
185 

REVISTA HUMANAS ET AL. Paço do Lumiar, MA: IESF, v. 7, n. 13, p. 185-200, jul. 2020.    ISSN 2358 4041 

http://www.iesfma.com.br/index.php/revista 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS SOBRE O ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS 

 
EDUCATIONAL PRACTICES ON RELIGIOUS EDUCATION IN PUBLIC AND 

PRIVATE SCHOOLS 
 

Antônia Maria Cardoso e Silva 

Vanessa Sayuri Dos Santos Otsuka 

Edvaldo Rogério Santos Teixeira 

 
RESUMO 

 

Com o passar dos anos a maneira de se ensinar religião foi se alterando. No entanto, dentre os inúmeros estudos 

relacionados ao Ensino Religioso no Brasil, pouco tem sido produzido no sentido de ampliar a compreensão das 

práticas de Ensino Religioso nas Escolas Púbicas e Privadas. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar 

as práticas de ensino da disciplina religião nas instituições de ensino pública e privada. Este trabalho apresenta a 

seguinte metodologia de pesquisa: revisão bibliográfica baseada em autores como Cury (2004), Junqueira (2011), 

Freire (2007) e Fischman (2004) e entre outros; a mesma é de campo e de cunho qualitativo. Durante a pesquisa 

percebeu-se que o Ensino Religioso é permitido tanto nas escolas particulares como nas públicas, sendo que na 

particular, pode existir um pouco mais de liberdade por parte da instituição uma vez que a mesma não é financiada 

pelo governo; já na segunda instituição, há regras a serem seguidas presentes na a Constituição e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB). 
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ABSTRACT 

 

Over the years the way of teaching religion has changed. However, among the numerous studies related to 

Religious Education in Brazil, little has been produced in the sense of expanding the understanding of the practices 

of Religious Education in the Public and Private Schools. This work presents the following research methodology: 

bibliographic review based on authors such as Cury (2004), Junqueira (2011), Freire (2007) and Fischman (2004) 

and others; The same is field and qualitative. During the research it was noticed that Religious Education is allowed 

in both private and public schools, and in particular, there may be a little more freedom on the part of the institution 

since it is not financed by the government; Already in the second institution but in the case of the second one, there 

are rules that are still present in the Constitution and the Law of Directives and Bases of the National Education 

(LDB). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Algumas décadas atrás, tanto em escolas públicas como nas grandes escolas e 

colégios católicos privados o Ensino Religioso (ER) era utilizado como uma forma de 

transformar as pessoas, tornando-as mais humanizadas, fazendo-as serem seguidoras mais fiéis 
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dos ensinamentos de Cristo e desta forma tentava-se acabar com maus hábitos, corrupção, 

desobediência, falta de respeito. 

No entanto, nem sempre foi essa a realidade apresentada no ER; no Período 

Colonial, por exemplo, o que se percebe é que havia uma espécie de catequização que em 

muitos momentos funcionava com o objetivo de manipular a religiosidade e a mentalidade de 

sociedade. 

Atualmente ainda sente-se a falta de um ER que pratique a busca pelo entendimento 

das várias religiões sem tentar algum tipo de manipulação. Nesse âmbito o ER deve levar o 

aluno a pensar e refletir sobre o que realmente venha a ser a religião, respeitando o pensamento 

e a fé das outras pessoas e a escola tem um papel importante neste processo uma vez que a 

mesma irá proporcionar situações dentro de suas práticas de ensino que irão prezar pelo respeito 

e pelos valores. 

Com o decorrer do tempo a maneira de se ensinar religião foi se alterando. No 

entanto, dentre os inúmeros estudos relacionados ao ER no Brasil, pouco tem sido produzido 

no sentido de ampliar a compreensão das práticas de Ensino Religioso nas Escolas Púbicas e 

Privadas. 

Diante desse contexto, este trabalho visa analisar as práticas de ensino da disciplina 

religião nas instituições de ensino pública e privada; tendo como objetivos específicos 

identificar as metodologias utilizadas em ambas as repartições (pública e privada); relacionar 

os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e observar a participação dos alunos mediante aos 

conteúdos.  

Para tanto, este trabalho apresenta como metodologia de pesquisa uma revisão 

bibliográfica que, conforme Marconi e Lakatos (1999) recebe tal nomenclatura por oferecer 

como fonte de pesquisa algo que já foi publicado em relação ao tema de estudo, objetivando 

colocar o leitor-pesquisador em contato com o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto; e, no entanto, a far-se-á uso da pesquisa de campo, logo a mesma procura 

o aprofundamento de uma realidade específica.   

Este tipo de pesquisa é realizada por meio por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do ocorrem naquela realidade (GIL, 2008). 

A análise de dados ocorrerá de maneira qualitativa, onde esta pode ser associada à 

noção “guarda-chuva”, que se refere à capacidade de abarcar vários métodos, técnicas e 

instrumentos a fim de propiciar a compreensão do objeto, com o menor afastamento possível 

do ambiente natural (RODRIGUES, 2007). 

Assim este artigo se divide em seções e apresenta a seguinte estrutura: a primeira 

seção explicita sobre a historicidade do Ensino Religioso no Brasil; a segunda traz reflexões 

sobre a as práticas educativas no Ensino Religioso; a terceira trata do Ensino Religioso na LDB; 

a quarta seção fala do Ensino Religioso na Escola Privada e a última do Ensino Religioso na 

Escola Pública. 
 
