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RESUMO 

 

 

A religião, ao contrário do que muitos pensam, congrega arrojados debates no meio científico 

mundial, dada a sua importância para a compreensão do comportamento humano, alargando 

as fronteiras das CRE, como locus científico do Ensino Religioso, objeto de pesquisa deste 

estudo, analisado em duas escolas católicas da rede particular, quanto às influências da 

confessionalidade e secularização no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, a partir 

da LDB 9.394/96, e se o mesmo ainda é capaz de influenciar a construção da religiosidade 

dos seus educandos. Ambos são educandários tradicionais, que contribuíram com a escrita da 

história tanto educacional quanto cristã católica, não só do município em si, mas de toda a 

região norte mineira, como escolas referência. Para tanto, fez se necessário um olhar 

cientifico e epistemológico sobre o mesmo, o que contribuiu para seu mapeamento na região, 

o município de Montes Claros/MG, onde se encontra localizada a Universidade Estadual de 

Montes Claros, com o curso de graduação e pós-graduação das CRE, uma área disciplinar 

relativamente nova, no quadro de cursos oferecidos. No intuito de responder à problemática 

que motivou e estruturou este trabalho, desenvolveram-se reflexões históricas acerca do 

fenômeno religioso, objeto de estudo do ER, bem como das influências que a 

confessionalidade e a secularização exercem sobre ele no decorrer do estabelecimento da 

modernização da sociedade brasileira. O objetivo geral teve resposta na análise comparativa 

dos dados da pesquisa empírica, questionários respondidos por alunos matriculados nas 

últimas séries da educação básica e do ensino médio das duas instituições, onde se percebeu a 

importância do ER e que o mesmo ainda é capaz de influenciar a religiosidade dos educandos, 

mesmo considerando as existentes influências da secularização, também reconhecida por eles. 

Quanto às hipóteses, as mesmas serviram para confirmar que as instituições católicas sofrem 

as influências da confessionalidade, porém, são abertas à modernidade que adentrou no ensino 

pelas portas das práticas pedagógicas desenvolvidas, mas que, acima de tudo, buscam a 

adequação dessa disciplina conforme os direcionamentos estabelecidos pelos PCNs, diretrizes 

e resoluções estaduais e federais, transformando-a na medida em que se buscam fundamentos 

nas CRE. Desafios ainda existem, pois como disciplina, o ER se estabelece no campo do 

ensino, o qual exige, além das metodologias, conteúdos e docentes capazes de desenvolvê-lo, 

cuja solução encontrada nessas escolas foi buscar nas CRE a fundamentação teórica e os 

docentes especializados na área, comprometidos com a formação cidadã de educandos 

emancipados.  
 

 

 

 Palavras-chave: Ensino Religioso. Confessionalidade. Secularização. Prática Pedagógica do 

Ensino Religioso. 
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ABSTRACT 

 

 

Religion, much at the contrary to what many might think, raises rash debates in the global 

scientific community, given its importance for understanding human behavior, extending the 

boundaries of the Sciences of Religion (SR), as a scientific locus of Religious Education 

(RE), research object of this study, which has been analyzed in two private Catholic schools, 

to consider the influences of denomination and secularization in developing their teaching 

practices from the LDB 9.394 / 96, and if it is still able to influence the building up of their 

students’ religiosity. Both are traditional schools, which have contributed to the writing of the 

history, both educational and Catholic Christian, not only of the city itself but of the entire 

region of the north of Minas Gerais, as reference schools. In order to accomplish that, it has 

been necessary a scientific and epistemological approach to the subject, which has contributed 

to its mapping in the region, the county of Montes Claros / MG, where it is located the State 

University of Montes Claros, with undergraduate and graduate studies in SR, a relatively new 

subject area in the context of the courses offered. In order to address the problem which has 

motivated and structured this work, it have been developed historical reflections about the 

religious phenomenon, RE’s object of study, as well as the influences that denomination and 

secularization have on it during the Brazilian society’s development of modernization. The 

general purpose has been answered by the comparative analysis of empirical research data, 

that is, the questionnaires answered by the two institutions’ students enrolled in the last series 

of basic education and high school, where it has pointed out the importance of the RE and that 

it is still able to influence the students’ religiosity, even considering the existing influences of 

secularization, which has also been recognized by them. As for the hypotheses, they served to 

confirm that Catholic institutions suffer the influences of denomination, however, they are 

open to the modernity that has entered the school through the doors of the teaching practices 

which have been developed, but, above all, they seek to adequate the subject to the directions 

that have been established by the PCNs, state and federal guidelines and resolutions, changing 

it to the extent that it is found justification in the SR. Challenges still exist, because as a 

subject, the RE is established in the teaching field, which requires, in addition to 

methodologies, content and teachers able to develop it. The solution found in those schools 

was to seek in the SR, the theoretical foundation and the teachers specialized in the area, 

committed to the civic education of independent students. 

 

 

Keywords: Religious Education. Denomination. Secularization.Teaching Practice of 

Religious Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Ensino Religioso (ER) no Brasil, nos dias atuais, enfrenta uma busca de identidade 

epistemológica em um campo de lutas, onde educadores, religiosos – leigos e teólogos, bem 

como cientistas das Ciências da Religião e, principalmente, professores, que se colocam 

atentos no sentido de buscarem melhores encaminhamentos para a disciplina, aprovada 

através do artigo 210, da Carta Magna de 1988, onde se constituiu parte integrante dos 

currículos mínimos do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a formação básica 

comum quanto aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.  

O ER encontra-se no âmago de arrojadas discussões, a exemplo da necessidade do 

diálogo inter-religioso no Brasil, país permeado por uma grande diversidade na sua formação 

étnica, social e religiosa, a sua regulamentação, através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) 9.394/96, que mesmo numa versão mais democrática para a educação, 

colocou o seu exercício no âmbito escolar sem ônus para o Estado, o que representou um 

retrocesso mediante as leis de diretrizes e bases anteriores, a LDB de 1961 e a LDB de 1971,  

permitindo uma interpretação de um ER de caráter confessional ou interconfessional, ou seja, 

da competência das instituições religiosas, num país tido como laico, desde a primeira 

constituição republicana há mais de um século.  

No cenário educacional que se estabeleceu no Brasil, o conteúdo disciplinar do ER 

passou por sérios  debates em todo o território nacional, pois vale lembrar que “a educação, 

pelo fato de ser gerada pela sociedade, não pode escapar a certos condicionamentos da 

sociedade que a instaura”1 , uma sociedade laica que exige a efetividade de uma educação 

mais crítica capaz de garantir a formação d e um sujeito cidadão. E com a atuação do Fórum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), foi aprovada uma nova redação para 

o art. 33, da atual LDB, em julho de 1997. No entanto, todas essas questões exprimem os 

embates circundantes a esse tema, que é nosso objeto de estudo, e segundo o qual se 

desenvolverá numa perspectiva histórica.  

Portanto, pensar o Ensino Religioso (ER) na história do Brasil, especificadamente na 

educação, implica enxergá-lo como que incrustado na própria formação do povo brasileiro, 

pois, ao remetermos à chegada dos padres jesuítas na “terra brasilis”, o ER foi tal qual a 

linguagem estabelecida durante mais de duzentos anos entre colonizadores e nativos aqui 

                                                      
1 VALLE (1998) 
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encontrados e, posteriormente, com os negros escravizados trazidos da África, assim como os 

filhos dos colonos.  

O ER confessional aconteceu como catequese constituindo-se no canal de 

comunicação entre esses povos e ao mesmo tempo contribuindo, também, com o 

delineamento dos primeiros traços da formação do que viria a ser, efetivamente, o povo 

brasileiro. Portanto, não há como negar os acontecimentos que se fizeram no berço católico 

através do ER, querendo ou não, estabelecendo-se aí um intercâmbio de significados, os quais 

se desenvolveram por esses  mais de quinhentos anos de história.  

No Brasil, o ER seguiu sua trajetória histórica  na educação, desde de sua abordagem 

confessional, entendendo-a como uma perspectiva de uma prática pedagógica mais tradicional 

e,  posteriormente, no processo de modernização do Estado com a República com o 

consequente o estabelecimento do processo de secularização da sociedade, onde pode-se 

perceber uma clara influência dos pensadores da Escola Nova, num modelo de ensino 

teológico – interconfessional. Ainda vislumbramos um terceiro momento, o atual, que nasce 

junto ao processo de redemocratização do país, com a nova carta constituinte de 1988, a 

fundação do FONAPER, a instituição da LDB – 9.394/96 e suas posteriores regulamentações, 

onde tem-se um ER influenciado pelas Ciências da Religião.  

As reflexões sobre este objeto de estudo, o ER, culminaram com a análise do modelo 

desenvolvido, dessa disciplina, em duas escolas católicas, da rede particular, da cidade de 

Montes Claros/MG, onde buscou-se compreender as influências da confessionalidade e 

secularização, no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas, o lócus do processo de 

ensino, percebendo as aproximações, diferenças, permanências e transformações, bem como  

as influências do mesmo na religiosidade dos educandos. 

Para tanto, trabalhou-se com três  hipóteses: a primeira entendendo que as duas 

escolas analisadas, sendo católicas, quanto ao desenvolvimento do ER e a sua prática 

pedagógica, ambas apresentando traços de confessionalidade quanto à realização de festas, 

comemorações e eventos pertencentes ao calendário católico, como também de secularização. 

Sendo que tais transformações e mudanças foram necessárias para a continuidade do 

funcionamento das mesmas e adequação às exigências da sociedade do século XXI. Já a 

segunda hipótese compreende que a secularização influencia e se explicita também nas prática 

pedagógica desenvolvida nos colégios católicos em questão, a partir do momento que os 

mesmos buscam maiores índices de aprimoramento no ensino, frente à modernização do 

educandário. Na terceira hipótese, propôs-se  que, mesmo apresentando influências da 

secularização, as escolas católicas buscam uma prática pedagógica do ER capaz de contribuir 
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com a formação da religiosidade do educando do século XXI, uma religiosidade com 

características distintas da então religiosidade tradicional de décadas atrás, com uma 

expressividade mais forte e marcante. 

Na contextualização da realidade sócio-política e pedagógica do ER,  buscou-se 

demarcar as questões subjetivas que circundam o mesmo, e assim,  debruçou-se nos debates 

simmelianos e weberianos sobre a religião e religiosidade, entendidas como fenômenos 

sociais na sociedade moderna, mesmo considerando-se o início de um novo século, onde os 

movimentos de secularização atuam a influenciá-los, com normas e características próprias, às 

vezes, muito diferenciadas, subjetivadas e individualizadas. No Brasil, a partir dos anos 

noventa, ainda no século XX, intensificaram-se os movimentos característicos relativos a essa 

nova religiosidade. 

Mesmo assim, tem-se assistido nesses últimos anos, por um lado, uma crítica 

acirrada e constante desvalorização acerca da religião pelamídia-televisiva, numa crescente 

desconstrução dos valores fundamentados nas tradições cristãs, herança da colonização 

portuguesa no Brasil, onde se assinala a quebra da hegemonia católica. Em contra partida, 

percebe-se o avanço da propaganda das demais religiões, inclusive de religiões orientais. E 

por outro, vê-se uma adesão crescente dos jovens a comunidades e grupos religiosos, seja em 

busca do reavivamento da própria religiosidade, ou então de um modo de vida centrado nos 

princípios dos valores cristãos ou outras formas de religiosidade.  

Nesse contexto, incógnitas se interpõem sobre as influências que se preponderam na 

educação da juventude e impertinentes perguntas se colocam acerca da formação educacional 

das novas gerações e das contribuições da disciplina ER quanto a sua capacidade de 

influenciar a formação da religiosidade do educando ainda hoje, em pleno século XXI. E 

mais, por ser uma escola católica, o ER é ou não confessional? Se confessional, como 

sobreviveu à secularização e laicização do Estado? Até que ponto a confessionalidade e a 

secularização influenciam a construção da prática pedagógica das escolas católicas? Como o 

ER lida hoje com as mudanças e influências da educação no que diz respeito ao pluralismo e 

diversidade do mundo moderno?  

Muitos autores vieram a contribuir com esses debates, dentre eles destacam-se: Ségio 

R. A. Junqueira2, João Décio Passos3, Afonso M. L. Soares4, João Edênio dos R. Valle5, bem 

com os documentos da CNBB e encaminhamentos da própria Igreja Católica. Já no intuito de 

                                                      
2 JUNGUEIRA, 2013. 
3 PASSOS, 2007. 
4 SOARES, 2010. 
5 VALLE, 1998. 
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compreender a religião como fenômeno social e a religiosidade relativa ao indivíduo buscou-

se a distinção dos discurssos de Georg. Simmel e Max Weber e, quanto à secularização, 

apoiou-se nas teorias de autores como Peter L. Berger6, Giacomo Marramao7, Danièle 

Hervieu-Léger8e Charles Taylor9. 

A tese se organizou em quatro capítulos, sendo que no primeiro, intitulado “O Ensino 

Religioso: bases conceituais e trajetórias” fez-se uma abordagem sobre o  mesmo, remontando 

sua trajetória histórica e legislativa no Brasil, contextualizando-o na educação em Montes 

Claros, onde delimitou-se, nesse cenário, a história educacional dos colégios pesquisados, 

lançando luzes sobre  o  ER na educação brasileira, tendo como ponto de chegada as escolas 

católicas, enquanto baluartes educacionais do norte-mineiro. 

Já no segundo capítulo -  “Ensino Religioso: conservar versus avançar”, 

desenvolveu-se reflexões acerca dos conceitos de confessionalidade e secularização,  

delimitando-se os alcances das mesmas sobre o ER,  ou seja, como ambas o influenciam, 

destaca-se que a confessionalidade, aqui outorgada pela legislação desde o Brasil Império, 

sem desconsiderar que antes disso, durante a colonização, os jesuítas deixaram marcantes 

vestígios da religião católica, tida como religião oficial da coroa portuguesa. Pode-se dizer  

que estão aí as raízes do ER praticado em maior parte da história da educação brasileira, a 

qual só foi sendo retirado, aos poucos, do monopólio eclesiástico, frente ao movimento da 

laicização e da secularização da sociedade em busca da modernização. Sobre a secularização, 

fez-se uma abordagem sobre a influência do Iluminismo, especificadamente pelo 

“pombalismo”, entendendo-a aqui no Brasil, colônia de Portugal, país declaradamente 

católico, sob a égide também desses dois marcantes movimentos. Por fim, discuti-se também, 

o ER na perspectiva da Igreja Católica e das influências marcantes que ele sofreu a partir da 

presença da CNBB e do Concílio Vaticano II.   

No terceiro capítulo “Ensino Religioso e as Construções da Prática Pedagógica”, 

partiu-se do conceito de educação e de prática pedagógica como ação social, refletindo sobre 

o desenvolvimento da mesma, bem como da contextualização das correntes pedagógicas nas 

teorias de SAVIANI, entrelaçado a uma análise dos modelos de ER, que como disciplina se 

efetiva na pratica pedagógica. 

O capítulo quatro apresenta a análise da pesquisa empírica dos dados coletados nas 

duas escolas, juntamente com a comparação do ER praticado por elas, onde buscou-se 

                                                      
6 BERGER, 1985. 
7 MARRAMAO, 1987. 
8 HERVIEU-LÉGER, 2005. 
9 TAYLOR, 2010. 
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compreender as influências da secularização sobre o mesmo, bem como  se a disciplina ainda 

é capaz de influenciar a formação da religiosidade dos educandos. 

