vital Wilderink 
Ano 11 - n. 44 -1988 Nota do Conselho Permanente sobre o ER CNBB 
Ano 12 - n. 47 -1989 O Ensino Religioso no estado do Rio de Janeiro Sonia Nikitiuk 
Ano 12 - n. 47 -1989 O Ensino Religioso, um desafio que continua Vital Wilderink 
Ano 12 - n. 47 -1989 Apoio ao Ensino Religioso Ivo Loscheiter 
Ano 12 - n. 47 -1989 Aspectos do Ensino Religioso escolar Alberto Ramos 
Ano 13 - n. 52 -1990 Estatuto Pastoral do Ensino Religioso escolar Francisco Catão 
Ano 13 - n. 52 -1990 8º Encontro Nacional do Ensino Religioso CNBB 
Ano 13 - n. 52 -1990 Encontro de Professores de Ensino Religioso Redação 
Ano 13 - n. 52 -1990 Primeiro Congresso de Professores de Ensino Religioso 

da Diocese de Assis 
Diocese de Assis 

Ano 14 - n. 54 -1991 Grupo Nacional de Reflexão de Ensino Religioso CNBB 
Ano 14 - n. 54 -1991 Seminário sobre Ensino Religioso Escolar Redação 
Ano 14 - n. 55 -1991 A caminhada do Ensino Religioso e da Pastoral Bíblica CNBB 
Ano 14 - n. 56 -1991 A linguagem do Ensino Religioso Francisco Catão 
Ano 14 - n. 56 -1991 Ensino Religioso escolar e pluralismo religioso Francisco Catão 
Ano 14 - n. 56 -1991 A educação Religiosa em Santa Catarina: 20 anos do 

CIER 
CIER 

Ano 15 - n. 58 -1992 Ensino Religioso no contexto da escola pública Vital Wilderink 
Ano 15 - n. 59 -1992 Seminário sobre Ensino Religioso Escolar – Regional 

Sul 
CNBB 

Ano 16 - n. 61 -1993 9º Encontro nacional de Ensino Religioso CNBB 
Ano 18 - n. 72 -1995 25 anos do Conselho de Igrejas para a Educação 

Religiosa – CIER 
CIER 

Ano 18 - n. 72 -1995 Reunião do Grupo de Reflexão do Ensino Religioso – 
GRERE 

CNBB 

Ano 19 - n. 73 -1996 Carta do Fórum Nacional Permanente do Ensino 
Religioso 

FONAPER 

Ano 19 - n. 74 -1996 Curso de Ensino Religioso escolar Redação 
Ano 19 - n. 74 -1996 O Ensino Religioso Escolar em debate Setor de Educação da CNBB 
Ano 22 - n. 87 -1999 A Educação Religiosa: um grande desafio nos dias de 

hoje 
Francisco Catão 

Fonte: do Autor 
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Paralelamente ao trabalho de divulgação dos primeiros exercícios de teorização 

do Ensino Religioso, feito pela Revista de Catequese, outro espaço de publicação 

antecipou a leitura pedagógica dessa questão. Trata-se da Revista de Educação da AEC, 

com oito artigos localizados entre 1978, ano de origem da revista, e 1993 como ilustra a 

tabela. 
 

Tabela 02 – Revista AEC 

Fonte: do Autor 

 

Em 1995, com a criação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER), é proposta uma leitura do Ensino Religioso a partir da escola, confirmada 

com a alteração do artigo 33, da LDB, em 1997. Tal confirmação, no entanto, ocorre 

somente em 2010, com a homologação da nova versão das Diretrizes do Ensino 

Fundamental, que considera esse componente curricular como uma área do 

conhecimento. A nova configuração do Ensino Religioso, com perspectiva pedagógica e 

como área de conhecimento, possibilitou a ampliação das pesquisas junto aos programas 

de pós-graduação, com a elaboração de dissertações e teses, além de dar início a um 

período de divulgação do conhecimento advindo dessas produções acadêmicas, por 

meio da publicação de artigos em periódicos científicos. 