 

2 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL 

 

 

A presente subseção inicia-se com um panorama breve dos períodos do Ensino 

Religioso no Brasil, perpassando desde o período colonial até a Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional Nº 9.475/97. 
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2.1 O Ensino Religioso no Período Colonial 

 

 

No período colonial brasileiro a educação estava alicerçada entre três esferas 

institucionais que eram: a Escola, a Igreja e a Sociedade política/econômica. Nesse período a 

educação pública deveria ser gratuita, laica e para todos, mas, no entanto, o que prevalecia era 

o Ensino Religioso ligado ao pensamento ideológico do Estado, que consistia em a burguesia 

tomar o lugar da hierarquia religiosa, dessa forma a educação passaria a ser pensada como ideal 

da classe dominante, com seus interesses e valores. 

Aqui o Ensino Religioso tinha como objetivo o método de doutrinação, empregado 

na catequese, e que tinha um caráter disciplinador. Essa metodologia de ensino visava à 

conquista de índios e negros aos novos esquemas civilizatórios e a sua consequente adesão ao 

catolicismo. (FISCHMAN, 2004). 

Observa-se, portanto, que a escola não cumpria com o seu papel de formar cidadãos, 

mas visava apenas dominar os negros e os índios para só assim se tornarem pertencentes à fé 

cristã, e cuja administração ficava a cargo do Estado e da Igreja. 

Entende-se, assim que, a religião passa a ser um dos principais aparelhos 

ideológicos do Estado, concorrendo para o fortalecimento da dependência ao poder político por 

parte da Igreja. Dessa forma, a instituição eclesial é o principal sustentáculo do poder 

estabelecido, e o que se faz na Escola é o Ensino da Religião Católica Apostólica Romana. 

(CNBB, 2007). 

 

 

2.2 O Ensino Religioso no Brasil Império  

 

 

Após a Independência, o Ensino Religioso no período imperial não apresentou 

muitas mudanças em sua estrutura. A Constituição Imperial de 25 de março de 1824 abria com 

a proclamação de que Pedro I era Imperador do Brasil por graça de Deus e unânime aclamação 

dos povos. E no seu artigo 5° dizia que a a religião católica era a religião oficial do Império 

(CAMPAHNOLE; CAMPANHOLE, 1976). Essa constituição era liberal, no entanto ela não 

garantia direitos civis e políticos aos índios e negros e confirmava e legitimava o poder da 

Igreja. 

Junto dom essa constituição atrelado o sistema de protecionismo da metrópole, 

concretizado a partir do juramento do Imperador, em manter oficialmente a Religião Católica, 

na forma do artigo 103 da Constituição Política do Império do Brasil (FIGUEIREDO, 1996).   

No artigo 102, colocava entre as obrigações do Imperador, zelar pelo Padroado que 

era uma insituição ibérica pela quala Igreja Católica e as monarquias luso-hispânicas 

estabeleciam tratados e alinças entre si.  

Por meio do Padroado, a Igreja tinhas muitos priviléfios como reconher a religião 

católica como religiaão oficiae e em comtrapartida, a Igreja atribuía à monarquia o poder de 

controlar e fiscalizar toda e qualquer tipo de iniciativa (CURY, 1993). Na lei educacional de 

18271, é veiculada a primeira referência sobre o Ensino Religioso, no âmbito da educação 

brasileira. 

Considerando o contexto político-educacional, Severino (1986) explica que:  
 

[...] no processo ideológico da política educacional desenvolvida pelo Estado 

brasileiro, é característica a utilização do ideário católico como concepção de mundo, 

exercendo a função ideológica para a sustentação e a reprodução desse modelo de 

sociedade. A cosmovisão católica serviu de ideologia adequada para a promoção e a 

defesa dos interesses da classe dominante ao mesmo tempo que fundamentava a 
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legitimação, junto às classes dominadas, dessa situação econômico-social, 

objetivamente marcada pela exploração e dominação da maioria por uma minoria. 

 

Em conformidade com o regime do Padroado, houve a criação de “cadeiras de 

ensino” nos seminários do Pará, Minas Gerais e Bahia; para que tudo isso funcionasse era 

necessário a autorização de decretos imperiais de acordo com o Decreto Imperial n° 839 de 11 

de agosto de 1851, o artigo 5° dizia o seguinte: “Os lentes e os compêndios serão propostos 

pelos respectivos bispos, e aprovados pelo Governo”. (BRASIL, 1852). 

Dessa forma, sendo a responsável pela educação nas escolas, a Igreja Católica 

começou a introduzir os manuais de Catecismo da Doutrina Cristã, difundindo-os em diferentes 

pontos do país, nos padrões do Concílio de Trento, já incluído nas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, em 1707. (FISCHMAN, 2004). 

Nota-se que o Ensino Religioso continuava ainda sob a forma de catequese, 

objetivando doutrinar os índios e os negros, bem como as classes subalternas; observa-se que 

desde o seu ensinamento, o ER, da forma que estava sendo ministrado, impossibilitava ao 

educando (índios e negros) de ser um cidadão crítico e detentor de conhecimentos a respeito de 

seus direitos. 