O ER, ainda hoje numa berlinda, tido ora como pecador enquanto veiculador da 

hegemonia católica e proselitismos, ou ora como santo, na possibilidade de contribuir com a 

formação do cidadão, é alvo de discussões nos âmbitos políticos-sociais, religiosos e 

educacionais. Porém, mais do que as desavenças causadas entre os que o defendem e os que o 

condenam, investiu-se na busca de fundamentos epistemológicos capazes de sustentá-lo como 

transposição didática das Ciências da Religião, garantindo sua legitimidade como componente 

curricular e essencial para formação integral do ser humano. Desse modo, este trabalho de 

pesquisa se coloca como uma reflexão a contribuir com a missão de melhor compreendê-lo, 

alargando as possibilidades de sua efetividade na área da ciência e na área pedagógica. 
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CAPÍTULO I - ENSINO RELIGIOSO: bases conceituais e trajetória histórica 

 

 

O Ensino Religioso – ER, hoje como componente curricular da educação 

fundamental, justifica-se a medida de sua importância para a formação do cidadão, 

contribuindo com o pleno desenvolvimento da pessoa humana, tornou-se então, a partir da 

Constituição de 1988 um dever do Estado e um direito do educando, legitimado pelo artigo 33 

da LDB 9.394/96, o qual foi alterado pela Lei 9.475 de 22 de junho de 1997. Portanto, a partir 

daí o ER é uma disciplina escolar, entendida como área do conhecimento, com a finalidade de 

reler e compreender o fenômeno religioso, colocando-o como objeto da disciplina. 

“As práticas de ER, historicamente consolidadas, configuram um quadro 

politicamente complexo, regido muitas vezes, pela força da inércia”. Ou seja, essa disciplina 

e, como é escolar, vê desenhado seus primeiros esboços no período colonial, com a chegado 

dos jesuítas no Brasil, porém se torna pomo da discórdia, a partir da Proclamação da 

República (1889) e da primeira carta constitucional republicana (1891), as quais inauguram na 

sociedade o processo de laicização, modernização e consequentemente  da secularização da 

nação. 

Cabe  as orientações didáticas para o ER, cumprir os encaminhamentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, o qual orienta que os preceitos sejam dados pelas 

Ciências da Religião, recolocando a disciplina no espaço cientifico, cujo objeto de estudo 

deverá ser o estudo da religião.  

 

 

1.1 Aproximações teóricas à temática 

 

Na pesquisa, importante se faz definirmos o lócus, de onde falamos, bem como as 

bases conceituais escolhidas para norteamento do trabalho, ou seja, as referências teóricas 

imprescindíveis para a construção do conhecimento. Nessa perspectiva, o que consideramos 

ser Ensino Religioso? Partimos do pressuposto que o Ensino Religioso é uma área da ciência 

aplicada, mas nesse caso temos em vista também outro pressuposto, o da educação, onde 

encontra-se um significado mais prático para esse conhecimento, ou seja, do próprio ensino.  

Percebe-se que como ensino10 e, é assim que ele é referenciado no parágrafo 1º do 

                                                      
10 CHELOUD ,2012 
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artigo 2010 da Constituição Federal (CF) de 88, a abordagem adéqua à docência, onde “à 

gama de informações ou esclarecimentos relativamente às religiões existentes, com a 

finalidade de instruir sobre o pluralismo religioso e o respeito à diversidade com o que, 

esclarecendo-se a respeito, veda-se a discriminação contrária à igualdade”.11 Quanto à 

educação “direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento 

da pessoa” (art. 205), acontecerá numa abordagem mais ampla e visa à formação da 

personalidade humana, mesmo quanto à educação religiosa, a qual deverá ser 

responsabilidade da família e por definição, da igreja.12 

Retomamos então o ER, como ciência aplicada, e aqui vale considerá-lo como um 

conhecimento autônomo, o resultado prático da transposição didática do conhecimento 

produzido pelas Ciências da Religião13 em busca de deliamentos epistemológicos mais claros. 

Mas, antes de aprofundarmos nessa analise do Ensino Religioso propriamente dito, 

necessário se faz voltar-se ao entendimento do que é religião, seu significado mediante nossa 

humanidade e assim delimitar a compreensão do que é religiosidade. Difícil tarefa dada à 

complexidade dos mesmos, porém diante de tal necessidade, é preciso demarcar a área da 

ciência onde se insere tais conhecimentos, ou seja, pensar epistemologicamente. Portanto, 

partimo-nos das Ciências da Religião (CRE), que em sua árdua tarefa de delimitar esse 

significado, ou quem sabe da Ciência da Religião14 em um futuro próximo, essa prática nos 

permite, ainda “[…] permanecer consciente […] intelectualizar, racionalizar”15. São as 

delícias e agruras do próprio fazer científico, pois “estamos testemunhando em escala global 

um esforço de reconciliar crenças religiosas tradicionais com a perspectiva científica moderna 

[...], esse esforço tem crescido para se construir uma disciplina acadêmica madura, chamada 

usualmente de Ciência da Religião16”. 

 

A Ciência da Religião, com suas subáreas e disciplinas, não nasceu por 

geração espontânea da história das ciências ou pelo esforço de intelectuais 

geniais; ela foi sendo construída a partir de condições históricas modernas, 

quando a religião passou a gozar de legitimidade pública para além e para 

aquém das tradições cristãs até então hegemônicas, ao mesmo tempo em que 

as ciências abarcam sob suas regras metodológicas objetos humanos, 

dispensando os pressupostos clássicos da metafísica e da Teologia. Como as 

demais ciências, é fruto de uma sociedade que se estrutura sob valores e as 

regras da autonomia de crença e de pensamento e que busca nas ciências os 

                                                      
11 Ibid, p.113 
12 Ibid,p.113 
13 SOARES, 2010. 
14 GRESCHAT, 2005. 
15 Ibid., p. 165. 
16 CRUZ, 2013, p. 115. 
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fundamentos claros e seguros de sua estrutura e funcionamento17. 

 

 Entende-se a religião como objeto das ciências modernas, pois  “sua interpretação e 

condução são retiradas do monopólio eclesiástico” 18, propiciando sem sombra de dúvida, 

mais liberdade e maior diálogo com a própria ciência, o que veio a favorecer a Ciência da 

Religião, inequivocamente sustentada por pressupostos epistemológicos, filosóficos, bem 

como metodológicos, capazes de lhe darem suporte como ciência, mesmo diante dos 

diferentes modos de abordagem do seu objeto de pesquisa, a religião em si, os quais seguem 

os interesses diversos da mesma e possibilita a entendermos como uma área multidisciplinar.  

Tais pressupostos propiciam o desenvolvimento da teoria da própria ciência em questão, pois 

são eles que determinam o jeito de se fazer ciência e a forma de operacionalização do saber 

científico.  

Mas, voltemos então ao que se propôs no inicio desse trabalho, delinear os 

paradigmas  nos quais entendemos estar edificado o ER. 

 

Então o que é religião? Primeiramente um construto científico que abrange 

todo um feixe de definições de caráter funcional de conteúdo, através do 

qual podem ser captados, como “religião”, num esquema, elementos 

relacionados entre si e formas de expressão, como objeto e área de pesquisa 

científico-religiosa (e outra). Pertencem a esses elementos e formas, entre 

outros, dimensão da ética e atuação social (normas e valores, padrões de 

comportamento, formas de vida), dimensões rituais (atos culticos e outros 

atos simbólicos), dimensões cognitivas e intelectuais (sistemas de doutrina e 

de fé, mitologias, cosmologias etc., ou seja, todo saber “religioso”), 

dimensões sociopolíticas e institucionais (formas de organização, direito, 

perícia religiosa etc.), dimensões simbólico-sensuais (sinais e símbolos, arte 

religiosa, música etc.) e dimensões da experiência (experiência de vocação e 

de revelação, sentimentos de união mística, experiências de cura e salvação, 

experiências de comunidade e de unificação…) […] é uma realidade social, 

um processo de comunicação específico que cria realidade e ganha forma 

real através dos atos sociais […]. Submetida a uma rápida mudança e 

profundas transformações
19

.  

 

É possível compreender, levando em consideração tal significado, a complexidade do 

termo religião, o que para a própria CRE, também se coloca como um dificultador, pois é 

complicado definir um termo que seja capaz de englobar a diversidade religiosa humana. Ou 

melhor, dizendo: um termo capaz de abarcar a multiplicidade de universos religiosos. Se 

partirmos do princípio da teologia, essa tarefa se tornará então quase impossível, pois cada 

                                                      
17 PASSOS; USARSKI, 2013, p. 24-25. 
18 CRUZ, E., 2013, p.199. 
19 HOCK, 2010, p. 29-30. 
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religião se coloca em sua própria verdade única e acabada, estabelecida num construto 

inquestionável do ponto de vista de seus seguidores, mas nesse emaranhado, vê-se a 

possibilidade de uma denominação sustentada pelo contexto histórico-cultural.  

E assim, considera-se que “todas as religiões podem ser compreendidas segundo 

razões históricas e culturais, [...] suas diferenças sistêmicas devem se tornar o lugar da 

verificação e da falsificação de toda teoria-síntese histórico-comparativa” 20. Porém isso requer 

clareza epistemológica, definições significativas: de onde estamos partindo e para onde estamos 

indo, exigi-se ultrapassar os encalços das barreiras da Teologia.   

 “Esboçar uma concepção de ‘religião’ não é tarefa fácil. [...], não há unanimidade ou 

inequívoca universalidade acerca daquilo que se quer dizer com religião”21. É possível, no 

entanto considerá-la um aspecto da vida exclusivamente humana, o que pressupõe nuances 

históricas, já mencionado anteriormente, mas também culturais e sociais, pois a religião tem 

suas raízes nas mais diversas e imbricadas esferas da nossa humanidade e, mesmo diante das 

tentativas da ciência instituída esquivar-se das suas abrangências, a religião continua viva e 

terrivelmente sedutora, para aqueles que buscam compreender o homem22. Antes, porém de 

seguirmos adiante, faz-se necessário compartilhar que podemos considerá-la, como “um sistema 

de práticas, experiências, pensamentos, sentimentos e convicções que se voltam, ao menos em 

intenção fundamental, àquilo que Rudolf Otto (1869-1937) uma vez chamou de ‘o sagrado’ 

(das Heilige)” 23.  

Religião tem, portanto, ao menos supostamente, uma categoria de abordagem 

compreensiva da realidade que lhe é própria. Fiquemos então, com a consideração do termo 

religião enquanto o sistema, sistema esse inerente à nossa humanidade, o que pressupõe 

aspectos culturais, concepção essa que converge mais adeptos. Nessa perspectiva, uma boa 

definição para o termo religião, é compreendê-la numa abordagem capaz de levar em conta a 

questão da diversidade, ou seja, sem necessário excluir qualquer sistema religioso, ou melhor, 

sem desconsiderar as verdades teológicas de qualquer um desses sistemas. Então, considerar-se-

á religião um sistema de símbolos que atuam com poderosas e duradouras disposições e 

motivações sobre os homens através de uma ordem de existência geral. E assim, o significado 

do termo religião se refere a sistemas humanos24, portanto socialmente construídos, o qual 

                                                      
20 GASBARRO, 2013, p.79 
21 PICH, 2013, p. 143. 
22 PASSOS; USARSKI, 2013. 
23 PICH, 2013, p. 144. 
24 “um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações 

nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com 

tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas” (GERRTZ, 2008, p. 67). 
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pode-se inferir que isso implica uma vertente cultural significativa. Já o termo: religiosidade, o 

compreendemos intrínseco a alma do ser humano, pois.  

 

Levando em conta toda a história das religiões, das fortes experiências 

religiosas que nascem dentro do homem, que brotam do seu espírito, da sua 

meditação, iluminação, do seu aprofundamento em si mesmo e da descoberta 

da transcendência a partir da sua subjetividade, não é aceitável um veredicto 

tão taxativo e tão redutivo do mundo das experiências religiosas. [...] este 

mundo ainda tem mistérios, esconde segredos e não se deixa aprisionar 

[...]
25

. 

 

No campo da religiosidade humana, muito tem que se avançar, e isso se estende ao 

que definimos por si de religiosidade como um todo, pois se a compreendemos como 

manifestação da nossa humanidade, há que se considerar toda a sua complexidade, entendê-la 

é querer desvendar os segredos da alma. Portanto, fica aqui o registro dos nossos próprios  

limites, que ao se embrenhar no campo das necessidades do homem em si, o vê inacabado, 

indecifrável e, ao mesmo tempo ansioso e desejoso por saúde e salvação. 

Religiosidade ou a dimensão religiosa da vida26 

 

[...] é a dimensão mais profunda da totalidade da vida humana. É a busca da 

abertura ao transcendente, áquilo ou áquele que ultrapassa a superfície da 

vida, é o sentido radical da existência. Religiosidade é a abertura para a 

busca de sentido, para a busca de radicalidade. “A religiosidade é atitude 

dinâmica de abertura do ser humano ao sentido fundamental de sua 

existência, seja qual for o modo como é percebido este sentido […]”.27 

 

Impossível aqui, esgotar o sentido de religiosidade, já que a mesma se faz no 

imbricado mundo humano, pois o fenômeno religioso, entendido como espiritualidade humana, 

está presente desde os tempos remotos, registrado no próprio processo de construção do 

conhecimento humano.  

Os primeiros sistemas de representações produzidos pelo homem28  sobre o mundo e 

sobre si próprio foram de base religiosa. Então “o contributo da Ciência das Religiões para a 

compreensão do fenômeno religioso é tão importante como para a paz social. Promovê-lo é, ao 

mesmo tempo, ajudar a construir uma diplomacia de paz entre os povos” 29.  

E a religião sendo precursora da filosofia e da ciência, em muito fez a vez delas. 

                                                      
25 TERRIN, 1998, p. 145. 
26 TILLICH, 2005. 
27 SANDRINI, 2007, p. 17. 
28 DURKHEIM, 1996. 
29 CALAZANS, 2008, p.18. 
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Portanto, mesmo considerando tais prelúdios, faz-se necessário aprofundamentos teóricos a 

respeito da relação da religião e religiosidade, paradigmas para a discussão do que é nosso 

objeto de pesquisa: o ER no Brasil e principalmente no norte de minas, o que abre perspectivas 

para compreendermos o mesmo, nas duas escolas cravadas no sertão, no alvorecer do  século 

XXI.  

  

 

1.1.1 Religião e religiosidade: um entrelaçar de significados 

 

“A religiosidade é a categoria central de toda a sociologia da religião de Simmel; ela 

remete a uma disposição fundamental, predisposição ou inclinação da pessoa religiosa [...] e 

colore todas as suas emoções.”30 A religiosidade em Simmel é retratada como a subjetividade 

da alma, e o mesmo postula, que a religião não morreu na modernidade, ela simplesmente se 

individualiza, pois sai da esfera pública, mas “ a religião sobreviveu às religiões, tal como 

uma árvore sobrevive à colheita periódica de seus frutos”.31 Ela é uma totalidade de visão de 

mundo, ou seja, um sistema coordenado e que ao mesmo tempo coordena outros sistemas. 

Ao tratar-se de religião e religiosidade, importante tema dentro da sociologia, 

antropologia e CRE, imprescindível fazer uma “referencia aos clásicos”32 , os quais subsidiam 

as ciências humanas na perspectiva compreensiva da temática religiosa. Nisso, a importância 

da obra de Weber está em dar destaque ao sujeito da ação social, na busca de entender os 

motivos atribuídos pelos indivíduos às suas práticas, ou seja, de compreender o processo de 

racionalização da religiosidade na modernidade tendo o indivíduo como sujeito.  