Com essa iniciativa, é organizada a primeira revista específica sobre o Ensino 

Religioso, a qual, entretanto, não possui o perfil de um periódico científico, visto que 

sua intenção é contribuir para a formação de professores dessa área. Assim, nasce a 

Revista Diálogo, das edições Paulinas (outubro 1995), cuja história confunde-se com o 

estabelecimento de uma nova configuração para esse componente curricular, quando o 

bispo responsável pelo Setor da Educação da CNBB, D. Aloysio Penna, procurou 

viabilizar a proposta de uma revista de apoio ao Ensino Religioso. A referida proposta 

ocorre em um contexto de reflexão e preocupação com a formação de professores – 

Período Título Autor 
Ano 01 -n. 01 - 1978 O objetivo específico da instrução religiosa nas escolas M. Gurgel 

Ano 18 -n. 72 - 1989 Interdisciplinaridade a partir do Ensino Religioso Carlos Henrique Carrilho Crus 
Ano 22 -n. 88 - 1993 O Ensino Religioso escolar no Brasil, no contexto da 

história e das leis 
José Israel Ney 

Ano 22 -n. 88 -1993 Projeto Educativo e Ensino Religioso na escola Elí Benincá e Equipe de Suporte 

Ano 22 -n. 88 -1993 Pensando nos conteúdos do Ensino Religioso Teresinha Motti Lima da Cruz 
Ano 22 -n. 88 -1993 Metodologia do Ensino Religioso: novas perspectivas Rosamaria Calaes de Andrade 
Ano 22 -n. 88 -1993 O Ensino Religioso na escola deve ser confessional? 

Interconfessional? Interreligioso? 
João Barros – Guy Jorge Ruffier – 
Lurdes Caron 

Ano 22 -n. 88 - 1993 ASSINTEC – 20 anos de Ensino Religioso 
Interconfessional 

Iris Mathilde Boff Serbena 
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sobretudo por solicitação de diversos professores do Ensino Religioso, no X Encontro 

Nacional de Ensino Religioso (ENER, Fortaleza, agosto de 1994) –, no qual se 

manifesta a urgência dessa ação, já apresentada em momentos anteriores, a fim de 

apoiar os docentes tanto de escolas públicas como privadas. A Revista Diálogo 

caracteriza-se por ser monotemática, ou seja, por abordar um tema sob vários aspectos. 

Seus quatro números ao ano perfazem um total de setenta e seis números, de 1995 a 

2014. 

Além das revistas sobre o Ensino Religioso, houve a publicação de Boletins e de 

um Jornal para professores. O primeiro registro é o do Boletim Entre Nós (Notícias – 

Experiências – Reflexões), criado em 1990 (ago/set), pela Editora FTD (São Paulo/SP). 

Seu objetivo era o de criar um canal, mediado pelo Departamento de Educação 

Religiosa da Editora, que permitisse a comunicação entre professores, mediante o 

intercâmbio de notícias sobre o Ensino Religioso Escolar (ERE), a partilha de 

experiências concretas nesse terreno e o aprofundamento da reflexão sobre os principais 

componentes da área. Sua peridiocidade era bimestral, ou seja, o Boletim era publicado 

e distribuído pela editora nas instituições escolares quatro vezes ao ano, com quinze 

páginas por número. O último boletim registrado é o de 1999 (mar/abr), não tendo sido 

localizadas novas publicações após esse ano. Nos meses de março e abril de 1992, as 

Edições Paulinas lançaram o LER (Laboratório de Ensino Religioso), projeto que se 

pautou em reuniões de professores para discutir o componente curricular em questão. 

Seu último exemplar registrado é de abril de 1993 (n.º 07).  