 

 

2.3 O Ensino Religioso no Período Republicano  

 

 

O regime republicano inaugurado em 1889, sepulta o regime do padroado e, por 

estar assentada em princípios positivistas, defende o laicismo na sociedade e no campo 

educacional. A Igreja contrapunha-se ao positivismo e as relações entre ela e o Estado foram 

expressas no Decreto 119-A, promulgado em 1890 e elaborado por Rui Barbosa (CAETANO; 

OLIVEIRA, 2004). O decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, separa a Igreja do Estado.  Nessa 

fase, O Ensino Religioso passa por uma crise, pois um novo regime que surge pede a separação 

do Estado e da Igreja.  

O Decreto de separação da Igreja e do Estado é e 07 de agosto de 1890 sob o n° 

119-A (CURY, 1991). Essa separação não é total, e até um certo ponto permite, pelo artigo 6° 

espaço de negociação da Igreja com os Estados. No entanto, esta separação acabou que por 

ofender alguns pressupostos da Igreja na sua perspectiva de origem do poder e da integração 

entre esses dois poderes. 

Segundo Cury (1996): 

 
[...] a Constituição se laiciza, respondendo a liberdade plena de culto e a separação da 

Igreja e do Estado (conforme a Constituição “provisória”) e põe o reconhecimento 

exclusivo pelo Estado do casamento civil, a secularização dos cemitérios e finalmente 

determina a laicidade nos estabelecimentos de ensino mantidos pelos poderes 

públicos. 

 

Por isso, a Pastoral Coletiva dos Bispos Brasileiros, não só aponta essa separação 

como um ato ofensivo à “ordem das coisas”, como lamenta o decreto pelo fato de que o Estado 

quer se separar daquela instituição “que informou a vida dos brasileiros, que lhes deu a 

civilização, adoçou os costumes, conservou a unidade nacional [...]” (BRASIL, 1981). 

Stigar (2009), cientista religioso e Bacharel em teologia, afirma em seu artigo “A 

história do ensino religioso no Brasil” que: 
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Nesse período a Igreja Católica se colocou contraria aos defensores da Nova Escola. 

Debates ásperos ocorreram e personalidades como Anísio Teixeira e Fernando 

Azevedo foram taxados de comunistas e materialistas. A corrente católica venceu 

mais esta batalha, fazendo prevalecer suas opiniões na legislação aprovada. 

 

Aqui o ER é admitido, em meio a vários questionamentos, em busca de definição, 

em decorrência do parágrafo 6º-, do artigo 72, da Constituição da “República dos Estados 

Unidos do Brasil”, promulgada em 1891: “Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 

públicos”. (FIGUEIREDO, 1996).  

Tal enunciado quer mostrar que o ER só poderia ou deveria ser ministrado apenas 

em alguns estabelecimentos específicos, como em escolas de cunho religioso e não mais 

naquelas mantidas pelo Poder Público.  

Essa linha de pensamento é Fruto da Carta Magna, inspirada na Constituição dos 

Estados Unidos, que garante a liberdade religiosa, o conteúdo da matéria pretende garantir tal 

liberdade, mas é interpretado à moda francesa, que proíbe qualquer tipo de ensino ou 

manifestação religiosa em estabelecimentos públicos, inclusive na escola. (COSTA, 2009). 

 

 

2.4 Período de Transição e o Estado Novo 

 

 

Em 1934, Vargas procurou sanar a disputa entre os defensores da manutenção do 

ensino confessional e os partidários do princípio republicano de educação laica através da 

introdução da disciplina de Ensino Religioso nos currículos da educação pública, assegurando 

o direito individual de liberdade de credo.  

Acatando as duas determinações, ele propôs, em forma de lei, que o ensino 

religioso, de um lado garantisse a existência de uma disciplina na educação pública e, de outro, 

que se mantivesse um caráter facultativo para os estudantes que não fossem católicos.  

Pode-se observar que por meio da Constituição de Vargas de 1934, promulgada em 

16 de julho desse mesmo ano, em seu artigo 153: 

 
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. (JUNQUEIRA, 2011). 

 

Após sua posse no Ministério da Educação e Saúde, em 1930, Francisco Campos, 

elaborou um projeto de decreto que reintroduzia o Ensino Religioso nas escolas públicas. Em 

1931, o presidente Getúlio Vargas, tendo o propósito de obter apoio da Igreja Católica e 

dividendos políticos, através da veiculação de “valores”, que constituiriam a base da 

justificação do seu Governo autoritário, acabou que por ampliar a licença para as escolas 

públicas ministrarem o Ensino Religioso. (CAETANO; OLIVEIRA, 2004).  

Com essa reforma, o Ensino Religioso é admitido em caráter facultativo, por meio 

do decreto nº 19.941, de 30 de abril de 1931.  