Como marco histórico, “o século XIX, testemunha a oposição entre [...] dois mundos 

distintos e opostos. De um lado a sociedade moderna afirma o sujeito como o centro [...]. De 

outro lado a igreja, reafirma seu sistema secular”33. A modernidade fundamentou novos 

sentidos de vida, estabelecendo a maioridade e a emancipação da humanidade, às luzes do 

desenvolvimento da racionalidade; “um processo histórico marcado por ambigüidades 

internas e por uma enorme complexidade em seu processo de implantação e expansão.” 34 

Em termos weberianos, a religião é entendida como um sistema de valores, os quais 

podem justificar determinadas práticas sociais, econômicas e até mesmo propiciar mudanças 

                                                      
30 VANDENBERGHE, 2010.  
31 SIMMEL (2010, p. 11) 
32 FERREIRA E ALVES (2012). 
33 PASSOS, J.D. 2014,p.112. 
34 Ibid  p. 111 
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radicais na estrutura da sociedade. Mas a preocupação fundamental de Weber é a 

subjetividade, ele se detém nas “conseqüências da lógica interna de fatores culturais, idéias, 

atitudes ou valores”35. Sendo assim, “o campo da religiosidade, nesse sentido, se apresenta 

como via de acesso privilegiado a esses valores.”36 , pois o importante para ele é compreender 

o processo de racionalização na modernidade e o desencantamento do mundo e a defesa da 

religiosidade como inerente ao ser humano, precursora e condutora das ações sociais, pois 

partindo dela os indivíduos podem atribuir sentidos a sua existência, pautando suas escolhas 

em meio a valores, como anteriormente citado. Portanto, a religiosidade, em última instância, 

exprime a essência do próprio homem, “o aspecto religioso pode constituir práticas sociais, ao 

consolidar formas de ser no mundo” 37  e na modernidade a religião cristã reformada, 

possibilita um novo ethos. 38 

 

[...] “se a religião cumpre funções sociais, tornando-se, portanto, passível de 

análise sociológica, tal se deve ao fato de que os leigos não esperam da 

religião apenas justificações de existir capazes de livrá-los da angustia 

existencial da contingência e da solidão, da miséria biológica, da doença, do 

sofrimento ou da morte. Contam com ela para que lhes forneça justificações 

de existir em uma posição social determinada, em suma, de existir como de 

fato existem, ou seja, com todas as propriedades que lhes são socialmente 

inerentes.”39 

 

 A palavra religião pode se tornar um labirinto40 de significados, mas tendo-a segura 

em fio condutor, extraímos dela o que nos é  necessário, sem devaneios e acreditando que ela 

não perdeu sua “força social”41, podemos,  portanto, considerá-la “como um sistema de 

símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e 

motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência”42. 

  Interessante, é que “A forma como o Estado se relaciona com a religião é questão 

tão antiga quanto à própria civilização e está em constante mutação tal qual a sociedade e 

juntamente com ela. A liberdade religiosa é um direito da pessoa, essencial a sua dignidade, 

                                                      
35 MOTTA(1995,65) 
36 FERREIRA E ALVES (2012). 
37 Ibid 
38 Éthos, a maneira de ser e de sentir de um determinado grupo, com visão de mundo, a formulação da ordem 

geral das coisas elaborada por   esse mesmo grupo. SILLAS, Guerreiro. Antropologia da religião. In: PASSOS, 

João Décio, USARSKI, Frank (Org.). Compêndio de ciências da religião. São Paulo, SP: Paulinas: PULUS, 

2013. 

 
39 BOURDIEU , 2007, p. 48 
40 GRESCHAT , 2005. 
41 GEERTZ, 2008 
42 Ibid 
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que foi sendo conquistada”. Ou seja, é preciso respeitar a religiosidade como manifestação da 

religião, mas nem sempre essa premissa foi verdadeira, aja vista o encaminhar histórico do 

ER no cenário nacional.  E como estamos a nos referir ao ER, nada melhor que compreendê-

lo no contexto educacional. 

 

 

1.2  O Ensino Religioso na educação brasileira 

 

Na perspectiva de analisar o ER, perpassamos a sua própria história, elucidando-o nos 

veios da educação  brasileira. É preciso então lembrar, que ele esteve presente desde o início da 

colonização, realizada pelos portugueses, o qual vigorou no Brasil nos seus primórdios como 

nação recém descoberta e também no período imperial, um ensino com ênfase na doutrina da 

religião oficial, ou seja, a religião Católica Apostólica Romana, visto que o rei de Portugal e o 

Sumo Pontífice firmaram um acordo a respeito da formação do povo dessas novas terras, com o 

objetivo de fomentar um catecismo tradicional.  

É importante ressaltar que o ER nesse nosso estudo se valerá também, além da 

educação e da própria história da Igreja Católica no Brasil , da área e do desenvolvimento 

científico da CRE, com a qual se estabelecerá uma discussão, lançando mão dos avanços; 

epistemológico e teórico – metodológico, do Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso (FONAPER), que constitui uma das principais organizações a influenciar de forma 

significativa o que se pode compreender por ER, no intuito de promovê-lo como disciplina e 

área de conhecimento.  

 

 

1.2.1 Períodos do Brasil Colônia, Império e República 

 

A época das grandes descobertas decretou no cenário europeu o fim da Idade Média, 

e viu-se então o surgimento da chamada modernidade, nitidamente marcada pelo 

reflorescimento da atividade urbana, com a efervescente retomada das atividades comerciais, 

do ponto de vista cultural, político, econômico e religioso. Nesse contexto, encontra-se a 

primazia da Igreja Católica e de suas práticas religiosas, nas quais a educação não ficou à 

parte. No Brasil colonial a religião foi 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 
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faz na Escola é o Ensino da Religião Católica Apostólica Romana”.43
  

No quadro que se descortina, vemos de um lado, as diferentes religiões e, em certos 

casos a própria Igreja Católica, que continuou priorizando a educação como uma das mais 

importantes maneiras de moldar, ou seja, de formar o ser humano. E de outro, no mundo dito 

leigo, aqueles que defendiam a necessidade de conhecer e conquistar o mundo, bem como a 

própria natureza, baseados não apenas na religiosidade, mas sobretudo, no trabalho da razão, 

do pensamento, defendendo também a educação como um momento privilegiado. 

A burguesia, classe social emergente e enriquecida, almejava nesse cenário a 

educação como instrumento, com a qual pudesse formar “os seus” para os negócios, onde se 

ensinasse não só as letras greco-latinas, mas onde pudessem fazer expandir um modo de vida 

dedicado aos luxos e prazeres da vida. Para esse seguimento social, “que rejeita a autoridade 

dogmática da cultura eclesiástica medieval, mantém-se fortemente hierarquizada: exclui dos 

propósitos educacionais a grande massa popular, excetuando o caso dos reformadores 

protestantes que agem por interesses religiosos”44.  

Os interesses do mundo moderno se convergiram para a educação, em particular para 

educação escolar. A escola, até então, sobretudo em seu nível elementar – cabia ensinar a ler 

escrever e contar, estava voltada para a formação de clérigos e comerciantes, sendo que, em 

boa parte, o aprendizado da leitura e das contas se fazia no ambiente doméstico ou no mundo 

do trabalho. E ao voltarem a sua atenção para a escola, os movimentos religiosos-reformistas 

ou contra-reformistas, juntamente com aqueles que defendiam a importância do conhecimento 

científico para o entendimento e a transformação do mundo, conferiram à escola uma 

importância que ela nunca havia tido. 

A religião católica, como dito anteriormente, foi à religião oficial do Brasil Império, 

mas há que se ressaltar, que a igreja esteve nesse período submissa ao estado. Isso prevaleceu 

reforçado pela presença jesuítica, os quais chegaram em 1549, onde iniciou-se então o 

processo de escolarização formal, pois eles, aqui aportaram com intenção de através da 

educação; salvar almas para a Igreja e aumentar os domínios do reino português. 

Com os jesuítas, aconteceu de fato o início da catequese45, a qual deixou traços 

marcantes na nossa cultura, bem como na estrutura da nossa sociedade, mas inicia-se aí 

também a história da educação no Brasil, ou seja, a sua primeira e mais longa etapa, o que 

podemos dizer que assim inicia o Ensino Religioso no país. “[...] Em dois séculos ou, mais 

                                                      
43 BRASIL, 1998, p. 13. 
44 AZEVEDO, 1976, p. 117. 
45 Ibid. 
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precisamente, em 210 anos, que tanto se estendem desde a chegada dos primeiros jesuítas até 

a expulsão da Ordem pelo Marquês de Pombal, em 1759, foram eles quase os únicos 

educadores do Brasil”46, o que pode-se verificar devido as cartas jesuítas escritas em missão 

no século XVI, 

 

Assim começou o padre Nóbrega, provavelmente a 10 de abril de 1549, na 

Bahia, sua primeira carta como missionário, ao superior em Portugal, padre 

Simão Rodrigues.  Nóbrega tinha chegado em 29 de março, na armada de 

Tomé de Sousa, primeiro governador geral do Brasil. Menos de quinze dias 

se tinham passado e o superior da pequena missão que se iniciava já escrevia 

para seu superior contando-lhe como tinha sido recebido, onde estavam 

alojados, o que tinham encontrado na terra, o estado de pecado e abandono 

moral em que viviam os portugueses, os primeiros contatos com os índios e 

o interesse que mostravam em adotar a fé, os avanços na comunicação com 

estes e os planos de catequese e de ir a outras regiões
47

. 

 

Nas Américas de uma forma geral, o ideário de escolarização, a ideia de que a escola 

era uma ferramenta das mais importantes, para a educação das novas gerações, se expandiu a 

partir do século XVI, mas esse ideário ganhou verdadeira importância nos séculos 

subsequentes, XVII e XVIII, onde foi marcante o movimento de laicização da cultura e da 

política, sobretudo, podemos considerar o primado do conhecimento racional e científico para 

conhecer e transformar o mundo, defendido pelos iluministas, filósofos e cientistas de 

formação e crenças muito diferentes, mas que comungavam objetivos comuns.  

O século das Luzes48, século XVIII, onde imperou o Iluminismo e aqui vale lembrar 

que luzes significam o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo, o qual 

gerou muito otimismo com respeito ao desenvolvimento da ciência, prenunciado desde o 

Renascimento, pois na medida em que o homem procurava valorizar os próprios poderes 

lutando contra o teocentrismo medieval, radicalizado no racionalismo, em plena revolução 

científica, propiciou surgir um homem confiante, artífice do futuro, que não mais contenta em 

contemplar a harmonia da natureza, mas quer conhecê-la para dominá-la. 

Quanto ao que se refere à escola, os iluministas, defenderam a ideia que se devia 

educar um homem novo, voltado para as coisas do mundo e apaixonado pelo conhecimento da 

natureza. Um homem diferente daquele que existia até então e para isso era preciso que esse 

homem fosse educado em uma instituição também renovada, que não fosse nem a igreja nem 

a família, portanto um espaço leigo e livre das influências religiosas. 

                                                      
46 Ibid., p. 11. 
47 LONDOÑO, 2002, p. 11. 
48 ARANHA, 1989. 
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Dentro do contexto histórico do Iluminismo, não tinha mais sentido atrelar a 

educação à religião, como faziam as escolas confessionais, nem aos 

interesses de uma classe, como queria a aristocracia. A escola deveria ser 

leiga (não-religiosa) e livre (independente de privilégios de classe). Daí 

surgiram algumas idéias, nem todas efetivamente realizadas, tais como: 

tornar o ensino encargo do Estado, obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

elementar, nacionalismo, isto é tendência contraposta ao universalismo do 

ensino jesuítico, ênfase nas línguas vernáculas, em detrimento do latim, 

orientação concreta e prática, voltada para o estudo das ciências, técnicas e 

ofícios, e não mais estudo exclusivamente humanístico
49

. 

 

É fácil, portanto observar como as mudanças em relação entre os homens, 

impulsionam novas exigências e transformações na educação, pois a visão medieval de 

mundo contrapõe à visão liberal e leiga, da burguesia. Mesmo sabendo que nem sempre o 

aspirado é efetivado, mas fazem-se necessários novos sonhos e novas aspirações, para 

alavancarem mudanças e ocorrerem superações, numa busca incansável pela construção do 

conhecimento, valorizando definitivamente o sujeito como ser livre e autônomo. 

A Companhia de Jesus, aqui no Brasil, dirigiu as suas atenções para a catequese e a 

conversão dos índios, o que incluía às vezes, o ensino da leitura e da escrita. Na visão dos 

jesuítas e dos colonizadores europeus, os índios não passavam de papéis em branco, onde 

seriam impressos os caracteres da civilização.  

Percebe-se que a descoberta da infância indígena, tornou-se um momento propício 

para essa ação educativa, compondo-se então em um dos aspectos mais importantes do 

contato das duas civilizações, e com um traço negativo marcante, pois considerando que os 

jesuítas acreditavam que os índios eram despossuídos de cultura e de civilidade, a eles mais 

nada restava, se não se submeterem às novas regras sociais e culturais anunciadas pelos 

colonizadores. Mas, não demorou muito e os jesuítas descobriram outras coisas além de 

terras. Descobriram que os povos indígenas, especialmente suas crianças, não se submetiam 

assim tão facilmente ao aculturamento proposto por eles, e esse foi então garantido a ferro e 

fogo.  

Os jesuítas deslocaram boa parte da ação educativa para a elite colonizadora, 

dirigiram seus esforços de colonização às crianças e aos jovens filhos dos colonizadores. Não 

podemos entender com isso que eles não mais se importavam com os indígenas, pelo 

contrário, durante todo o período colonial a questão indígena era de fundamental importância 

para os padres, a elite branca e o governo português  

 

                                                      
49 Ibid., p. 153. 
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Para obter tal ‘subordinação livre’, que interessa ao ‘bem comum’, a 

educação de ‘tornar mais homem’, lema da Ratio Studiorum usado pela 

Companhia de Jesus a partir de janeiro de 1599. Ou seja, deve dar conta das 

três faculdades que, segundo a filosofia escolástica, definem a pessoa 

humana: a memória, a vontade e a inteligência. Ao fazê-lo, deve ensinar-lhes 

o auto-controle, visando a harmonia dos apetites individuais e a amizade do 

restante corpo político do Estado. Por outras palavras, é ‘mais homem’ quem 

aprende a agir segundo a recta ratio agibilium e a recta ratio factibilium da 

Escolástica, a reta razão das coisas agíveis e a reta razão das coisas factíveis, 

visando o ‘bem comum’ da concórdia e da paz do todo do Estado
50

. 

 

Vê-se então, que a ação jesuítica era bastante complexa, sendo que eles 

desenvolviam a exposição e divulgação da doutrina católica, a catequese, com textos da Bíblia 

como referência e como suporte para as práticas educacionais orais. Isso nos faz entender a 

importância da leitura no contexto da colonização, não como prática educativa, mas como 

prática catequética, pois a grande ação escolarizadora dos jesuítas na colônia foi representada 

pelos colégios, voltados para a formação da elite dirigente colonial, seguindo estritamente o 

método jesuítico, para aqueles que quisessem e pudessem continuar seus estudos nas 

universidades em Portugal.  

Foi notória a expansão dessa educação no Brasil do século XVI até meados do século 

XVIII, tendo como base os colégios subsidiados pela Coroa Portuguesa, que foram 

construídos em diversos lugares do território. Somando dezessete “instituições de ensino e 

cultura” 51, quando então em 1759, foram expulsos, de Portugal e de todas as colônias, dentre 

elas o Brasil.  

Um dos legados da estada dos jesuítas na colônia brasileira foi a educação, que se fez 

num formato religioso, o ensino propriamente dito das primeiras letras e algumas contas foi 

então veiculado pela catequese. E se houve catequese, houve ensinamentos dos preceitos 

cristãos da Igreja Católica, portanto esses foram os primeiros delineamentos do ER no Brasil. 

Com a expulsão da ordem, o Marquês de Pombal, impôs a reforma educacional, onde 

o ensino era ministrado com as ditas aulas régias, em escolas singulares autorizadas pelo 

estado português, cada qual, ocupada por um professor concursado. Tais escolas, 

diferentemente dos colégios, não ofereciam todo o secundário, mas as primeiras letras e/ou 

apenas uma das diversas matérias de que o compunha. Em consequência, vimos acabar de 

vez, qualquer possibilidade de o aluno realizar um curso organicamente articulado, pois as 

escolas ou cadeiras régias eram ministradas separadamente, e até mesmo em lugares 

diferentes. 