Já em 2007, o Pontifício Instituto Missões Exterior (PIME) lançou o Jornal O 

Transcendente (mar/abr), com sede em Florianópolis (SC). Segundo seu editor, a 

intenção seria a de abordar o fenômeno religioso e os diversos elementos das 

religiosidades, em consonância com a legislação em vigor, por meio de textos, 

discussões, conteúdos formativos, entrevistas, dinâmicas, jogos e outras sugestões 

práticas que auxiliassem na preparação e no desenvolvimento das aulas de Ensino 

Religioso e na formação do professor, sendo publicados quatro números por ano. 

Foram ainda criados dois boletins online: o GPERNEWS (www.gper.com.br), 

com o primeiro número publicado em 24 de março de 2005, que, inicialmente, seria 

uma publicação quinzenal, mas que, em 2006, passou a ser veiculado semanalmente, 

com a preocupação de apoiar o trabalho dos professores e a divulgação de pesquisas. 

Entre os anos de 2005 e 2014, foram publicados 489 boletins. O segundo boletim online 

foi criado em 10 de janeiro de 2011, pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino 

http://www.gper.com.br/
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Religioso. Até 2014, foram publicados 78 boletins, com periodicidade irregular e com a 

proposição de divulgar as novidades do site do FONAPER (www.fonaper.com.br). 

Dessa forma, paulatinamente, diferentes periódicos foram sendo propostos, para 

tornar conhecidas as ações pedagógicas sobre o Ensino Religioso, aliadas, como na 

primeira década do século XXI, à criação de grupos de pesquisa e ao crescimento do 

número de dissertações e teses nos diferentes programas de Pós-Graduação. Por 

conseguinte, a inserção do Ensino Religioso como objeto de pesquisa altera o quadro 

que se consolidou ao longo de todo o século XX, permitindo que se perceba, mais 

recentemente, uma maior divulgação de artigos acadêmicos em periódicos com perfil 

científico no Brasil. 

Especificamente no campo de periódicos científicos, ou seja, uma publicação em 

qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, com designações 

numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente, conforme é 

determinado pela norma NBR 6023/2002 (ABNT, 2002), encontramos diversos artigos, 

em revistas da área de ciências humanas. De 1996, ano em que é localizada a primeira 

publicação, até 2014, foram 300 artigos sobre o Ensino Religioso veiculados em 66 

periódicos, conforme registra a tabela seguinte. 

 
Tabela 03 – Cronologia 

 
Ano N.º de artigos 
1996 01 
1997 00 
1998 02 
1999 01 
2000 00 
2001 01 
2002 04 
2003 11 
2004 23 
2005 11 
2006 21 
2007 20 
2008 13 
2009 14 
2010 22 
2011 23 
2012 43 
2013 40 
2014 50 

 
 
 
 
 

http://www.fonaper.com.br/
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Fonte: Banco de dados do GPER (db.gper.com.br) 

 

Visando a uma melhor compreensão da distribuição dos artigos, estes foram 

organizados em três categorias, relacionadas aos periódicos em suas respectivas áreas de 

publicação: educação, teologia/ciência da religião e diversificada, de acordo com a 

tabela abaixo. 
 

Tabela 04 – Periódicos 
Área: Teologia e Ciências da 

Religião 
Qual

is Área de Educação Qu
alis Área: Diversos Qualis 

Acta Scientiarum. Language 
and Culture A2 Caderno Cedes A2 Domus on line: rev. Teor. 

pol. soc.  SQ 

Caminhos B1 Caderno de Pesquisa  A2 
Ensaios Pedagógicos (Curso 
de Pedagogia das 
Faculdades OPET) 

C 
Filosofia 

Ciberteologia - Revista de 
Teologia & Cultura B4 Debates do NER (PPG em 

Antropologia Social - UFRGS) B3 Fundamento – revista de 
Filosofia 

B3 
Filosofia 

Ciências da Religião – 
história e sociedade B2 Educação e Pesquisa A1 

Khóra – Revista 
Interdisciplinar do 
ESPAZO/NESAP-
FIC/FEUC 

SQ 

Civitas: Revista de Ciências 
Sociais B2 Fênix: Revista de História e 

Estudos Culturais B3 Norte científico C 
Ensino 

Estudos de Religião A2 Fragmentos de Cultura B3 Revista da Graduação B5 
História 