O decreto 19.941 de 1931 dizia em seu artigo 1°: “Fica facultativo, nos 

estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal, o ensino da religião”. Este decreto 

determinava nos demais artigos que os pais ou tutores poderiam requerer no ato da matrícula a 

dispensa dos alunos e que a organização dos conteúdos e escolha dos livros ficaria sob a 

responsabilidade dos professores de ensino religioso designados pelas autoridades do culto a 

que se referir o ensino ministrado (CURY, 1993). O ensino religioso reintroduzido nas escolas 

públicas era confessional. 
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Este é o ápice de todas as concepções a respeito do Ensino Religioso, presentes nas 

discussões sobre a matéria, nos sucessivos períodos de sua regulamentação, desde a Carta de 

1934 até a Lei Maior vigente, e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 (LDBEN) 

de 1996 em seu artigo 33: “O Ensino Religioso, é de matrícula facultativa, [...] ministrado por 

professores ou orientadores Religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou 

entidades religiosas [...]”. Aqui, percebe-se como nesta lei, há uma preferência para as entidades 

religiosas na seleção de profissionais que ministraram as aulas de Ensino Religioso 

(FRISANCO, 1998). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (2002) é efetivada a 

Reforma “Francisco Campos”. Nesse contexto, Ensino Religioso perde o seu caráter de 

obrigatoriedade, uma vez que não implica em obrigação para professores e alunos, nos termos 

do artigo 133 da Constituição de 1937. (JUNQUEIRA, 2011). 

O conflito entre a ideologia católica e a liberal piorou com a instituição da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1933. “Os Pioneiros”, defendiam uma escola pública 

capaz de formar uma nova sociedade mais igualitária, por meio da implementação de um ensino 

centrado no aluno, que se tornaria mais livre, reflexivo e criativo. (CAETANO OLIVEIRA, 

2004).  

No entanto, os educadores católicos, liderados por Leonel Franca e Alceu Amoroso 

Lima, defendiam a educação privada e a obrigatoriedade do ER, até mesmo na rede pública do 

ensino. 

Dessa forma, determinado pelo Ministro da Educação, Francisco Campos e 

assessorado pelo Padre Leonel Franca promoveu uma profunda reforma educacional. A 

disciplina de ER conseguiu estabelecer sua legitimidade no âmbito educacional através de 

fundamentos filosóficos. O Padre jesuíta, Leonel Franca afirmava “que a ação pedagógica exige 

uma finalidade que sustente em última instância, um valor que permita direcioná-la na busca 

da formação moral do educando”. (PASSOS, 2007). 
 
 

3 O ENSINO RELIGIOSO NA LDBEN 

 

 

A Lei n. 4024/61, foi a primeira LDB instituída, no que se refere ao Ensino 

Religioso, “mantém a velha neutralidade a respeito do Ensino Religioso na escola, legitimado 

sempre como elemento eclesial no universo escolar” (FIGUEIREDO, 1996); sendo 

homologada como Ensino Religioso Confessional, tornou-se uma catequese escolar.  

O Art 97, da Lei 4024/61 considera o Ensino Religioso, da seguinte maneira: 

 
O Ensino Religioso constitui 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 seu 

representante legal ou responsável. 1º parágrafo – A formação de classe para o ensino 

religioso independe de número mínimo de alunos. 2º parágrafo – O registro dos 

professores de ensino religioso será realizado perante a autoridade religiosa 

respectiva. 

 

Essa LDB conservou os mesmos princípios da Constituição Federal de 1946 a 

respeito do Ensino Religioso, no entanto, ela promoveu tanto a desvalorização do professor de 

Ensino Religioso, devido ao fato do Estado não arcar com a sua remuneração, quanto a 

discriminação dessa disciplina, que deveria ser ministrada em um horário diferente do horário 

normal de aula.  
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Em 1971 surge a nova LDB, a Lei nº 5.692 de 11 agosto de 1971. Essa lei faz 

referência ao ensino religioso nas escolas públicas no artigo 7º § único: “O ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais dos estabelecimentos oficiais 

de 1º e 2º graus”.  

Esta LDB de 1971 difere da LDB de 1961, pois exclui a expressão sem ônus para 

os cofres públicos, presente na LDB de 1961, não estabelece que o ensino religioso deve ser 

ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno e estende o ensino religioso nas escolas 

públicas para o 2º grau. (RANQUETAT, 2007). 

Devido à imposição de várias disciplinas como, a Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política Brasileira, acabava que deixando o currículo sem ou nenhum 

espaço para a inclusão do Ensino Religioso, conforme constava na Lei 5692/71, que passou a 

“orientar” o ensino de 1º e 2º graus. 

Com essa situação, a partir da década de 70, a Igreja passa a tomar uma série de 

iniciativas relacionadas ao ER. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem 

como papel a análise, o acompanhamento, a avaliação do Ensino Religioso nas escolas 

confessionais ou públicas, assessorar as secretarias estaduais e municipais de Educação na 

elaboração de programas curriculares para as diferentes séries escolares. (CAETANO; 

OLIVEIRA, 2004). 

Percebe-se, portanto, que a Igreja Católica participou do processo de 

regulamentação do Ensino Religioso, mediante a realização de Congressos e a formação de 

comissões de trabalho. Assim, o Ensino Religioso, na Constituição de 1988 no seu art. 210, 

volta ao âmbito da responsabilidade do Estado, de onde havia se separado, desde 1889. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, começou a tramitar no Congresso, 

um Projeto de Elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei 9394/96. A parte 

que trata do Ensino Religioso na referida lei, devido à expressão “sem ônus para os cofres 

públicos” (artigo 33), criou muita polêmica.  

 A versão final do art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

 
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres 

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

responsáveis, em caráter, confessional e interconfessional, resultante de acordo entre 

as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do 

respectivo programa. 