                                                      
50 HANSEN, 2003, p. 25. 
51 AZEVEDO, 1976, p. 29. 
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As reformas pombalinas da instrução pública se inserem no quadro das 

reformas modernizadoras levadas a efeito por pombal visando colocar 

Portugal à altura do século, isto é, o século XVIII, caracterizado pelo 

Iluminismo. [...] As reformas pombalinas se contrapõem ao predomínio das 

idéias religiosas e, com base nas idéias laicas inspiradas pelo Iluminismo, 

institui o privilégio do Estado em matéria de instrução surgindo, assim, a 

nossa versão, da educação pública estatal
52

. 

 

Tal organização dos estudos perdurou no Brasil até meados do século XIX, apesar da 

existência de poucos colégios, e já na primeira república o ER perde espaço nas escolas e na 

sociedade de maneira geral, passando a ser facultativo, e por fim temos atualmente um estado 

laico, uma escola pública e gratuita. Então a proclamação da República em 1889, estabelece 

definitivamente a separação entre Igreja e Estado, a liberdade de culto e o reconhecimento da 

diversidade religiosa. Contudo, o Ensino Religioso continuou sendo na prática, o ensino da 

religião cristã católica. 

O Brasil passou por sérias e contundentes reestruturações políticas, sociais e 

econômicas, no advento do século XX, marcado pela evolução da ciência, primeira guerra 

mundial, pelas políticas estrangeiras, as quais contribuíram com os movimentos sociais 

internos. Mesmo assim, no governo de Vargas, a Constituição de 1934 selou novamente a 

aproximação entre Igreja Católica e o Estado brasileiro após a ruptura ocorrida com a 

Proclamação da República e a decretação da separação Igreja-Estado em 1889.  

O país presenciou então, a ascensão de um estado autoritário e de uma igreja, que 

finalmente recuperava acesso ao poder após 40 anos de uma república laica, com ares 

positivistas, mas apesar da República, no decorrer dos anos a ação realizada pela Igreja 

Católica se mostrou eficiente para que os desejos por ela almejados fossem sendo 

concretizados, especialmente no que se refere ao ER. E muitos foram os embates da Igreja 

Católica os defensores da Escola Nova, onde Anísio Teixeira e Fernando Azevedo foram 

taxados de comunistas e materialistas.  

No bojo dessa batalha, vence a igreja, fazendo prevalecer sua opinião na legislação 

aprovada. Nesse sentido podemos dizer que o Ensino Religioso no Brasil foi escrevendo sua 

história, onde observamos três momentos históricos distintos, guiados aqui pelas LDBs, 

instituídas no Brasil:  

 

 No primeiro momento histórico, assinalamos o ER deliberado pela LDB nº. 

4.024/61, a qual tem como eixo articulador a dimensão religere (re-escolher – 
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saber em si), ou seja, havia uma perspectiva teológica e confessional sobre a 

disciplina; 

 No segundo momento histórico, o ER deliberado pela LDB nº. 5.692/71, tendo 

como eixo articulador a dimensão religare (re-ligar – saber em relação), ou seja, 

havia uma perspectiva antropológica e axiológica sobre a disciplina; 

 No terceiro momento histórico, temos o ER deliberado pela presente LBD nº. 

9.394/96, tendo como eixo articulador a dimensão relegere (re-ler – saber de si), 

ou seja, há uma perspectiva fenomenológica sobre a disciplina. 

 

A sistematização do ensino brasileiro, conta com pouco mais de meio século, em um 

país de quinhentos anos de história, e apenas meio século de sistematização do ensino, com o 

estabelecimento da primeira LDB nº. 4.024 em 1961. Lei essa, que exprimiu o grande sonho 

dos “Pioneiros da Educação”, e que na realidade continuou mera quimera, haja vista, que com 

o “golpe militar de 1964”, a mesma vigorou por dez anos.  

E, logo veio à segunda, a LDB nº. 5.692/71 em conformidade com o sistema político, 

social e econômico, estabelecido pelo regime instaurado, substituída pela então LDB nº. 

9.394/96. Com essa última, vieram também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),  

em 1998. E segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNERs), a 

escola deve promover ações que levem o educando a paz, à cidadania e ao respeito perante a 

alteridade religiosa e ao ecumenismo, ações essas, as quais entende-se ser de responsabilidade 

da disciplina em questão. 

Cabe aqui salientar, que a LBD nº. 9.394/96 vem em consonância com a última 

constituição no país, fruto da redemocratização político-social, após sombrios anos de 

“Ditadura Militar” (1964 a 1985), onde o Artigo 210, parágrafo 1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de1988, faz a seguinte referência ao Ensino Religioso: 

 

O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino de 

religião constitui parte integrante da educação da adolescência, sendo. Os 

programas de ensino de religião e o seu regime didático serão fixados pela 

autoridade eclesiástica.53  

 

Então, temos na data de 22 de julho de 1997, a Lei nº. 9.475 que dá nova redação ao 

artigo 33 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o qual estabelece as Diretrizes e Bases 

                                                      
53 CF, 1988, p. 140. 



 

 

 

31 

 

da Educação Nacional. A nova redação do artigo 33 menciona que o ER é de matrícula 

facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegura o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, e são vedadas quaisquer formas de proselitismo. “O mesmo não se poderia 

dizer em relação às escolas privadas, que gozam de maior autonomia. Isso porque ela não é 

parte do ente estatal [...], em nada agride a laicidade54  do Estado”55. 

Esclarece ainda, que os estabelecimentos de ensino regulamentarão os procedimentos 

para a definição dos conteúdos do ER e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão 

dos professores. Esta última deliberação é a que atualmente esta vigente e por ser nova, temos 

muito a construir e refletir sobre a sua metodologia, conteúdos e fundamentos. Portanto o Art. 

1º - O art. 33 da Lei nº. 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, 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.  

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Presume-se assim, que na escola o ER tem a função de garantir a todos os educandos 

uma vida coletiva, na perspectiva unificadora que a expressão religiosa tem, de modo próprio 

e diverso, diante dos muitos desafios e conflitos.   

 

Vale ressaltar que além dos três modelos sugeridos – o catequético, o 

teológico e o das Ciências da Religião – pode haver outros e, muitas vezes, 

uma composição dos três. São possíveis de construção modelos pedagógicos, 

modelos que tomem como critério a participação das confissões religiosas na 

gestão do ER ou, ainda, modelos retirados de periodizações históricas. […] O 

ER constitui um percurso histórico que concebe os elementos para aprender 

                                                      
54 A laicidade é comumente colocada como princípio da laicidade, consistindo em, mais que um manadamento 

definitivo, um vetor a informar a realização de todas das normas jurídicas, ou seja, um verdadeiro alicerce do 

ordenamento. Mais que uma regra que deva ser aplicada num dado caso concreto, a laicidade, como princípio, 

norteia a aplicação de todo o ordenamento jurídico,  pairando sobre um número bastante amplo de normas e fatos 

concretos. 
55 CHELOUD (2012.p.15) 
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seus modelos subjacentes, e muitas vezes hegemônicos […]
56

. 

 

A confessionalidade é o calcanhar-de-aquiles do ER, entendê-lo, significa tentar 

elucidar a questão posta do modelo pedagógico e vai ainda mais, entender a questão da 

formação do professor que veicula esse modelo em sua prática pedagógica. E ainda hoje, 

mesmo com a virada do século, esses quesitos são tal como percalços na sua legitimação 

como disciplina.  

 

 

1.2.2 O Ensino Religioso nos séculos XX e XXI: novos cenários 

 

O século XXI se descortina em meio muitas incertezas do século passado, mas, 

todavia vale assinalar que tais mudanças iniciaram alguns anos atrás, a partir do sec. XV, com 

o Renascimento, a contar do desenvolvimento das ciências, pai e mãe da revolução francesa e 

industrial, a qual possibilitou um avanço nunca visto na história da humanidade, ocasionando 

rápidas transformações sociais, econômicas, políticas e como não poderia deixar de ser, 

principalmente religiosas. 

Porém nada comparado com os avanços após a segunda guerra mundial, frente ao 

desenvolvimento tecnológico, o qual transformou radicalmente o mundo, numa imensa aldeia 

global, interligada on line, onde se colocam novas formas de comunicação e novas formas de 

formação do homem impostas pela a natureza das relações estabelecidas pelo sistema 

capitalista57 . 

Muitas e mais tardias, em relação à Europa Ocidental, foram às mudanças ocorridas 

na sociedade brasileira, com a modernização e laicização do país, a qual passou por intensas 

ditaduras e processos conturbados de construção da democracia e, chega a década de 80 com 

sede de liberdade. A partir de meados da década de 1985, a nação mergulha efetivamente na 

onda neoliberal, com  mudanças monetárias, aumento do poder de compra da classe média, 

com a gradativa diminuição da inflação, privatização das empresas estatais, aumento de 

movimentos populares e sindicalistas e prioritariamente o estabelecimento da Assembléia 

Constituinte e democratização da educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nisso, vemos após intensas mobilizações de várias autoridades religiosas cristãs para 

garantir o ER na CF de 1988, como disciplina escolar e, posteriormente pela regulamentação 

                                                      
56 PASSOS, 2007, p. 53-54. 
57 GRAMSCI, 2000 apud  NEVES; SANT’ANNA, 2005. 
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da LDB nº 9.475/97 e pela Resolução 02/98 do Conselho Nacional de Educação (CNE). Tal 

legislação levou a cabo a formação da cidadania, sendo assim restava ao ER, agora 

componente curricular, definir-se epistemologicamente. E como que para garantir tal intento, 

reuniu-se pela primeira vez, representantes de várias denominações religiosas a fim de 

definirem uma proposta educacional, cujo objeto seria o Transcendente e do sentido da vida, 

proposta essa que se articula convincentemente aos valores universais, ao quais são a base do 

paradigma da cidadania.  

Outras lutas foram travadas no cenário educacional, político e social no encaminhar 

dessa proposta e nesse sentido os esforços Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER), teve uma participação significativa e decisiva. 

 

 

1.2.3 O Ensino Religioso e o FONAPER 

 

É impossível pensar sobre o ER no Brasil sem citar o FONAPER, um “espaço, 

tempo e lugar de proposições, encaminhamentos, ações e projetos que subsidiam a construção 

de outra concepção de Ensino Religioso, entendido como componente curricular” 58. Entende-

se aqui, O FONAPER como instrumento de luta e esforços na  buscar de esboçar uma 

perspectiva dessa disciplina como área de conhecimento, em direção ao “respeito à 

diversidade cultural brasileira, sem proselitismos e/ou discriminações de qualquer natureza”59  

Portanto, a partir da criação do FONAPER foi possível, 

 

[...] repensar novamente o Ensino Religioso. Grupos de educadores, 

entidades religiosas, universidades e secretarias de educação, sentiam a 

necessidade de encaminhar uma nova forma de ministrar o Ensino Religioso, 

que acolhesse a diversidade cultural religiosa brasileira. Em 1995, 

persistentes neste ideal, os participantes da vigésima nona Assembléia 

Ordinária do Conselho de Igrejas para o Ensino Religioso – CIER, que no 

ato comemorava seus 25 anos de experiência ecumênica, propõe a instalação 

do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso.60  
 

 

Desde então, o FONAPER vem buscando acompanhar, organizar e subsidiar os 

esforços de professores, associações e pesquisadores no desenvolvimento do ER no país. 

Primeiramente, o fórum, ocupou-se com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases e com a 

                                                      
58 POZZER et al., 2010, p. 09. 
59 BOURDIEU , 2007, p. 52 
60 Disponível em: <www.fonaper.com.br>. Acesso em: 04 maio 2014. 
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estrutura do ER por meio da produção dos PCN do ER e, posteriormente com a 

implementação da compreensão do atual modelo para esta área do conhecimento, expressa 

através dos Cadernos Temáticos, o que exigiu uma preocupação com a formação de 

professores e a luta para que o mesmo não fosse considerado um corpo estranho dentro da 

escola, mas sim um conhecimento que contribui na humanização e construção da cidadania do 

educando, como disciplina - eixo essencial do currículo básico e não um elemento de tema 

transversal.  

Dentre as suas 10 sessões realizadas até então, destacaremos aqui alguns marcos, 

como na então 5.ª Sessão do Fórum, em Curitiba – PR, 10 a 12/06/98, onde foi lançado 

oficialmente o PCN do ER e a proposta da sugestão de currículo para  a disciplina. A 6.ª 

Sessão do Fórum, que aconteceu em Várzea Grande, Cuiabá, de 23 a 25/09/99, cujo objetivo 

foi tratar da habilitação do profissional para a área a partir da Lei 9475/97, sob o tema geral 

"A Capacitação de Professores para o Ensino Religioso".  

A sétima sessão que aconteceu novamente em Curitiba, na data de 08 de novembro 

de 1999, e foi à assembléia que aprovou os estatutos do fórum e desta forma, o FONAPER 

tornou-se uma entidade jurídica. E a X Sessão do FONAPER, que aconteceu no dia 25 de 

setembro de 2003, na cidade de Maceió/Alagoas, o qual teve como objetivo a avaliação da 

atuação do mesmo nos biênios de 2002 a 2003, e que com destaque, pode-se sublinhar a 

organização e atualização do site www.fonaper.com.br, o qual possibilitou e ainda possibilita 

maior visibilidade das lutas e vitórias alcançadas no que diz respeito à regulamentação do ER 

no território nacional, o qual deve ser inserido no contexto do projeto político pedagógico de 

cada escola. Portanto, não deixamos aqui de reconhecer o caráter decisivo do fórum, na 

efetivação das vitórias do ER como disciplina. 

No transcurso desses esforços e lutas o FONAPER contribuiu efetivamente com 

conquistas e avanços para o ER como área de conhecimento e não mais como espaço de 

evangelização de determinada religião. Quanto ao PCN de ER ele é o norteamento da escola, 

nas pessoas do corpo gestor – direção, pedagogos, colegiados, bem como e especialmente 

para os professores da disciplina, na construção de uma proposta pedagógica coerente, 

respeitando é claro a identidade e principalmente a identidade religiosa da comunidade 

escolar, na direção do respeito à pluralidade e diversidade. 

Mas, não nos basta aqui entender o ER no âmbito nacional, para compreender nosso 

objeto de pesquisa e seu lócus, as duas escolas católicas, onde transcorreu o percurso 

metodológico, precisa-se desenhá-lo com as cores do nosso sertão montesclarence.  

 

http://www.fonaper.com.br/
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1.3 O Ensino Religioso em Montes Claros - Norte de Minas 

 

Iniciemos nossa abordagem remetendo-nos à história de Montes Claros, a qual surge 

em sua fundação como uma fazenda, cravada em um vale circundado por belas e claras 

montanhas, as quais dão nome hoje à cidade, elevada como tal em 1857. De fazenda tornou-se 

Arraial de Formigas, depois Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas, 

em 1831 tornou-se Vila de Montes Claros de Formigas e, por fim, cidade de Montes Claros.  

A economia61 de Montes Claros, desde sua origem estava baseada na agricultura e na 

pecuária. E além da agropecuária, paulatinamente chegaram à cidade, as indústrias, que  

 

[...] aos poucos vão desaparecendo do cenário montesclarense à medida que 

os incentivos fiscais da SUDENE se diluíram dando a Montes Claros o 

estigma de “cemitério de indústrias”. Porém, na década de 1980, Montes 

Claros revê alguns de seus maiores problemas em relação ao 

desenvolvimento buscando outras estratégias para cumprir seu papel social, 

econômico e político no âmbito regional. Montes Claros hoje é um pólo 

regional na área educacional contando com uma universidade estadual e 

algumas faculdades particulares, assim como escolas do ensino fundamental 

e médio
62

. 