Estudos Teológicos A2 Horizontes Antropológicos A2 Revista da Pós-Graduação 
Newton Paiva SQ 

Horizonte: Revista de 
Estudos de Teologia e 
Ciências da Religião 

A1 Mal-Estar e Sociedade B5 Caderno de Estudo e 
Pesquisa de Turismo 

B5 
Teologia 

Identidade B2 Notandum (USP) B2 Lex Humana C 
Interações: Cultura e 
Comunidade B1 Plures. Humanidades B3   

Numen: revista de estudos e 
pesquisa da religião B1 Psicologia: Teoria e Pesquisa A2   

Paralellus B3 Reflexão e Ação B2   

Protestantismo em Revista B2 Revista Brasileira de Ciências 
Criminais B2   

REB. Revista Eclesiastica 
Brasileira B1 Revista Cesumar B5   

Religare B4 Revista Contemporânea  C   

Rever: Revista de Estudos da 
Religião A2 

Revista da FAEEBA – 
Educação e Contemporaneidade 
(UNEB) 

A2   

Revista Brasileira de História 
das Religiões B1 Revista de Antropologia A2   

Revista da Católica B2 Revista de Educação da AEC SQ   
Revista da UNICLAR SQ Revista Diálogo Educacional A2   
Revista de Teologia e 
Ciências da Religião 
(UNICAP) 

B2 Revista Educação e Sociedade A1   

Revista Dialogos: pesquisa 
em extensão universitária B4 Revista Educação em Questão A2   

Revista Ética e Filosofia 
Política B2 Revista Eletrônica de Educação 

de Alagoas SQ   

Revista Pistis & Praxis  A2 Revista Espaço e Cultura 
(UERJ) B2   

Revista Relegens Thréskeia B4 Revista Eventos Pedagógicos B5   
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Área: Teologia e Ciências da 
Religião 

Qual
is Área de Educação Qu

alis Área: Diversos Qualis 

Revista Religião & Cultura C Revista Teias B1   
Sacrilegens B5 Revista Philologus B4   
Teocomunicação B2     
Último Andar B5     
UNITAS: Revista Eletrônica 
de Teologia e Ciências da 
Religião (UNIDA) 

SQ     

Vida Pastoral C     
Vox Faifae C     

31 Revistas  26 Revistas  09 Revistas  
Fonte: Banco de dados do GPER (db.gper.com.br) 

 

A presença de artigos sobre o Ensino Religioso nos periódicos da área de 

Educação se efetiva com o auxílio e a iniciativa de autores que conseguem ter seus 

respectivos textos aprovados. As duas revistas com maior incidência de artigos – 

Educação em Movimento (AEC-PR) e Diálogo Educacional (PUC-PR) – possuem 

relação com grupos de pesquisa, tornando possível a divulgação. 

Enquanto isso, a subárea Teologia/Ciência da Religião progressivamente 

assume, dentro de suas políticas editoriais, o tema do Ensino Religioso. Um registro 

desse fato são os números com dossiês sobre esse componente curricular, favorecendo 

que exista uma ampla discussão sobre a identidade e as concepções do ER no cenário 

brasileiro. Já em outras áreas, como a História, a Psicologia, a Antropologia, o Direito, 

assim como em revistas pluridisciplinares, publicaram-se textos de forma diversificada, 

de acordo com a proposta de cada autor. 