 

Sob a mesma Presidência da República e com o mesmo ministro da Educação é 

publicada a Lei nº 9.475 de 22 de julho de 1997 que dá nova redação ao art. 33 da Lei nº 9.394 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que se encontra em vigência hoje no Brasil. 
 

Art. 1º O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

[...] 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 

conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão 

dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

(BRASIL, 1997, p. 1). 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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Ao compararmos as duas redações, verificamos que, o Estado Brasileiro avocou 

para si o ônus, inclusive financeiro, de promover o ensino religioso no pais no âmbito da escola 

pública. Mesmo com a nova redação desse artigo que trata do Ensino Religioso, com a Lei Nº 

9.475/1997, tem-se diretrizes inovadoras para a abordagem dessa disciplina no âmbito escolar 

no Brasil.  

 

 

4 PRÁTICAS EDUCATIVAS DO ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Antes de tudo, entende-se por prática educativa o momento em que ocorre a 

transmissão de saberes provenientes do encontro entre sujeitos, pois nessa situação consideram 

que se proporcionam as condições necessárias para que se estabeleçam as trocas simbólicas 

entre eles. (RODRIGUES, 2007). 

Para que a práxis pedagógica possa ser bem estabelecida os professores devem estar 

preparados para poder promovê-la. Sabe-se que são raros os professores de Ensino Religioso 

que possuem formação específica par trabalhar nesta área do saber. Os professores que 

ministram essa disciplina provém geralmente de outras áreas do conhecimento. E essa falta de 

formação especializada pode gerar problemas para a efetiva discussão do tema no panorama da 

pluralidade religiosa vivida na contemporaneidade. (JUNQUEIRA, 2011). 

Contudo, consideram-se dois pontos importantes inseridos na prática educativa: as 

metodologias que fazem parte da mesma e as relações entre os indivíduos que a estabelecem. 

No contexto da prática educativa, encontra-se a didática, que é toda uma 

metodologia e estratégia de ensino voltada para lecionar uma disciplina. Assim como as outras 

disciplinas, o ensino religioso merece toda uma preparação, uma formação inicial e continuada 

da pessoa que irá lecioná-lo, logo o Ensino Religioso é uma disciplina que tem uma didática 

específica e que merece uma atenção, pois esta não pode ter um caráter mecânico, logo deve 

apresentar um caráter formador, crítico e social. Tais exigências que corroboram com o que 

Candau (1984) nos apresenta: 

 
A didática não poderá continuar sendo um apêndice de orientações mecânicas e 

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

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

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

setores da sociedade. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso, publicados no ano de 

1998, vieram a ser uma das fontes bibliográficas a servir de referência à elaboração dos volumes 

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

Educação Infantil e o Ensino Fundamental segundo cinco eixos: Culturas e Religiões; Textos 

Sagrados e/ou Tradições Orais; Teologias e Ritos. (ROGRIGUES, 2007). 

Já didaticamente o Ensino Religioso tem um tratamento de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais baseados em três esferas: Observação, reflexão e 

informação. A primeira delas é a observação, que consiste não apenas em uma experiência 

visual, mas diz respeito às condições externas e internas do observador, tais como idade, 

formação, história de vida, conhecimentos prévios etc. (SANTOS, 2015). 

A segunda esfera é a reflexão, que é um procedimento que acompanha todo o 

processo, desde a observação até a informação. O professor pode encaminhar a reflexão com 

questionamentos, diálogos, problematizações que promovam a conscientização, o 

entendimento e a decodificação do objeto de estudo, no caso o fenômeno religioso. (SANTOS, 

2015). 
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Essa decodificação progressiva permitirá ao aluno abrir sua visão, desarmar – se de 

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

exemplo, a defesa da vida, a busca do sentido, a necessidade da transcendência.  

Estas ações devem proporcionar ao educando o aguçar de seus pensamentos como 

diz Freire (2007) “Satisfeito uma curiosidade a capacidade de inquietar-se e buscar continua 

em pé. Não haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a 

transitividade de nossa consciência”. 

Quanto às relações, os professores devem estar preparados para toda e qualquer tipo 

de situação que surgir em sala de aula, uma vez que o ensino Religioso traz muitos debates 

nesse ambiente. Dessa maneira, como trabalhar uma disciplina que em muitos casos gera 

discussões e conflitos entre professores e alunos dentro de uma sala de aula? 

Antes de tudo é necessário compreender a definição de uma palavra que a permeia: 

o que é religião? Costuma-se pensar essa definição como crença em Deus, espíritos, seres 

sobrenaturais, ou ainda, na vida após a morte. Muitos entendem o conceito de religião 

diretamente relacionado com o nome de algumas das grandes religiões mundiais, como por 

exemplo o Cristianismo, Judaísmo, Hinduísmo, Budismo ou Islamismo. Entretanto, o 

significado de religião aqui tratado tem um sentido muito mais abrangente. 

A palavra religião originou-se da palavra latina religio, cujo sentido indicava um 

conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições, sem fazer referência a divindades, 

rituais, mitos ou quaisquer outros tipos de manifestação (o que é muitos realmente pensam que 

é). 