 

A chamada Princesinha do Norte, nome carinhoso dada a ela, transformou-se em um 

pólo de desenvolvimento econômico e cultural de uma área que abrange cerca de dois (2) 

milhões de habitantes, constituída por cinquenta e um (51) municípios do Polígono das Secas 

– que se estende pelos vales do Jequitinhonha e Urucuia até a divisa com a Bahia, 

representando cerca de trinta por cento (30%) do território mineiro. Daí advém o título de 

“Princesinha do Norte de Minas”, enfatizado no imaginário local na época do centenário, 

visando introduzi-la no âmbito nacional que sugeria o desenvolvimento e o progresso como 

fatores de integração63.  

Para o nosso contexto de pesquisa, é relevante  entender a presença decissiva da 

Igreja Católica e sua importância no desenvolvimento histórico da região, que surge no 

cenário nacional, como tantos outros lugarejos nos recônditos do sertão mineiro, como 

referência para o desenvolvimento regional e como não podia deixar de ser a promessa de um 

rebanho a ser conduzido pela Igreja Católica, cujas influências, à luz das deliberações dos 

Papas Pio XI e Pio XII, os quais propiciaram a criação de novas dioceses e escolas católicas e, 

tais ações favoreceram assim, o florescimento dessa nova sociedade.  

                                                      
61 PAULA, 1982. 
62 REIS, 2011, p. 4-5. 
63 PEREIRA, 2002. 
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A Diocese de Montes Claros surge com a finalidade de obter maior aprofundamento 

da religiosidade cristã no Norte de Minas, [...]. Criada no final da primeira década do século 

XX[...]. E quase um século depois, em 2001, ocorreu a ascensão [...] à Arquidiocesse”. 64  

 

Não obstante, as dificuldades que a igreja encontra nos inícios da primeira 

República, os desafios apresentados pelo episcopado na Carta Pastoral de 

1890, o chamado Catolicismo popular continuava o seu caminho. A prática 

religiosa prosseguia. O povo simples continuava com seus santos e 

devoções, suas promessas e peregrinações, bem como a freqüência aos 

sacramentos, quando isto era possível. Observa-se que a separação Igreja e 

Estado afetou mais diretamente o Catolicismo oficial. Nesse contexto, 

aparece Padre Júlio Maria, homem de grande expressão, que, nos primeiros 

anos da República, diante das linhas de ação apresentadas pelos bispos, 

propôs uma aliança entre povo e a Igreja, substituindo em certo modo, 

aquela que existia entre a Igreja e Estado.65 
 

 

A primeira vista, como se procedeu em todo o território brasileiro, os bispos no país 

de um modo geral lamentaram a inauguração do Brasil como país laico na proclamação da 

República e com a CF de 1891, porém com o decorrer dos fatos, o certo é que, a Igreja busca 

conquistar cada vez mais o povo, levando o desenvolvimento às essas terras longínquas. 

E em conformidade com essas ações é que chegam a Montes Claros, vindas da 

Europa, precisamente da Bélgica, às irmãs do Sagrado Coração de Maria de Berlaar, que 

fundaram o que hoje é o Colégio Berllar Imaculada Conceição e mais tarde, quase cinqüenta 

anos depois, chegaram os Irmãos Maristas, para também fundar o que é hoje o Colégio 

Marista São José, cujos educandários foram e continuam a ser de significativa presença na 

formação educacional e desenvolvimento cultural e social do povo montesclarence. Pois, as   

“Congregações femininas recebiam maior apoio e atenção, sobretudo porque eram em número 

superior às integradas pelos homens e tinham um papel relevante: cuidar da educação 

feminina”. 66   

  

 

1.4 Escolas católicas: enquanto baluartes educacionais do norte-mineiro 

 

Nas veredas da educação Católica, quer sim quer não, fluiu o alicerçar da educação 

brasileira, e em Montes Claros, a história não poderia ser diferente. O século XX desponta 

trazendo as mudanças e reformulações da Proclamação da República em 1889, dentre elas a 

                                                      
64 SANTOS E CORDEIRO, 2012, p. 120. 
65 SANTOS E SILVA, 2012, p. 52. 
66 CARNEIRO, 2012, p. 55. 
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necessidade de se organizar o ensino público. E em Minas Gerais, foi assinada, no governo de 

João Pinheiro, a Lei nº. 439 de 28 de setembro de 1906, que criou os grupos escolares. 

 

A reforma João Pinheiro promoveu uma alteração de direção da educação 

primária, implicando [...] mecanismos de participação dos municípios por 

meio dos edifícios escolares, centralidade à inspeção como a alma da 

educação escolar, eleição da arquitetura escolar como expressão simbólica 

do republicanismo, privilégio à reestruturação de programas de ensino, 

[...]
67

. 

 

Em Montes Claros, o chefe do poder executivo, era o presidente da Câmara e “logo 

após a proclamação da República as Câmaras Municipais passaram a denominar-se 

intendência” 68. Nessa referida cidade, no ano de 1909, quem representava o povo na 

Intendência, ou seja, o chefe da Câmara Municipal era o Dr. João José Alves. E a própria 

câmara preocupada com a educação na cidade, movimentou-se no sentido de aqui implantar o 

primeiro grupo escolar, e no ensejo já existia uma escola, bem rudimentar, regida por 

professoras, onde eram atendidas poucas crianças e jovens da comunidade local. 

   O poder político da cidade buscava assim, organizar a educação a exemplo do que 

acontecia no estado de Minas Gerais, pois após a Proclamação da República o país organizou-

se em uma federação, a qual foi adotada oficialmente pelo Brasil mediante o Decreto nº 1, de 

15 de novembro de 1889, juntamente com a Proclamação da República. 

Em decorrência do novo cenário social e político delineado a partir de então, a 

educação segundo os princípios republicanos, sofreu igualmente profundas transformações 

com a criação do Ministério de Instrução, Correios e Telégrafos, cujo ministro Benjamim 

Constant, foi o responsável por uma série de mudanças no ensino brasileiro, quanto ao 

currículo, bem como quanto às disciplinas, no sentido de torná-lo laico. Mesmo com 

represálias da Igreja Católica, que aos poucos foi se adaptando ao novo regime e aprendendo 

a gozar de mais liberdade, pois não desistiu de insistir na reaproximação com o Estado, pois  

 

[...] a Lei Maior determinou a laicidade nos estabelecimentos oficiais de 

qualquer nível, inclusive os sob responsabilidade dos estados e municípios. 

Uma disciplina até então vigente no currículo geral das escolas do Império – 

a de doutrina religiosa católica –foi cortada dos currículos dos 

estabelecimentos oficiais da República
69

.  

 

                                                      
67 ARAÚJO, 2006, p. 241. 
68 BRASIL, H.,1980b, p. 30. 
69 CURY, 1996, p. 07 
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O Brasil vai aos poucos se configurando sob a égide da República, ou seja, da 

laicização, numa crescente reorganização social, política e como não poderia deixar de ser 

educacional, na busca pela efetivação da separação Igreja-Estado, abrindo-se cada vez mais 

para a modernização, o que inevitavelmente o colocou frente às polarizações entre o público e 

o privado, o estatal e o religioso, o coletivo e o individual. E é nesse embate que a educação 

se torna o foco principal de disputas, no bojo da modernização brasileira, no período entre as 

duas guerras mundiais, onde a Igreja acirrou seus investimentos na mesma, buscando por 

assim dizer a recuperação da disciplina do ER nos currículos e de reiterar sua hegemonia.  

A escola tornou-se o campo fértil para a definição do que deveria ser a sociedade, ou 

seja, viu-se a possibilidade de influenciar a formação do homem que se fazia necessário. E de 

um lado a Escola Nova, de responsabilidade do Estado, liderada pelos liberais (a esquerda 

brasileira), postulavam a modernidade, e do outro a Igreja, que representava a visão 

tradicional. Cuja saída, foi o investimento na educação popular, a educação libertadora. 70 

Pode-se então, assinalar aqui, que Minas Gerais, foi um dos Estados onde a Igreja se 

manteve num movimento significativo de resistência, a considerar que no tocante a identidade 

do povo, o mineiro por assim dizer, sofreu fortes influências da colonização portuguesa, 

principalmente no que diz respeito à religião e sua religiosidade, haja vista os elementos 

preponderantes da sua arquitetura nas cidades históricas, bem como o emaranhado urbano das 

ruelas presentes em cada lugarejo, ou mesmo na maioria das suas cidades, onde os primeiros 

desenhos quase todos se fizeram em torno das igrejinhas, nas  festas populares e religiosas, 

pois “focalizar a religiosidade de uma cidade mineira remanescente do período colonial do 

Brasil é desvendar sua história, reconstituir aspectos essenciais de existência, de seu universo 

simbólico, de sua cultura”. 71 

A exemplo disso, em Montes Claros72, ainda nos primeiros anos do século XX, para 

relatarmos as formas de resistência da própria Igreja,  um fato curioso aconteceu: com a vinda 

                                                      
70 “a educação, pelo fato de ser gerada pela sociedade, não pode, como tal, escapar a certos condicionamentos da 

sociedade que a instaura. Tende, dessa forma, a reforçar e justificar as estruturas e relacionamentos sociais pré-

existentes e a adaptar as pessoas a sociedade.  Os Bispos latino-americanos, no documento de Medellín, tinham 

presente esse aspecto quando, propondo uma nova educação, diziam que ela deveria antecipar a sociedade 

desejada para a América Latina. Isso só será possível se ela exercer corajosamente a sua função conscientizadora 

e crítica, de despertadora da vida e da esperança. Essa nova educação deverá antecipar, pelos conteúdos, 

métodos e relacionamentos, a sociedade desejada... (CNBB, 1992, p. 44). 
71 FRANCO, 2003,p.663 
72 A Diocese de Montes Claros surge com a finalidade de obter maior aprofundamento da religiosidade cristã no 

Norte de Minas Gerais, o que seria complicado de ser alcançado unicamente pela Diocese de Diamantina[...]. A 

Diocese foi criada no final da primeira década do século XX. [...]. E ocupava todo o extremo Norte de Minas 

Gerais: ao norte limitava-se com o Arcebispado da Bahia, ao sul com o Bispado de Diamantina, ao Oeste com o 

Bispado de Goiás e a Sudeste com o de Uberaba. Quase um século depois, em 2001, ocorreu a ascensão da Diocese 

da cidade à categoria de Arquidiocese. [...] Ocupando uma extrema área do Norte de Minas, onde a população se 
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de familiares do então bispo Dom João para a cidade, e dentre eles uma sobrinha Eponina 

Pimenta de Carvalho, a qual era professora no grupo escolar, onde a educação se laicizava e, 

com apoio do então bispo, essa professora investia numa educação dita com a presença de 

Deus, e a própria presença do bispo, que a visitava frequentemente e costumava relatar o tal 

fato em suas cartas, como havia a necessidade de uma educação com a presença sim do ensino 

religioso.73 Portanto, nessas terras, e a exemplo do que acontecia nos recôntidos mineiros, o 

ER continuava presente na educação, mesmo com a sua supressão oficial. 

 

“As congregações religiosas foram responsáveis diretas pela inserção da 

prática religiosa objetivada pelo Vaticano no mundo, [...] fortalecendo e 

propiciando legitimidade ao catolicismo. Fixadas no interior, as ordens 

religiosas tiveram a função de estabelecer alianças com latifundiários de 

cada cidade ou região; grupos detentores do poder econômico e políticos 

locais.”74 
 

 

Justifica-se assinalar portanto, que Minas Gerais, nos anos que compreenderam as 

décadas de 1920 a 1940, “lança-se profundamente contra a perda de espaço da religião, de 

modo novo e especial na escola pública: opõe-se resolutamente à supressão do ensino de 

religião católica na escola”75 , pois, algumas iniciativas e acontecimentos junto à Igreja 

Católica favoreceram esse intento como a criação de novas dioceses, o aumento de escolas 

católicas, a indicação de D. Leme ao Cardinalato e sua influência marcante junto ao governo 

getulista, bem como, mais tarde, a fundação da conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB).  

Nesse contexto, vê-se também, que as decisões catequéticas do Concílio Plenário 

Brasileiro (CPB), considerado o ponto de chegada do movimento restaurador, buscou unificar 

a ação planejada da Igreja no Brasil, principalmente com o aumento significativo da atuação 

leiga junto à catequese. Bem como o Centro D. Vital, uma grande biblioteca católica com o 

propósito de auxiliar o episcopado brasileiro na caminhada da recatolização do país. E em 

Minas, vê-se que, já como fruto do Congresso Católico de Belo Horizonte (1928), que a 

disciplina ER, volta a fazer parte da grade horária das escolas oficiais, porém somente a partir 

                                                                                                                                                                      
distribui dispersadamente pelos 45.520km² de extensão da Arquidiocese, está se organiza através das Dioceses, das 

Paróquias e das quase-paróquias, a fim de que possa administrar-se de forma integrada e participativa. Nesse 

sentido, sua composição dá-se de modo a favorecer tal integração e participação em toda a extensão territorial que 

compõe a Arquidiocese norte-mineira. A mesma possui 36 paróquias e 23 quase paróquias, abrangendo quarenta 

municípios norte-mineiros (SANTOS; CORDEIRO, 2012, p. 120-121). 
73 SILVA, 2005,p.197 
74 CARNEIRO, 2012, p. 60. 
75 SILVA, 2005, p. 35 
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da Revolução de 1930, com o Decreto de 30 de abril de 1931 é que a mesma, passa então a se 

efetivar com matricula facultativa, nos currículos dos estabelecimentos escolares públicos.   

Portanto em Minas Gerais, os movimentos educacionais da Escola Nova e o 

Manifesto do Pioneiros (1932), não obtiveram grandes resultados, pois os movimentos 

liderados pela Igreja Católica se interpuseram fazendo uma significativa resistência, nas 

figuras como a de “Alceu de Amoroso Lima, Pe. Leonel Franca e Pe. Álvaro Negromente. 

Houve a criação do Centro D. Vital, como instância de notícias, bem como jornais de pequeno 

e grande porte, que começaram circular, fazendo veicular notícias da Igreja”. 76 

Essa conquista do estado mineiro, em relação ao ER, passa a influenciar todo o 

território nacional, o qual vê-se incorporado novamente a CF de 1934 e de 1937. Porém sem 

deixar de ser considerado principalmente pelos liberais como a presença do catecismo na 

escola. 

Instaurou-se no Brasil, desde as décadas anteriores e depois, sob o domínio da 

“ditadura militar”, a partir de 1964, a racionalidade tecnológica no ensino, a qual se discutirá 

mais detalhadamente como “Escola Tecnicista”. Porém, a exemplo do que acontecia agora em 

âmbito da Federação, o estado de Minas investiu no ER, conforme as orientações gerais da 

LDB nº 5.692/71, a qual orientou que o mesmo, passasse desde então, ser ministrado nos 

horários normais das escolas públicas. Porém, percebe-se nas “legislações de ensino nacionais 

e sobretudo estaduais, [...] a necessidade de maior clareza em relação aos fundamentos” 77, 

como disciplina escolar. Assim, o ER, seguiu compreendido “como um elemento que 

colaboraria na formação moral das gerações” 78. 