 

Textos para estudo  

 

Para complementar esta discussão, propomos um itinerário por alguns textos que 

compõem o campo da Educação e das Ciências da Religião. Esse percurso foi 

organizado a partir de temas que orientam a discussão, como a relação entre Estado e 

laicidade, história e espistemologia da disciplina, currículo e formação de professores, 

sendo representado por dez textos e reunindo doze pesquisadores de instituições 

universitárias do Rio Grande Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e de 

Minas Gerais, centros que possuem uma história longa e de reflexos nacionais junto ao 

Ensino Religioso. 

 

Ensino Religioso no espaço público em um Estado Laico 
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O texto “Ensino religioso na escola pública: o retorno de uma polêmica 

recorrente”, de Carlos Roberto Jamil Cury, publicado na Revista Brasileira de 

Educação, em 2004, objetiva refletir sobre a rumorosa questão que envolve o Ensino 

Religioso em escolas públicas. Esse ensino, ainda que facultativo, vem revelando-se 

problemático em Estados laicos, perante o particularismo e a diversidade dos credos 

religiosos. Cada vez que tal proposta compareceu à cena dos projetos educacionais, veio 

carregada de uma discussão intensa em torno de sua presença e factibilidade em um país 

laico e multicultural. No caso do Brasil, o conjunto de princípios, fundamentos e 

objetivos constitucionais, por si só, garante amplas condições para que, com toda a 

liberdade e respeitadas todas as opções, as igrejas, os cultos, os sistemas filosóficos 

transcendentais possam, legitimamente, recrutar fiéis, manter crentes, manifestar 

convicções, ensinar seus princípios, fundamentos e objetivos e estimular práticas em 

seus próprios ambientes e locais. 

No artigo “Ainda sobre o Ensino em escolas públicas: subsídios para elaboração 

de memória sobre o tema”, publicado em 2006, na Revista Contemporânea, a Professora 

Roseli Fischmann desenvolve uma abordagem que integra o fazer acadêmico e a 

reflexão sobre a construção histórica, apresentando narrativas de sua vivência reflexiva, 

bem como do debate em torno do tema do Ensino Religioso em escolas públicas, em 

espaço público, no Brasil. A autora destaca a experiência nos níveis estadual (no Estado 

de São Paulo, em 1995) e federal (em 1996 e 1997), como parte do processo de 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC.  

 

História e epistemologia 

 

No texto de Evaldo Luis Pauly (2004), publicado na Revista Brasileira de 

Educação, com o título “O dilema epistemológico do Ensino Religioso”, é analisado e 

debatido o dilema epistemológico decorrente da inclusão da disciplina Ensino Religioso 

no currículo das escolas públicas de ensino fundamental. Esse debate insere-se na 

problemática que compreende essa disciplina em relação à liberdade de religião em uma 

federação republicana, retomando a querela política acerca da separação entre Igreja e 

Estado. O autor analisa não só as diversas constituições brasileiras e as relações que 

foram sendo estabelecidas com essa questão, mas também alguns pareceres do Conselho 

Nacional de Educação sobre a disciplina Ensino Religioso e temas correlatos. 

A leitura das legislações é outra forma de compreender o desenvolvimento dessa 
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história, como propõe o artigo de Maria Amélia Schmidt Dickie e Janayna de Alencar 

Lui, “O Ensino Religioso e a interpretação da lei”, publicado na Revista Horizontes 

Antropológicos, no ano de 2007. Trata-se das diferentes interpretações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, especialmente da reformulação de seu artigo 

33, de 1997, que implementou e regulamentou o Ensino Religioso em escolas públicas. 

Sendo essa regulamentação referente aos ensinos de primeiro e segundo graus, ficou a 

cargo dos diferentes estados por em prática os ditames legais, através de suas 

Secretarias de Educação. São considerados, pela autora, dois casos específicos, o de São 

Paulo e o de Santa Catarina, mostrando como essas diferentes interpretações da lei 

condicionaram o modo de atuação possível de agentes religiosos nos processos tanto de 

capacitação dos professores como de definição de currículos. 