Portanto, o conceito sobre religião é uma construção histórica e cultural, depende 

do tempo e da sociedade em que se vive. Quando se aborda o Ensino Religioso tanto no ensino 

particular, quanto no público o estudo dos fenômenos religiosos devem ser valorizados como 

patrimônio cultural e histórico da humanidade, enfatizando as diversas expressões e crenças 

religiosas. Para que isso aconteça é preciso compreender que a religião é um aspecto 

constitutivo das diferentes culturas que permeia o tecido social, ou seja, não está à parte, mas 

sim faz parte integrante das culturas. (VIANNA, 2009).  

Quando o docente vai trabalhar essa disciplina, é necessário que o mesmo leve me 

conta que há diversos pensamentos em uma sala de aula. A abordagem da disciplina deve girar 

em torno da pluralidade religiosa que existe nas diferentes religiões e não apenas um ou dois 

segmentos religiosos predominantes na sociedade ocidental. O educador deve levar em 

consideração todo conhecimento prévio do aluno em relação à disciplina lecionada, uma vez 

que o discente vem de um espaço familiar rico em ensinamentos e experiências. 

A pluralidade das tradições religiosas enriquece os estudos e investigações das 

religiões, como também se torna um desafio a uma compreensão do significado contemporâneo. 

Quando pensamos em propor um diálogo entre o que nos é familiar e o que nos é estranho, 

ocasionamos um esforço de trazer antigas questões para outros caminhos, olhares e abordagens. 

E para tanto, é necessário um trabalho interdisciplinar envolvendo os estudos das religiões com 

a História, a Antropologia, a Sociologia e a Arte.  

O estudo das diferentes religiões pode nos mostrar suas narrativas de origem, 

desenvolvimento do cosmos, do homem, do tempo e do espaço. Nesse sentido, Marilena Chauí 

(2000) considera que: “A religião não transmuta apenas o espaço, mas também o tempo, dando-

lhe a marca do sagrado’ afinal o tempo sagrado é uma narrativa”. 

Com as pesquisas recentes realizadas na área do ER percebemos a necessidade da 

construção do respeito e da solidariedade na formação da cidadania. Além da diversidade de 

religiões presentes na sala de aula o docente tem que identificar as diversas possibilidades de 

abordagem da religião no sistema escolar. 

A primeira dessas abordagens é a concepção de ER Confessional, existe um 

planejamento de aulas centrado numa determinada religião. Evidentemente, a visão de mundo 
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do aluno desenvolvida nesta linha se restringe ao grupo religioso que integra. (MARTINS, 

1996). 

Outra visão é a do Ensino Religioso Interconfessional, a qual envolve a reunião de 

um certo conjunto de religiões com o poder decisório sobre o conteúdo a ser ministrado. Neste 

mesmo viés, alguns autores indicam o Ensino Religioso Ecumênico como busca de aspectos 

doutrinários comuns. (ROSAS, 2007). 

Há, também, o enfoque Transreligioso do ER, que se volta para explicar o sentido 

da experiência humana em uma visão religiosa que independe das verdades e tradições já 

sedimentadas. O que importa é o debate de questões atuais, admitindo posições contrárias a 

uma determinada linha religiosa doutrinária em prol da tolerância e da agregação. (ALMEIDA, 

2006). 

Já na abordagem Fenomenológica do ER têm-se, como ponto de partida, os 

fenômenos religiosos, quais sejam, fatos, testemunhos e documentos. Dessa maneira, é feito o 

estudo, de forma cultural, do seu sentido, considerando o que significa para aquele que vive a 

experiência religiosa. (ALMEIDA, 2006). 

Independentemente da sua religião o docente juntamente com a escola, tem o papel 

de proporcionar ao educando o contato com todas as manifestações religiosas com a finalidade 

de entendê-las e aceitá-las, independente do seu credo. 

Quanto a participação em eventos de cunho religioso, como as festas juninas, por 

exemplo, onde se devotam os santos, a escola não pode “obrigar” os alunos a participarem de 

tais festividades se as mesmas não estiverem de acordo com a sua religião. Assim o ensino 

religioso não pode reforçar a ideia de diferença ou de exclusão na escola. (ROCHA, 2007). 

 

 

5 O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PRIVADAS 

 

 

Segundo Alves (2009), a presença histórica das escolas privadas no Brasil inicia-se 

a partir do século XVI: 

  
A educação escolar no Brasil nasceu em 1553 a partir da iniciativa privada, quando 

os Franciscanos fundaram na Bahia, o primeiro estabelecimento de ensino. A atuação 

da escola privada na educação brasileira, nos seus mais diferentes formatos que 

assumiu ao longo dos últimos cinco séculos, deu-se de forma ininterrupta na história 

do nosso país, efetivando uma contribuição importante à formação e ao 

desenvolvimento da sociedade brasileira.  

 

Nesse período não existiam escolas públicas, e as que existiam eram privadas e 

apresentavam um caráter catequético, ou seja, eram escolas católicas conforme Alves (2009): 

 
Comentar a atuação do ensino privado na educação brasileira passa necessariamente 

pela escola confessional, mormente a católica, por força dos laços construídos 

histórica e culturalmente Fique claro que tal atuação, no entanto, mesmo quando 

subvencionada parcialmente pelo poder público, nunca se sujeitou a princípios 

estatizantes. Ao contrário, sempre salvaguardou os mesmos princípios da livre 

iniciativa que seguem a nortear a ação da totalidade do ensino privado. Assim, fica 

patente, que a história do nosso país e do nosso povo seria distinta, e sumamente mais 

pobre, sem o pioneirismo e o altruísmo do ensino privado.  