 E, retomando o  desenrolar da história de Montes Claros, nos dirigimos ao Padre 

João Batista de Souza Lopes, pároco fundante e atuante, ainda hoje, na Paróquia São 

Norberto, na diocese montesclarence, da ordem Premonstratense79, ordenado em 1965, pelo 

                                                      
76 Tese de doutorado de Antônio Francisco da Silva, Alvaro Negromonte: modernidade, religião e educação. 

Uma tentativa de aproximação do privado com o público na educação brasileira. Doutorado em CRE. PUC/SP, 

2005 p. 31 
77 JUNQUEIRA; CORRÊA; HOLANDA, 2007, p. 110. 
78 Idem. 
79 [...] a chegada dos premonstratenses ao Norte de Minas, em especial para os montes-clarenses e bocaiuvenses foi 

marcada com os cônegos Carlos Vincart e Francisco Moreau, em 1903. [...] Com a chegada da Ordem 

Premonstratense ao Norte de Minas, “dá-se início o processo de civilização do norte-mineiro, quando os sacerdotes 

introduzem modos de comportamento definidos como civilizados pelos europeus”. Como parte desse processo, 

foram criadas escolas, hospitais, grupo de teatro e de escoteiros, casas de caridade, asilo, bandas de música, 

associações e jornais [...]. Várias dentre estas instituições e grupos foram criados em Bocaiuva, ou quando eram 

criados em Montes Claros, acabavam refletindo na primeira. [...] aos poucos, o processo iniciado em 1903 com os 

dois religiosos [...] foi ganhando força com a chegada de outros religiosos europeus no sertão norte-mineiro. 

Destaca-se entre estes o Cônego Mauritius Marcellus Gaspar (Cônego Maurício). Este religioso descreveu em dois 

livros a realidade em que viviam os missionários belgas no sertão[...] (CRUZ, P., 2012, p. 87-94). 
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bispo Dom José Alves Trindade80, e que desde então colocou-se a serviço da Igreja Católica  

no pastoreio do rebanho e professor do ER, assumindo na década de 1970 a coordenação da 

Comissão Regional de Educação Religiosa de Montes Claros, o que se estendeu pelas duas 

décadas subsequentes. 

Dois anos após sua ordenação em 1967, com o ER já como matéria opcional nas 

escolas públicas estaduais81. Vale aqui ressaltar que três portarias estaduais de 1966, (Portaria 

nº 95 de 14 de janeiro de 1966, a Portaria nº 100 de 20 de janeiro de 1966 e Portaria nº 103 de 

20 de janeiro de 1966) regulamentaram a questão da disciplina para o sistema estadual de 

ensino, determinando sobre as questões práticas e o caráter confessional dado a mesma, sob a 

orientação da Igreja Católica; onde os representantes das Entidades Religiosas, a partir de 

então deveriam ser credenciados junto à Secretaria de Estado da Educação; a qual seria 

responsável pela regulamentação do credenciamento de professores para o exercício da 

disciplina de ER; e também definiu programas para a disciplina, nos seguintes níveis: Jardim 

da Infância; Curso Primário (quatro séries); Curso Secundário, incluindo o 1º ciclo (curso 

ginasial) e o 2º ciclo (colegial e normal). E foi nesse contexto que Padre João começou a 

lecionar na Escola Estadual Professora Dulce Sarmento até 1983, quando Dom Geraldo então 

Bispo de Montes Claros, colocou-o como coordenador do ER da diocese de Montes Claros na 

dimensão da Igreja Católica. 

Segundo Padre João Batista, o conselho por ele coordenado, era composto por 

representantes, “das igrejas sérias: Batista, Presbiteriana, Adventista e Assembleia de Deus e 

esse conselho tinha o objetivo de credenciar os professores, bem como prepará-los para a 

tarefa de ministrar o ER”82. Também era tarefa desse conselho fazer o acompanhamento 

mensal. E quanto à preparação dos professores, essa se realizava em relação ao conteúdo, ao 

método e as dinâmicas a serem aplicadas aos educandos. Esse trabalho o envolveu de tal 

forma, que Dom Geraldo o colocou para ser responsável por toda a diocese, inclusive nas 

                                                      
80 O episcopado de Dom José Alves Trindade se coloca inicialmente em um mundo de dilemas, isto é, em um 

contexto de adaptação da Igreja ao mundo que vinha passando por um processo de modernização. Os esquemas 

mentais estavam mudando a maneira de pensar a Igreja, pois a mesma apesar de toda resistência não conseguia 

ficar imune às mudanças do tempo. Os novos esquemas pensados pelo Vaticano II perturbavam a cabeça dos bispos 

conciliares, pois os mesmos não davam conta de compreender o que acontecia naquele momento da história da 

igreja. O impacto do Concílio Vaticano II foi tão forte que produziu um verdadeiro “aggiornamento” na vida da 

igreja. Dom José se colocava em um momento de grande desafio, isto é, aprender a dialogar com o mundo pós-

conciliar e se abrir para uma nova perspectiva pastoral. O diálogo se tornava fundamental naquele momento crucial 

da história da Igreja, pois o Vaticano II não somente falou sobre o diálogo, mas iniciou um diálogo com o mundo, 

com as outras confissões cristãs e com as religiões não cristãs. Levou à fundação de organismos novos a nível, 

nacional, diocesano, paroquial em vista do diálogo com todos os homens. Isso de verde foi uma citação do autor no 

texto dele de COMBLIN, José. Vaticano II ontem e hoje. 1985, p. 03 (SOUZA, 2012, p. 108). 
81 Decreto-Lei nº 9147 de 16 de dezembro de 1965, assinado pelo Governador José de Magalhães Pinto e pelo 

Secretário de Educação Bonifácio José Tamm de Andrada. 
82 LOPES, 2014 (Grifo do autor) 
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cidades de maior expressão da redondeza, como: Janaúba, Bocaiúva, Brasília de Minas, 

Coração de Jesus, dentre outras, aonde ia até duas vezes por ano, se reunir com os professores 

para discutir os conteúdos, metodologias e repassar informações. Importante aqui esclarecer, 

que todo esse trabalho realizado era orientado pela Secretaria Estadual de Educação, 

centralizado em Belo Horizonte, com deliberações conjuntas da então 22ª Delegacia de 

Ensino, que determinava sempre duas supervisoras de ensino - pedagogas, para acompanhá-

lo. 

Quanto à seleção dos professores a lecionarem o ER em Montes Claros, o que era 

exigido como pré-requisitos; em primeiro lugar serem indicados pela igreja, cada paróquia 

podia indicá-los e essa indicação chegava às mãos de Padre João, “caso houvesse alguma 

dúvida quanto à indicação, a questão era então repassada ao Bispo- Dom Geraldo”.83 Na 

maioria das vezes, ele mesmo, tinha autoridade para analisar as indicações. 

  Depois de indicados, os selecionados passavam por uma entrevista, onde era 

avaliado se aquela pessoa tinha ou não condições de assumir a regência do ER. Então era feito 

uma reunião para todos os indicados conhecerem a proposta do ER e como deveria ser 

ministrado o conteúdo, e nessa etapa, muitos já eram excluídos. “Por exemplo: tinha 

professores que não tinham a formação mínima que era o 2° grau, ou não aceitavam as 

condições colocadas, ou até mesmo discordavam da proposta” 84. Em seguida era organizado 

um cronograma com no mínimo de 40 horas/aula, para ser repassado realmente todo o 

esquema do trabalho que deveria ser desenvolvido nas escolas públicas, e ao final do curso 

ainda era aplicado uma “prova”85, uma avaliação, e conforme o resultado do professor, ele 

recebia ou não a credencial para então concorrer às vagas nas escolas estaduais – ver um 

exemplo da credencial em anexo.  

Quanto à formação dos candidatos, pedia-se de preferência que os mesmos fossem 

formados em Filosofia, ou possuíssem pelo menos a formação do curso magistério, em nível 

de segundo grau, como já esclarecido anteriormente. E para quem não tinha esses cursos, ou 

seja, a formação mínima, a mesma também, não era questão desclassificatória, porém o 

exigido mesmo era o curso de 40 horas oferecido pela diocese para receber a credencial. 

Portanto, a credencial para lecionar ou não o ER, ficou concentrado nas mãos da Igreja 

Católica, isso ainda em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 97, da LDB nº 4024/61,  

em sua redação contemplava que o registro dos professores de ER, a partir de então seria 

                                                      
83 LOPES, 2014 (Grifo do Autor) 
84 Ibidem 
85 Ibidem 
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realizado pela autoridade religiosa , o que não mudou mesmo com a LDB 5.692/71, e 

possibilitou que o Padre João, se tornasse personagem e protagonista de tais capítulos na 

história do ER no norte de Minas. Ele ainda fez questão de registrar as significativas 

mudanças quanto ao ER no decorrer dos anos em que esteve a seu serviço, e assim assinalou-

as: 

 

a) No primeiro momento, e aí entende-se aqui década de 1960, os dois ou três 

anos iniciais de seu trabalho, havia uma preocupação dos professores, “e muito grande”, de 

trabalharem na linha doutrinária, quase identificada como catequese; 

b) Já na década de 1970 e 1980, cada igreja ensinava a sua doutrina, e nisso o 

próprio Padre João, reconhece a sua influência, pois segundo ele, nas reuniões que participou 

em Belo Horizonte, logo percebeu que o ER não era catequese, ou pelo menos não deveria ser 

sectarista para conquista de adeptos. E sim formar, criar novos valores no coração das 

crianças e dos jovens. Essa década foi o um momento de fazer do ER o veículo da formação 

humana; 

c) Década de 1990 - Houve uma significativa mudança,  as paróquias deixaram de 

indicar os catequistas para lecionarem o ER, para indicar pessoas que tinham uma formação 

cultural melhor como por exemplo, os formandos no Curso de Filosofia e Pedagogia. 

 

Indiretamente, através do ER, pois foram através dos contatos políticos e com 

“pessoas de conhecimento”86, proporcionados pelos encontros estaduais que aconteciam na 

capital durante as férias, ou seja, em Belo Horizonte, geralmente na Pontifícia Universidade 

Católica ( PUC/MG), que Padre João, foi incentivado a lutar e com êxito, pela abertura do 

Curso de Filosofia, na  Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. “Esses 

cursos da PUC ajudaram bastante na qualificação dos então professores do ER, pois com a 

LDB 5.692/71, lhes eram garantido o salário”.87 

No cenário sociocultural e político a história do ER na cidade de Montes Claros 

transcorreu a exemplo do que ocorria segundo as políticas educacionais nacionais e mineiras, 

e sua regulamentação como disciplina conta a partir da sistematização do ensino pelas então 

Leis de Diretrizes e Bases de 1961 e em seguida a de 1971 e, posteriormente a LDB 9.394/96. 

Porém, como ressaltado por Padre João, quanto às escolas particulares confessionais, lócus da 

nossa pesquisa, elas seguiam os direcionamentos das próprias ordens religiosas  a que 

                                                      
86 LOPES, 2014 (Grifo do autor) 
87 Ibidem 
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estavam ligadas, e nesse período em que ele esteve à frente da coordenação do ER,  

prioritariamente era um membro da própria ordem que a lecionava. Portanto, resta-nos aqui 

então entender um pouco mais das duas instituições as quais nos propusemos pesquisar e 

desvelar o ER em cada uma delas.  

 

 

1.4.1 O Colégio Berlaar Imaculada Conceição – CBIC 

 

Num verdadeiro memorial de lembranças, faz-se imperioso resgatar, que em 1907, o 

então Cônego Francisco Moureau – Padre Chico, da ordem Premonstratense, da Abadia de 

Park, Louvânia, e missionário no Brasil, foi a Berlaar/Bélgica, Casa Mãe das Irmãs do 

Sagrado Coração de Maria e pediu a Madre Geral, Irmã Benecdita, que enviassem irmãs para 

trabalharem na Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Mas foram ainda outras lacunas 

que as religiosas preencheram, e uma importante, foi o trabalho com “a educação, oferecendo 

uma formação cristã à juventude em oposição ao laicismo implantado pela República no 

Brasil”. 88 

Sendo assim, quatro irmãs escolhidas para o início da missão no Brasil, 

especificadamente nessa cidade. Foram elas: Irmã Odília, escolhida como Superiora; Irmã 

Otávia, escolhida como assistente, Irmã Remígia e Irmã Blandina. E então acompanhadas do 

Padre Chico, Padre Carlos Vincart e alguns redentoristas holandeses missionários, partiram 

em abril de 1907 e em 13 de maio de 1907, desembarcaram no Rio de Janeiro, de onde 

seguiram de trem para a cidade de Corinto/MG. E o restante da viagem foi realizado 

utilizando cavalos e burros, até chegarem à cidade de Montes Claros, a 14 de junho de 1907, 

onde foram recebidas com banda de música, casas enfeitadas e um grande cortejo (FIG. 1 e 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
88 SILVA, 2005, p.93 
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FIGURA 1 - Chegada das Irmãs Odília e Otávia em Montes Claros - 1907 

 
Fonte: CBIC, 2014, p. 01 

 

 

 

FIGURA 2 - Recepção das Irmãs em Montes Claros – 1907 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBIC, 

2014, p. 01. 

 

 

 

 

Na ocasião, o Sr. Cel. Antônio dos Anjos cedeu sua casa; o povo emprestara os 

móveis e assim se instalaram as quatro irmãs. Porém, o provedor da Santa Casa, não as 

aceitou, alegando que essa instituição era muito pobre e não tinha condições de recebê-las. O 
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então vigário pediu-as que dessem aulas de francês e trabalhos manuais. Irmã Otávia se 

encarregou das aulas e dos trabalhos manuais e Irmã Blandina das aulas de francês. Já a Irmã 

Odília que era enfermeira e Irmã Remígia, voltaram em outubro daquele mesmo ano para a 

Bélgica. Dentre essas Irmãs, que vieram para o Brasil – Montes Claros/MG, nenhuma possuía 

formação adequada para atuarem como educadoras. 89 

Quatro anos mais tarde, em 1911, chegaram Irmã Beata e Irmã Rufina para 

trabalharem na Santa Casa e Irmã Rodrigues na escola, ampliando a atuação das mesmas. E 

assim a Madre Geral foi enviando outras caravanas para trabalharem na escola e na Santa 

Casa. Essa escola permaneceu até os fins de maio de 1918. Não se sabe bem a causa do seu 

fechamento, talvez seja pela epidemia (gripe espanhola) que assolou o mundo inteiro após 

guerra de 1914-1918, e também enlutou centenas de famílias montesclarenses. E nove anos 

mais tarde, em 07 de março de l927, a escola, agora já como Colégio Imaculada Conceição 

reiniciou as suas atividades educativas, no mesmo local, onde ainda hoje se encontra, situado 

na Avenida Cel. Prates, 276 –  bem no centro da cidade.  

No início de suas atividades, o colégio funcionou na bela residência do Coronel 

Francisco Ribeiro que fora cedida graciosamente á Congregação pela viúva, Dona Maria 

Luiza de Magalhães Ribeiro, por dois anos, e logo depois com muita luta, sacrifícios e 

dificuldades financeiras conseguiram comprar o imóvel próprio e foram realizando 

lentamente às adaptações necessárias. “ No século XX, de acordo com a revista Flor do Lácio 

(1997), nos conventos [...] na Bélgica, as Irmãs prestavam serviços nas escolas, hospitais, 

asilos, creches, centros de recuperação e catequese”.90 

 

Do distante 1927 muita coisa mudou... Os princípios? Estes continuam os 

mesmos, cada vez mais fortes. O CBIC é o moderno aliado ao tradicional: 

não se afasta de suas origens, mas avança com a modernidade. Quanta luta... 

quanta dificuldade... quanta barreira... quanta determinação...quantas 

realizações! Mas todos os obstáculos foram vencidos sob as bênçãos de Deus 

e do seu Sagrado Coração de Maria. O número de alunos crescia. Também 

novas irmãs, novas batalhadoras vinham para ajudar na missão.O externato 

crescia a tal ponto, que em março de 1931, foi necessário comprar mais um 

espaço. Desta vez, foi uma casa em frente o colégio, onde funcionou o 

antigo Curso Primário. Foi chamado carinhosamente de “coleginho” durante 

muitos anos, e hoje é a residência das Irmãs que trabalham na Santa Casa.91  

 

As irmãs criaram em 1941, para satisfazer o desejo das alunas e de seus pais que 

                                                      
89 Irmãs do S.C. de Maria em colaboração com KADOC (Centro Católico de documentos), 1845 -1945 – 150 

anos do S. C. de Maria de Berlaar servindo em simplicidade. Lovânia, 1995. 
90 CARNEIRO, 2012, p. 65. 
91 Disponível em: <http://colegioberlaarimaculada.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=120&  

Itemid=54>. Acesso em:  03 ago. 2014. 

http://colegioberlaarimaculada.com.br/index.php?option=com_content&view
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desejavam um curso de Comércio, pois não queriam sujeitar-se a um curso misto, o Curso 

Técnico Comercial, o qual formou sua primeira turma em l946. Mais tarde veio também o 

Curso Científico e em 1955, foi aberto também o Jardim de Infância “Paraíso das Crianças”, 

nos moldes da Bélgica, pelas Irmãs Guido e Juliana, ainda vivas e atuantes na instituição. 