O texto “Epistemologia do Ensino Religioso: a inconveniência política de uma 

área de conhecimento”, de João Décio Passos, publicado em 2001, na Revista 

Ciberteologia, discute a fundamentação do Ensino Religioso em chave política e 

epistemológica. O estudo mostra como a legitimidade política antecedeu a legitimidade 

epistemológica em nítida inversão ao que ocorre no processo regular de 

institucionalização dos conhecimentos. O aspecto epistemológico do ER é desenvolvido 

do ponto de vista das bases antropológicas, metodológicas e educacionais da educação 

do ser humano. 

Em 2013, a professora Elisa Rodrigues publicou, na Revista Interações: Cultura 

e comunidade, o artigo “Questões epistemológicas do Ensino Religioso: uma proposta a 

partir da Ciência da Religião”, pretendendo apresentar brevemente algumas questões 

relativas à formação da área de Ciência da Religião no Brasil e assinalar em que sentido 

essa construção tem implicações positivas para a reflexão sobre a oferta do Ensino 

Religioso na escola pública brasileira (laica). A metodologia apontada, a 

fenomenológica, na condição de perspectiva descritiva e analítica, é proposta como 

meio de abordar as tradições atuantes no campo religioso brasileiro, a fim de assegurar, 

pela promoção do conhecimento reflexivo, uma formação, de fato, crítica e voltada para 

a autonomia dos jovens cidadãos, conforme orienta a Constituição do Brasil (1988). 

 

Currículo e Formação de Professores 

 

Uma discussão sobre a orientação do currículo do Ensino Religioso é encontrada 

no artigo “O ‘ensino do religioso’ e as Ciências da Religião”, de Faustino Luiz Couto 
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Teixeira, publicado na Revista Horizonte, em 2011. Nele está expresso o debate que 

divide a opinião de pesquisadores, hoje, no Brasil, em torno da complexa questão do ER 

na escola pública. Esse artigo procura situar o tema na perspectiva das Ciências da 

Religião, buscando apontar a possibilidade de um aporte singular para esse novo campo 

disciplinar no “ensino do religioso”. Sem cair em um proselitismo problemático, 

objetiva-se mostrar a pertinência e plausibilidade de uma reflexão que favoreça a 

aproximação e o conhecimento, por parte dos alunos, das distintas manifestações do 

fenômeno religioso, bem como das plurais opções espirituais em curso no cenário 

mundial. Trata-se de uma aproximação que vem enriquecida com a dinâmica transversal 

e multidisciplinar das ciências da religião e movida também por uma distinta 

sensibilidade ao mundo do outro e da perspectiva dialogal, de forma a superar a 

dinâmica das afirmações identitárias e a buscar, com sinceridade e abertura, o respeito e 

o aprendizado diante do patrimônio religioso do outro. 

Outro texto que discute aspectos da organização do currículo com o tema da 

disciplina intitula-se “Personagens negras e brancas em livros didáticos de Ensino 

Religioso”, de Sergio Luis do Nascimento, publicado na Revista Ciberteologia, em 

2011. O artigo apresenta considerações concernentes à análise dos discursos sobre os 

segmentos raciais negros e brancos em livros didáticos de Ensino Religioso de 5ª e de 8ª 

séries do Ensino Fundamental, publicados entre 1977 e 2007. A análise foi produzida 

nos contextos interpretativos da teoria da ideologia (THOMPSON, 1995) e dos estudos 

contemporâneos sobre discursos racistas. Além disso, manteve-se como foco os 

possíveis impactos da movimentação em torno do tema na produção de discurso racista 

em livros didáticos de Ensino Religioso, procurando contemplar livros produzidos de 

acordo com os três modelos tradicionalmente presentes em diversas escolas do Brasil, a 

saber: as concepções denominadas Confessional, Interconfessional e Fenomenológica. 