 

Na ausência de escolas públicas nos primeiros séculos temos a criação dos 

primeiros colégios católicos; mas poucos educadores conhecem a relevância, a história e o 

como foi o surgimento das escolas privadas no Brasil. 
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No que concerne a presença de Escolas Privadas na Constituição Brasileira, no Art. 

20º da Constituição (BRASIL, 1988) da encontramos quatro categorias nas quais as mesmas se 

encontram: 

 
Art. 20º. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 

por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas 

ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos 

que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e 

ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

 

No Parecer 16/98, do Conselho Nacional de Educação destaca-se duas situações 

fundamentais no ítem “preceito legal maior”. Uma, delas indica a não obrigatoriedade da oferta 

do ensino religioso nas escolas privadas, ao indicar a obrigação da escola pública, e enquanto 

obrigação somente da escola pública de ministrar o ensino religioso. Diz o texto do parecer: “1ª 

- O que fazer ou qual a obrigação legal? Está explicitado na Lei Maior: ministrar Educação 

Religiosa no Ensino Fundamental da rede pública. (CAMARGO, 2015). 

Assim sendo diferente da escola pública, a escola privada não é obrigada a abranger 

em seu currículo o ER; e quando existe, pode haver um pouco mais de liberdade por parte da 

instituição uma vez que a mesma não é financiada pelo governo, mas se a disciplina for incluída 

no currículo, é necessário seguir a Deliberação 01/06. (JUNQUEIRA, 2011). 

As Escolas Privadas Confessionais, como obrigatoriedade, incluem o ER no 

cotidiano escolar. Os alunos matriculados em escolas privadas confessionais assumem por meio 

de seus responsáveis ou dos próprios estudantes no ato de sua matrícula que aceitam participar 

das atividades religiosas propostas pela instituição. (FISCHMAN, 2004). 

 

 

6 O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS  

  

 

O início da criação da rede pública de ensino no Brasil pode ser explicada pela 

combinação de elementos distintos, como as religiões ocidentais – judaísmo, cristianismo e 

islamismo – que põem a leitura de livros sagrados no cerne da educação. (SCHWARTZMAN, 

2011). 

 Com a Independência do País, conquistada em 1822, algumas mudanças 

começaram a surgir no panorama sócio-político e econômico pareciam esboçar-se, inclusive 

em termos de política educacional. 

Na Constituição de 1823, pela primeira vez se associa sufrágio universal e educação 

popular - uma como base do outro e nesse mesmo ano também é debatida a criação de 

universidades no Brasil, com várias propostas apresentadas.  

Como consequência desse movimento, nasce a obrigação do Império, na 

Constituição de 1824, em assegurar "instrução primária e gratuita a todos os cidadãos", 

confirmado logo depois pela Lei de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas 

de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias do Poder 

Público. Teria sido a "Lei Áurea" da educação básica, caso tivesse sido implementada. 

Na década de 1920, devido ao panorama econômico-cultural e político que se 

delineou após a Primeira Grande Guerra, o Brasil começa a se repensar a esfera educacional. 
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O setor educacional participa do movimento de renovação. Inúmeras reformas do 

ensino primário são feitas em âmbito estadual. Surge a primeira grande geração de educadores 

- Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre outros, que 

lidera o movimento, tenta implantar no Brasil os ideais da Escola Nova e divulga o Manifesto 

dos Pioneiros em 1932, documento histórico que sintetiza os pontos centrais desse movimento 

de ideias, redefinindo o papel do Estado em matéria educacional. (GARCIA, 2011). 

Quanto ao ER, este é permitido tanto nas escolas particulares como nas públicas. 

De acordo com a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o 

ensino religioso deve ser facultativo, precisa assegurar o respeito à diversidade de credos e não 

tentar impor um dogma ou converter alguma pessoa. 

O artigo 33 da LDB ainda coloca nas mãos das escolas a responsabilidade de definir 

o conteúdo a ser ensinado e a escolha dos professores, o que antes era atribuição do Estado. 

(CURY, 2004). 

Em alguns países, como nos EUA, por exemplo, a educação religiosa não faz parte 

da grade curricular das escolas públicas. Em países como a França, véus muçulmanos, 

crucifixos cristãos e qualquer outro símbolo religioso estão proibidos nas escolas e em qualquer 

espaço público. 

 
 

7 ANALISE DE DADOS 

 

 

A metodologia se relaciona com a epistemologia ou a filosofia da ciência. Seu 

objetivo é analisar as características dos vários métodos conhecidos, avaliar suas contradições 

e potencialidades, procurando modos mais eficazes de captar e processar informações. 

                 Sabemos que todo e qualquer estudo científico requer uma prévia pesquisa 

bibliográfica, a leitura é primordial no processo de elaboração e execução de trabalhos 

acadêmicos, seja para sua necessária fundamentação teórica, ou para justificar seus limites e os 

próprios resultados.  

 
A pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência. Como trabalho científico 

original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das Ciências Humanas. Como 

resumo de assunto, constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica. (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 48). 