As realizações não pararam, e sob as orientações sábias e seguras de Irmã Canuta e 

Irmã Bertha, grandes batalhadoras e verdadeiras educadoras de gerações de jovens mineiras 

que pelo colégio passaram, pois contavam com um espaço físico privilegiado e estrutura 

pedagógica de vanguarda, esse educandário recebeu e formou centenas de alunos dos Cursos 

Maternal I e II, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II (hoje realizado em nove anos), 

Ensino médio e outros cursos que já foram mantidos para atender o mercado de trabalho, 

como: Magistério e Estudos Adicionais, não só da cidade de Montes Claros, mas de todo o 

norte de Minas e sul da Bahia. “As Irmãs [...] ministravam aulas de trabalhos manuais, 

pintura, música, desenho, além das aulas de boas maneiras e, sobretudo a catequese, atraindo 

um grande número de alunas”92, que por muitas décadas foram elas, meninas e moças, as 

únicas a desfrutarem da educação no Colégio, que hoje, conta com a educação de alunos do 

sexo masculino também. 

Ainda na década de 70, foram criados os cursos de Secretariado e Enfermagem, 

resultado dos esforços das empreendedoras irmãs, as quais ajudaram a escrever a história 

educacional da cidade, e procuraram sempre acompanhar as necessidades da modernidade dos 

tempos, bem como a formação integral dos educandos, e em 1984, foi construído o Centro 

Esportivo “Irmã Dulce”, com uma quadra coberta, outras abertas, piscina e em 2008 foi 

coberta uma 2ª quadra, tudo isso objetivando oferecer conforto e opções esportivas aos 

mesmos. 

Importante ainda assinalar, que até o ano de 1972, existiu o regime de internado para 

crianças, para adolescentes e jovens, os quais além de receberem a educação acadêmica, 

recebiam também aulas de educação doméstica, trabalhos manuais, pintura, e coral. Entre as 

décadas de l968 a l984, funcionou o Curso Noturno filantrópico para domésticas – moças que 

trabalhavam com serviços em casas de família da comunidade.  

O CBIC ofereceu oportunidade de estudo em regime de internato para jovens 

carentes até 2005. Em 04 de abril de 1992, com esforço e coragem das Irmãs, um novo prédio 

do colégio foi inaugurado com arquitetura moderna, salas de aula amplas, laboratórios, 

biblioteca e o setor administrativo. O auditório e demais prédios do colégio passaram por 

                                                      
92 Ibidem  p. 67 
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reformas, modernizando o seu visual, para oferecer mais comodidade aos educandos.  

As inovações tecnológicas também fizeram parte das implementações e em 1996, 

quando foi instalado o laboratório de informática, com apoio da internet e do Portal 

Educacional. Em julho de 2007, foi instalado o 2º Laboratório para atender especificamente os 

alunos do Ensino Fundamental I. Portanto, estabeleceu-se uma estrutura educativa centrada na 

pessoa do aluno, aliando conhecimento científico á formação humana e cristã.  

O CBIC evoluiu sem perder o seu referencial. Desde então, anos de história 

desenharam uma longa estrada, sob qual caminhamos – estrada de pessoas humanizadoras e 

humanizadas. E por elas percorreram irmãs, educadores e educandos que colaboraram e 

colaborarão com a  construção  da cidade de Montes Claros e região. E muitas foram às 

realizações, que ajudaram a marcar cada etapa dessa história: eventos culturais, artísticos e 

esportivos, ações pastorais e sociais como: Encontros de Reflexão da Educação Infantil ao 

Ensino Médio, Catequese da Crisma, 1ª Eucaristia, Perseverança, Batismo, Grupo de jovens 

JUCIC, dentre outros. 

O colégio, CBIC, vem então servindo com eficiência, a toda região norte mineira, 

assim como as cidades do sul da Bahia e Goiás, e sem sombra de dúvida podemos dizer que se 

constitui um marco de força, coragem e desenvolvimento para a cidade de Montes Claros, 

ajudando na formação da infância e a adolescência dentro dos princípios de fé em Cristo e fé no 

destino da pátria, onde atua desde 1927 no coração da cidade (FIG. 3). 
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FIGURA 3 - Fachada do antigo Colégio Imaculada Conceição segundo pintura do 

artista plástico Hélio Guedes (Patão) - Foto cedida pelo Jornalista Luís Carlos Novaes 

 

Fonte: CASA DA IMPRENSA, 2014.93 

 

 

Ainda hoje, o CBIC, contribui significativamente com a educação montesclarence, 

onde pode-se destacar em sua proposta a singular preocupação com a formação integral: 

 
Nossos Valores - A integração dos valores fundamentais como 

a VERDADE, a JUSTIÇA, a  FRATERNIDADE e o AMOR se 

constituirá nos pilares básicos da integridade ético - política do 

educando. Sou Berlaar, sou participATIVO. 

Missão -  A missão do CBIC é propor uma educação humano-libertadora e 

contribuir para o protagonismo na ação missionária transformadora.94 

 

Em entrevista com a coordenadora pedagógica do ER, a fim de conhecer melhor o 

objeto de estudo dessa pesquisa, viu-se também que a mesma acumula concomitantemente a 

função de professora do mesmo, no nono ano do Ensino Fundamental e no terceiro ano do 

Ensino Médio, ambas, últimas séries dos dois segmentos escolares da então Educação Básica, 

a qual, vale ressaltar, possui especialização concluída em psicopedagogia e a concluir em 

CRE, pela UNIMONTES /MG, e que contribuiu para um maior entendimento dessa disciplina 

dentro do CBIC. 

                                                      
93 Disponível em: <http://www.casadaimprensa.com.br/index.php?page=museu_da_imprensa>. Acesso em: 08 

ago. 2014. 
94 Disponível 

emhttp://www.colegioberlaarimaculada.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=6

5. Acesso 15-05-2015 

http://www.casadaimprensa.com.br/index.php?page=museu_da_imprensa
http://www.colegioberlaarimaculada.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65
http://www.colegioberlaarimaculada.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65
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Segundo ela, sua relação com ER como coordenadora pedagógica, com a disciplina, 

é bem próxima por se tratar de uma escola confessional católica, onde se pode perceber que 

muito do trabalho desenvolvido possui traços da própria doutrina da Igreja Católica, como por 

exemplo, algumas atividades como: “no final do mês de novembro, inicio de dezembro, faz 

parte da agenda escolar, um momento de reflexão e preparação para o natal e aí tem-se que 

preparar e organizar junto com toda equipe, coordenação e professores, o trabalho a ser 

desenvolvido”95.    

Fica claro, que os planejamentos específicos da disciplina só são realizados com os 

professores e coordenação do ER em questão, quanto aos professores de outras disciplinas do 

currículo, a participação deles depende se as atividades os envolvem e um pouco também de 

como os mesmos vivenciam a própria religiosidade, pois no colégio existem professores 

católicos e professores de outras crenças para as demais disciplinas do currículo, e tudo é 

respeitado: porém, “se é preparado como, por exemplo, a comemoração natalina, e montam-

se orações, em forma de textos, para que os professores desenvolvam todos juntos, no mesmo 

horário, independente da disciplina em que atuam aí todos sem exceção, desenvolvem a 

atividade programada. E existem projetos especiais do calendário católico mesmo, que 

envolvem todo o colégio, como o natal, o qual já foi citado como exemplo, bem como a 

páscoa, atividades do mês mariano, dentre outras”96. Fora esses momentos, planeja-se no 

inicio do ano as atividades que serão trabalhadas como aula normal, onde o conteúdo do ER é 

planejado como qualquer outra disciplina, monitorado e assessorado durante os semestres, 

dentro das atividades normais do currículo.    

Em relação aos planos de ensino,97 eles são desenvolvidos tomando por base o 

direcionamento do material didático adotado pela escola, e a partir dele vamos orientando os 

conteúdos para as diversas séries. Como exemplo, o material para o sexto ano do Ensino 

Fundamental, o teor está centrado nos diversos livros sagrados, já para o sétimo ano, nas 

diferentes práticas religiosas. Portanto, “de cinco anos para cá, o ER não é mais só 

doutrinário, permeia-se pela disciplina outras discussões, mas tenta-se fazer isso tendo como 

norte a doutrina católica”.98 

No CBIC, o professor de ER tem que ser católico, preferencialmente, pois a escola 

tem celebrações específicas dessa religião, como já mencionado anteriormente, e “o professor 

precisa ter conhecimento específico, como as comemorações do mês de maio, o mês mariano, 

                                                      
95 FONSECA, 2014 (Grifo do autor) 
96 FONSECA, 2014 ( Grifo do autor) 
75 LIBANEO, 2013 
98 Ibidem 
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onde até os alunos que não são católicos costumam participar das coroações e celebrações. 

Quanto aos professores de ouras disciplinas não há uma exigência que sejam católicos, e 

mesmo sendo de outras religiões, como às vezes acontece, eles participam dos eventos com 

toda tranquilidade” 99. 

               É importante então compreender que para o CBIC o ER é considerado o carro chefe, 

com ênfase na formação de valores, e esses valores se tornaram uma tradição no ensino 

desenvolvido pela escola, “tradição essa, expressa na vivência diária, formando hábitos 

como: ao entrar cumprimentar com o - bom dia! Como está? Acolher, respeitar, não 

discriminar, tudo isso valoriza-se justamente por causa da tradição católica”.100 

E na visão da coordenadora o ER, essa é uma disciplina muito importante como 

componente curricular, pois a mesma auxilia o educando na sua formação integral, enquanto 

ser humano, principalmente a conhecer, perceber e conseguir administrar a sua própria vida, e 

sua religiosidade. “No terceiro ano do Ensino Médio, por exemplo: trabalha-se, nesse 

momento, nas aulas dessa disciplina, a religião como projeto de vida, pois os alunos estão 

concluindo uma etapa, e faz-se necessário que eles tenham uma proposta para frente, a partir 

do que eles vivenciaram, é a consolidação de valores, os quais levarão pela vida a fora, 

enquanto profissionais e cidadãos. Por exemplo: lá fora então se a jovem escolher ser uma 

professora, que valores priorizará como professora? E se isso não for bem trabalhado nessa 

idade, esses valores acabam se perdendo. Sem contar que essa é a fase em que os alunos 

apresentam os maiores conflitos religiosos, com questionamentos, desconstruções, então vejo 

a disciplina, de muita importância no assessoramento da administração da própria vida, e 

não um conteúdo que vai ser avaliado em um processo seletivo, como no ENEM, mas ele vai 

trazer para eles a serenidade e ajudar a consolidação da experiência de fé”.101 

Além da proposta curricular do ER, como disciplina, a escola oferece a preparação 

para os sacramentos da eucaristia e da crisma, para aqueles alunos que estão dentro da idade 

proposta pela diocese, e que por algum motivo perderam a oportunidade de fazê-lo nas suas 

paróquias. Porém, esses encaminhamentos são feitos fora dos horários normais de aula, 

extracurriculares.  Vê-se então, uma proposta de um ER mais aberto, menos doutrinário, e 

percebe-se que os alunos “desvinculam a religião do templo religioso e compreendem a 

religiosidade além da tradição católica”.102 

                                                      
99 Ibidem 
100 Ibidem 
101 FONSECA, 2013 (Grifo do autor) 
102 Ibidem 
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           No entanto, nem sempre o ER no CBIC foi dessa forma, como dito anteriormente as 

mudanças ocorreram, mesmo que lentamente e, vem se efetivando propriamente dito,  de 

cinco anos para cá, com a adoção de um novo material didático, como já citado. Houve época 

de apenas discutir-se uma ou outra passagem bíblica, ou questões mais especificas da própria 

Igreja Católica. Hoje em dia, não dá mais para restringir, pois há um mundo de informações a 

influenciar a formação do aluno, inclusive há os que se dizem ateus e, até aqueles que 

rejeitam a religião ligada a uma determinada instituição. “E mesmo entre esses, percebe-se 

que na realidade em alguns momentos, eles demonstram possuir uma ligação com o 

transcendente. E mesmo com tais aberturas e mudanças, busca-se trabalhar as festividades 

próprias do calendário católico, como: natal, páscoa, o mês da bíblia, a campanha da 

fraternidade, dentre outras. Mas o mais importante hoje para o ER, são as reflexões sobre a 

conduta diária”.103 

Mas, não apenas o CBIC vem colaborando com a educação na cidade, o CMSJ, outra 

escola católica em Montes Claros, também se constitui objeto de pesquisa, contribui e muito 

já contribuiu para a formação de crianças e jovens da região.  

 

 

1.4.2 O Colégio Marista São José – CMSJ 

 

Recontando a história, Antônio Braga, em 1947, preocupado com a educação na 

cidade de Montes Claros colocou em questão o ensino secundário. E assim, Dom Aristides 

Porto Araújo104, sugeriu então que fossem convidados os Irmãos Maristas a fim de que 

estabelecessem um de seus colégios na cidade (FIG. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
103 Ibidem 
104 Em 1931, recebe da Santa Sé um bispo coadjutor, Dom Aristides de Araújo Porto. Este, só assumiu a frente 

da diocese doze anos depois (1943), tornando-se o segundo bispo de Montes Claros. Teve um governo breve 

(1943-1947), mas suficiente para dar grande impulso à diocese e as obras iniciadas por seu antecessor. De forma 

especial, empenhou-se na construção do novo prédio da Santa Casa e na criação do colégio Marista.  Disponível 

em http://www.arquimoc.com/home/detalhecategoria/13 Acesso 22 /08/2015  

http://www.arquimoc.com/home/detalhecategoria/13%20Acesso%2022%20/08/2015
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FIGURA 4 - Compra do terreno para construção do Colégio Marista São José de 

Montes Claros 

Fonte: COLÉGIO MARISTA, 2004.105 

 

 

Portanto, a sociedade “Amigos do Progresso”, tendo como presidente, Monsenhor 

Oswaldo de Novais Lima, em outubro de 1948, comprou um terreno de 3.200 metros 

quadrados para os Irmãos Maristas, os quais iniciaram as obras (FIG. 5). Naquela época, era 

Superior dos Maristas em Montes Claros (1953 a 1957), o Irmão João de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 Disponível em: <http://marista.edu.br/saojosemc/nosso-colegio/quem-somos/historico-do-colegio>. Acesso em: 

08 ago. 2014. 

http://marista.edu.br/saojosemc/nosso-colegio/quem-somos/historico-do-colegio%3e.%20Acesso
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FIGURA 5 - Início da construção do Colégio Marista São José de Montes Claros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COLÉGIO MARISTA, 2004. 