A análise formal ou discursiva consistiu no exame interno às próprias formas 

simbólicas, ao qual se buscou integrar técnicas de análise de conteúdo. Para um viés 

quantitativo, foi analisada uma amostra de 467 personagens retiradas dos textos de vinte 

livros didáticos de Ensino Religioso das referidas séries do Ensino Fundamental. 

Quanto ao questionamento se o perfil da disciplina irá interferir na concepção da 

formação do professor para atuar nesse componente, recomenda-se o artigo “O currículo 

do Ensino Religioso e as matrizes culturais do povo brasileiro”, de Lurdes Caron, 

publicado na Revista Relegens Thréskeia: Estudos e Pesquisas em Religião, em 2013. A 

autora considera que o povo brasileiro está marcado pelo substrato das mais diferentes 
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matrizes culturais. Logo, essas matrizes necessitam estar contempladas no currículo 

escolar, pois a riqueza da cultura brasileira acompanha as populações em todos os seus 

movimentos. Para tanto, são necessárias efetivas políticas públicas de formação de 

professores, visto que a escola é uma instituição do saber que reproduz e recria 

significados culturais. Esse estudo adota uma metodologia de pesquisa histórico-

bibliográfica e documental, partindo da seguinte problemática: como e quando, na 

formação de professores de ER e na proposta curricular desse componente, surge a 

preocupação e a reflexão sobre o tema Matrizes Culturais do povo brasileiro e currículo 

de Ensino Religioso? Tem-se como objetivo aprofundar a reflexão sobre essa questão, 

com o respaldo de teóricos que dão suporte ao tema, bem como em documentos e 

Relatórios de Encontros Nacionais de Ensino Religioso (ENERs), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) do Ministério da Educação e Cultura e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER). Os resultados apontam que a 

preocupação com as diferentes culturas está presente no ER desde a década de 1970. No 

entanto, nos currículos, o tema sobre “diferentes matrizes culturais religiosas do povo 

brasileiro” toma corpo somente a partir do 7º ENER (1988) e, mais sensivelmente, a 

partir 1997, com os debates do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso, nos 

Cursos de formação de professores e, principalmente, na elaboração dos PCNER, ao se 

definir “Culturas e Tradições Religiosas” como um dos eixos de conteúdos. Essa 

reflexão poderá contribuir com a formação de professores para esse componente 

curricular, bem como com o respeito à liberdade religiosa e ao exercício da cidadania. 

Por fim, o artigo “A formação do professor de Ensino Religioso: o impacto 

sobre a identidade do um componente curricular”, publicado na Revista Pistis Praxis: 

Teologia Pastoral, em 2014, produzido por Sérgio Rogério Azevedo Junqueira e Edile 

Maria Fracaro Rodrigues, relata que a presença do Ensino Religioso no currículo 

escolar tem sido atribulada, demonstrando a importância de se conhecer a história das 

disciplinas e de se compreender o processo de formação e profissionalização dos 

docentes. O texto discute aspectos da formação e da identidade dos profissionais da 

educação, para traçar um paralelo com a formação do professor de Ensino Religioso. Os 

autores apresentam pesquisas que se caracterizam como ‘estado da arte’, as quais 

compreendem o período de 1995 a 2010, em relação a oferta de curso de formação e 

produção científica. 

As pesquisas no campo da formação de professores para o Ensino Religioso no 

cenário brasileiro discutem com maior ênfase a formação continuada. Percebe-se 
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também a ausência de uma reflexão sistematizada para a verificação da atuação do 

egresso com a prática pedagógica. Contudo, fica evidente que o Ensino Religioso se 

configura como uma área de estudos, envolvendo uma comunidade de cientistas que se 

empenha na pesquisa e na extensão. 

Indubitavelmente, os artigos aqui apresentados representam posições 

diferenciadas, que acompanham a discussão acerca do Ensino Religioso como tema no 

cenário nacional de Educação. Dessa forma, sua leitura oferece um panorama de uma 

história contemporânea do Pensar a Educação no campo da história do Ensino 

Religioso. 
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