 

Assim, para elaboração deste trabalho utilizou-se de critérios e procedimento 

bibliográficos do tipo explicativo, tiveram como fonte de dados revistas, livros e sites, nestes 

foram analisados artigos científicos já publicados acerca do tema. 

A pesquisa de campo, utilizando-se técnicas de observação, entrevista e 

questionário, oferecerá dados concretos da realidade das práticas do ensino religioso em Caxias 

realidade está de escolas públicas e privadas. 

Esta pesquisa foi realizada em duas escolas da cidade de Caxias, sendo uma pública 

e uma particular. Neste trabalho, o professor da escola Pública será denominado pela letra A e 

o da escola Particular de B para que possa ser resguardado sua identidade.  

Introduzimos um questionário com três perguntas básicas para cada professor, a s 

mesmas dividiremos em três eixos que se seguem abaixo: 
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EIXO 1: Que tipo de conteúdo você utiliza em sua sala de Aula? 

 

O professor A externa que não tem muita regra para ensinar religião, o mesmo diz 

que procura em livros, em revista, na internet um conteúdo para repassar aos alunos, pois os 

mesmos possuem pouco interesse pela disciplina. 

O professor B relata que possui uma apostila elaborada pela escola, pois a mesma 

é muito religiosa e procura ensinar a doutrina que o gestor da escola segue juntamente com seus 

membros. 

 

EIXO 2: Você costuma falar a respeito de Deus e de sua religião durante sua aula? 

  

O professor A respondeu que: A escola é laica, a gente não pode falar a respeito de 

nossa religião, nem do que acreditamos, pois, aqui no nosso meio existem, judeus, evangélicos, 

ateus, espiritas e etc. então nem falo da minha religião e tampouco a respeito de Deus, salvo as 

vezes que está no contexto da aula. 

O professor B disse que fala sim sobre Deus, e externa a respeito de sua religião, 

principalmente pelo fato da escola ser religiosa e de ter um cronograma como a apostila a ser 

seguido. 

 

EIXO 3: Os alunos são receptivos com a disciplina? De que métodos você como professor 

utiliza para o bom desenvolvimento de sua aula? 

  

O professor A respondeu que: Os alunos não se interessam muito pela disciplina 

até porque a mesma não reprova, quando surge algum assunto mais complexo na aula gera 

muitas polemicas, eles falam de igrejas, de seitas de denominações na maior crítica, a 

metodologia que eu utilizo são textos de internet, alguns deles mais sobre diversidade cultural 

do que sobre ensino religioso, o que também está envolvido na prática. 

O professor B disse que os alunos são bem participativos na aula, porque os mesmos 

são ensinados na escola desde a entrada até a saída sobre as práticas religiosas tipo: rezar pai 

nosso e etc. A metodologia q este professor utiliza são as apostilas elaboradas pela escola e 

pesquisas. Como pode-se perceber durante esses relatos, a escola pública de certa forma respeita 

o que diz a LDB sobre a laicidade do ensino.  O artigo 33 da LDB prevê que o ensino religioso 

será oferecido assegurando o “respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo”. 

Quanto a escola Privada, entende-se que a escola é de cunho religioso, que tem 

regras a serem seguidas desde a entrada, onde os alunos são estimulados a rezarem, a terem 

aquele momento de religiosidade, até a saída onde, muitas vezes eles praticam o mesmo ato. 

Levantamentos realizados pela Plataforma de Direitos Humanos (DHESCA) e também por 

pesquisas acadêmicas sobre o tema revelam que em alguns casos as crianças e jovens que optam 

por não frequentar o ensino religioso, ou que simplesmente professam religião diferente da 

orientação dada pelo professor da disciplina, são discriminados e hostilizados, ficando ociosos 

e deslocados durante o horário em que a disciplina é oferecida. 

Entende-se com esta análise que: a escola pública, pesquisada é laica, porém as 

práticas do professor de ensino religioso não é uma prática planejada, com apostilas, com livros 

e conteúdos programáticos, a discussão da aula acontece a medida do interesse e da percepção 

dos alunos pelo conteúdo utilizado naquele horário, ou seja, para o professor não existe um 

plano certo para ensinar religião. Já na escola Privada, o Ensino não é laico, porém as práticas 

são programadas com apostilas, com livros, com pesquisas em outros meios de comunicação, 

percebe-se também que o aluno que não professa da mesma religião da escola é tachado como 

ignorante, discriminados e deslocados na instituição de ensino. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observa-se, o Ensino Religioso passou por diversas reformulações no decorrer de 

sua história, um caminho marcado por reviravoltas quanto ao seu ensino, que ao longo do tempo 

resultaram em diversas leis.  

Nota-se, dentro da sua práxis pedagógica, que o seu objetivo real atualmente não é 

mais impor o caráter catequético, mas levar aos alunos a pluralidade religiosa, o conhecimento 

e o entendimento da das diversas religiões existentes. 

Por fim, percebe-se que o Ensino Religioso é permitido tanto nas escolas 

particulares como nas públicas, sendo que na particular, pode existir um pouco mais de 

liberdade por parte da instituição uma vez que a mesma não é financiada pelo governo; já na 

segunda instituição mas no caso da segunda, há regras a seguir presentes na a Constituição e a 

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