 

 

Tendo como diretor o Irmão Ladislau Figueiredo, em 1967 o Colégio Marista São 

José comemorou os 150 de existência da Congregação Marista, que foi fundada no dia 1º de 

Janeiro de 1817, em La Valla, na França, próximo à cidade de Lion, e o 70º aniversário da 

chegada dos primeiros Irmãos Maristas ao Brasil (1897). No dia 1º de maio de 1971, foram 

inauguradas as novas instalações da biblioteca Champagnat. Em 1998, houve a fundação da 

associação dos ex-alunos Maristas e do Centro Marista de Juventude, este último com a 

função de dar formação mais consistente e atualizada aos jovens desta e de outras dioceses do 

norte mineiro.  

Em 1999, no dia 18 de abril, a canonização de Marcelino José Bento Champagnat 

marcou profundamente o Colégio, onde muitos jovens, alunos, educadores, Irmãos e membros 

do movimento Champagnat da família Marista participaram da vigília durante a qual se falou 

das virtudes e do chamado à santidade de Champagnat. 

 

“O Patrimônio Cultural consiste em um conjunto de bens materiais ou 

morais composto por meio das diversas formas de viver de um povo. Tais 

bens são, por conseguinte os instrumentos que despertam nessa população o 

sentimento de pertencimento a um dado local, a uma coletividade específica. 

São esses traços que fazem com que cada sociedade seja única e 

inconfundível. No sentido comum, o Patrimônio Cultural remete ao modo de 

viver de um povo, a sua história, seu legado”.106 
 

 

 

                                                      
106 SANTOS E CORDEIRO, 2012, p. 113. 
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 Os arquivos eclesiásticos, na cidade de Montes Claros, constituem fontes 

inigualáveis de pesquisas com registros, às vezes únicos, dos acontecimentos decorrentes da 

atuação da Igreja e, muitas vezes, com verdadeira primazia sobre a história propriamente dita 

do município. Porém, pouco se pode aproveitar do Arquivo Arquidiocesano de Montes 

Claros, elevado a essa categoria em 2010, diante de pouquíssimo material de pesquisa107 -  

sabe-se de dois trabalhos dos padres Francino Oliveira Silva e Antônio Alvimar Souza. Há 

muito material disponível, mas de difíceis acessos aos leigos. O mesmo acontece quanto aos 

dois colégios da cidade de Montes Claros, o CBIC e o CMSJ. Há muitos documentos e 

fotografias, pois são como santuários da história do povo montesclarence, porém de difícil 

acesso, pois pouca coisa foi catalogada em arquivos, dificultando e muito a releitura de fatos e 

acontecimentos. 

E no sentido de entendermos melhor o ER no CMSJ, como também no CBIC, foi 

entrevistada a coordenadora pedagógica da disciplina, que é graduada em Matemática e pós-

graduada em CRE pela UNIMONTES-MG, e em ER pela PUC de Brasília. Ela lecionou seis 

anos o ER nessa escola e está a sete anos, na função de coordenadora de pastoral, nome dado 

ao coordenador de ER nesse educandário.  Quanto a sua religião, ela diz ser católica, e essa 

condição foi um critério preponderante para a sua contratação, pois “para o exercício dessa 

função, como a de professor do ER nessa escola, é uma exigência sim, que o ocupante desse 

cargo tenha uma identidade religiosa e filosófica compatível com a do colégio, o qual tem 

sua origem na religião católica. Não que o colégio não tenha uma abertura à pluralidade e 

diversidade religiosa, mas dentro dessa função é um critério por ser alguém que vai estar à 

frente da formação pastoral”.108 

A função de coordenador da pastoral religiosa no CMSJ é de desenvolver o 

planejamento semanal da disciplina, bem como desenvolver ações que envolvam os 

professores, previstas no Projeto Político Pedagógico Pastoral, em prol da formação dos 

mesmos por área de conhecimento. Esse planejamento acontece de acordo com a demanda do 

colégio e com as orientações dos provinciais e da CNBB, além do mais ele passa por 

aprovação por tais instâncias. 

O ER para o CMSJ representa uma área de conhecimento e de formação, numa 

perspectiva de considerá-lo como fenômeno religioso, é uma área que o colégio vê como 

                                                      
107 SANTOS E CORDEIRO, 2012, p. 124. 
108 Ibid. 
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carro chefe não só na dimensão religiosa católica, mas na dimensão da experiência do ser 

humano como o sagrado. “É uma área valorizada neste sentido”. 109 

Como disciplina ele está presente, na escola, em todas as séries, desde o maternal até 

o terceiro ano do Ensino Médio. E acontece com duas horas/aula semanais no Ensino 

Fundamental e uma hora/aula para o Ensino Médio. Os horários são organizados, na grade 

curricular normalmente, de acordo com a disponibilidade do professor. “Só para esse último 

segmento, o Ensino Médio, que a carga horária acaba sendo insuficiente. E o ER perdeu 

espaço mediante a introdução de outras disciplinas como a filosofia, a sociologia, a 

sustentabilidade e a política. Mas, outras disciplinas também sofreram uma redução de carga 

horária, pois desde 2001 o CMSJ vem passando pela revisão do seu Projeto Político 

Pedagógico, com mudanças curriculares, e por isso, acontecem frequentemente as 

atualizações e formação dos  professores, inclusive aconteceu  um Work Shopping do ER, que 

foi uma preparação mais dentro da perspectiva de prestar esclarecimentos sobre a disciplina 

em relação ao fenômeno religioso e ecumenismo. Esse trabalho se desenvolveu  a nível de 

província  e um grupo de outra localidade esteve em Montes Claros para complementá-lo, 

realizado com todos os professores dessa unidade”.110 

É significativo ressaltar a importância do ER como disciplina na formação dos 

alunos dessa instituição e como ela é capaz de influenciar a formação da religiosidade dos 

mesmos, e isso é percebido no relacionamento de respeito entre eles no dia-a-dia e fica 

evidente também em situações especiais, como por exemplo: “na semana social marista 

realizou-se uma mesa redonda com representantes de várias religiões como pastores, padres, 

afro-descendentes, umbandistas e budistas. E os alunos que participaram desse momento, o 

fizeram de forma atenta e respeitosa. Percebeu-se na fala de alguns alunos como eles estão 

amadurecendo, quanto o ponto de vista religioso”.111 

Porém, nem sempre o modelo do ER desenvolvido por essa instituição foi assim, a 

disciplina está sofrendo constantes transformações e adequações, pois o mundo de hoje sofre 

rápidas transformações, pode-se assinalar que o processo de secularização influencia e muito 

a religião e a cultura como um todo. “A relação igreja e sociedade, no contexto atual, faz se 

repensar a matriz curricular como citado anteriormente. É inaceitável excluir-se membros de 

outras religiões como por exemplo em um projeto, ficamos indignados, ao perceber membros 

da Igreja Cristã do Brasil falarem que o batuque dos quilombolas é algo demoníaco,  e o 

                                                      
109 Ibidem 
110 Ibidem 
111 Ibidem 
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povo em função da conversão para a igreja  acaba acreditando. É simplesmente 

inadmissível!”  Na opinião da coordenadora a relação igreja-sociedade, tem que ser entendida 

historicamente,  com analises e  estudos dos fatos e ao mesmo tempo, é certo que  o processo 

de secularização tem trazido para o cotidiano da escola  a necessidade de reavaliar  o 

currículo, “a gente precisa estar de olho neste contexto, se não a escola fica fora”. 

No CMSJ o ER é trabalhado através vídeos dentro das temáticas próprias do mundo 

religioso, fatos do contexto atual, mesas redondas com temáticas para debates, painéis com 

assuntos diversos. “Por exemplo: na páscoa, faz-se uma abordagem tendo como pano de 

fundo os encaminhamentos da Igreja Católica, porém aberta a pluralidade, respeitando as 

diferenças, mas não há como negar a identidade católica. Não há como negar Maria, não 

pode-se negar, mas não é obrigatório a participação de todos”.  

“O mês de maio, na escola, não é um mês qualquer, é um mês de oração, vê-se 

Maria mãe, educadora, mulher importante do povo de Deus, a mãe de Jesus Cristo, que é a 

referência da nossa fé. Então não passa-se despercebido. Realiza-se com as crianças 

pequenas, o roteiro Marial em família, a coroação Marial, logicamente autorizado pela 

mesma, onde toda a comunidade é convidada a participar, faz-se o auto de Natal, comemora-

se o dia de  São José e o dia de são Francisco de  Assis. Com as meninas e os meninos 

maiores do sétimo ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, faz-se  as 

encenações, comemora-se as festas próprias da cultura da região, e da religião. 

 Para os alunos que não querem participar dessas festividades e atividades, é 

orientado a proporcionar-lhes outro trabalho nas aulas de história, porém o que é focado 

nessas festas é o sentido cristão. “Por exemplo: para o Natal, faze-se teatros, danças, e a 

centralidade é a pessoa de Jesus Cristo e o seu projeto. A festa da páscoa é a festa cristã, 

tem-se a celebração com todos os funcionários, professores, já realizou-se até uma páscoa 

judaica, onde percebe-se que existe uma forma diferente de celebrar. Com os alunos do 

Ensino Médio, tem-se o Projeto Missão Maria, de solidariedade, de partilha de vida, de 

entrega no sentido de estar com as outras pessoas, comemorou-se com um almoço juntos,  

realizou-se reflexões do que vivemos,  e na preparação da páscoa do ano passado celebrou-

se com a comunidade de Matias Cardoso . Entre todas essas atividades percebe-se a 

importância de cada uma delas no contexto, é a questão de preparar o campo para que a 

semente seja lançada, mas a missão Maria Solidariedade é um projeto significativo, que toca 

o coração e a mente dos meninos que participam”.112 

                                                      
112 Ibidem 
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Pode-se dizer que o ER nessa instituição tem um lugar significativo como disciplina, 

“na busca de formar um solo fértil para o diálogo inter-religioso, compreendendo o 

fenômeno religioso com as diversas linguagens religiosas, o verdadeiro vivenciar do 

ecumenismo, atendendo cada vez mais a proposta da atual LDB. É importante ressaltar que 

no CMSJ, existem também trabalhos extracurriculares como, por exemplo: a Pastoral Juvenil 

Marista, a Catequese, dentre outros”.113 

Pode-se perceber que a missão do CMSJ é proposta numa perspectiva forte da 

religiosidade e de acordo com ela a escola propõe seus princípios igualmente articulados  

“Marcelino Champagnat é a fonte e a raiz que dão vida à Educação Marista. 

Os tempos e as circunstâncias mudam, mas a sua visão e a sua dinâmica 

espiritual vivem em nossos corações. Deus o escolheu para levar a esperança 

e a mensagem de amor de Jesus para as crianças e os jovens da França de 

seu tempo. É também Deus quem nos inspira a fazer o mesmo onde vivemos 

hoje.” (Missão Educativa Marista – n 01) A missão do Colégio Marista São 

José de Montes Claros, é educar e evangelizar crianças e jovens, 

fundamentada em São Marcelino Champagnat, para formar cristãos e 

cidadãos comprometidos na construção de uma sociedade sustentável, justa e 

solidária. Princípios : Educação integral, centrada em Jesus Cristo e 

inspirada em Maria. Articulação entre fé, cultura e vida. Qualidade na 

prestação dos serviços. Foco em resultados nas áreas de atuação. Parceria 

entre Irmãos e Leigos(as). Respeito à diversidade e fomento da 

inclusividade. Preferência pelos mais necessitados e suas famílias. 

Responsabilidade social e ambiental. Atuação segundo a ética e a justiça. 

Sinal profético de solidariedade e de esperança. Uso evangélico dos bens.114 

 

O desafio que se coloca é de uma educação enraizada na religiosidade frente aos 

desafios de uma sociedade culturalmente plural e diversificada, fortemente influenciada pela 

modernidade, mas visivelmente percebidos e efetivados na proposta Marista de Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
113 Ibidem 
114 Ibidem 
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CAPÍTULO II - ENSINO RELIGIOSO: conservar versus avançar 

 

 

O ER encerra em si a possibilidade de desenvolver o que deveria ser a finalidade 

máxima da escola, a educação para a paz115. Uma escola focada no desenvolvimento da 

religiosidade tendo como meta a paz, uma paz na sua “pluridimensionalidade: paz interior, 

paz social, paz ambiental e, consequentemente, paz militar” 116. E muitas vezes, em torno do 

ER religioso sempre circundaram muitos interesses, e “estamos convencidos da necessidade 

do Ensino Religioso nas escolas públicas e particulares como componente importante da 

educação de todo cidadão”.117  Pois, é preciso entender que “ a discussão do ER não se 

inscreve, fundamentalmente, na esfera do debate sobre o direito à religiosidade, mas do 

direito à educação de qualidade que prepare o cidadão para visões e opções conscientes e 

críticas em seus tempos e espaços.118 E aqui, o nosso objetivo é discuti-lo quanto às 

influências da confessionalidade e secularização, no sentido de conservar e avançar. 

E de acordo com tais quesitos, para o ER confessional, quando esse está inserido nas 

escolas ligadas às ordens religiosas, isso parece estar resolvido, pelo menos quanto sua 

legalidade, pois quanto a outros aspectos são os desafios de cada instituição. Mesmo que, “nas 

escolas confessionais espera-se um programa de estudos de religião compatível com a fé a 

que a escola adere”119, como avançar? Ou mesmo, até onde os traços tradicionais o  

influencia?  

 

 

2.1 O Ensino Religioso na perspectiva da Igreja Católica e da CNBB 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entende o ER, “como parte da 

educação integral, pois é impossível pensar no verdadeiro desenvolvimento das 

potencialidades esquecendo a dimensão transcendental do homem”120. Portanto, entende-se 

que a educação possa contribuir para uma formação de um sujeito mais crítico e 

transformador, ou seja “o homem novo e que possibilita à nova sociedade experiência e 

                                                      
115 D’AMBRÓSIO, 1999. 
116 Ibid., p. 119. 
117 SOARES, 2010,  p 25. 
118 PASSOS, 2007,PAG. 76-77. 
119 Ibid., p. 119. 
120 CNBB, 1987, p. 14. 
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esperança do Reino definitivo121.   

A criação da CNBB, em 1952, no Brasil é um fato marcante, porém que tem suas 

raízes na recuperação do prestígio da Igreja junto ao Estado, não só no Brasil, como em todo o 

mundo, fato esse já contemplado historicamente, nessa tese. Já em meados do século XIX, era 

visível a reorganização da igreja, pois mesmo perdendo espaço no âmbito do poder temporal, 

aumentava o seu prestígio espiritual, principalmente a partir de Pio IX. Outro fato marcante 

para a consolidação da Igreja Católica foi à realização do Vaticano I (1869-1870), que contou 

com o Papa Leão XIII para dar prosseguimentos às reformas e, com a publicação de vários 

documentos pontifícios, dentre eles a “In Plurimis” – que versou sobre a escravidão aqui no 

país e a “Rerum Novarum” em 1891 – a mais alta expressão da doutrina social cristã122.  

No período entre as duas guerras mundiais, a Igreja assumiu um papel de 

pacificadora entre os povos e o Papado paulatinamente reconquistou o prestígio internacional 

com a queda do Direito Canônico e, a reorganização com o Direito Eclesiástico, o que 

concorreu para a centralização do poder na mesma, fortalecendo cada vez mais o poder dos 

Bispos sobre o Clero, imerso durante séculos sob o Regime Regalista. 

O fim da segunda guerra marca um período de rápidas transformações no cenário 

mundial e no cenário brasileiro, nos âmbitos tanto sociopolítico, como econômico com uma 

acentuada marginalização da população – evidenciada na miséria. E é nesse cenário que em 

1945 vê-se a criação e instalação da Associação dos Educadores Católicos – AEC, e em 1952, 

a criação da CNBB. 

Destaca-se a figura de João XXIII, o qual exerceu um papel protagonista frente aos 

desafios do novo mundo que se descortinara sob forte e crescente modernização. Portanto, 

frente a todas essas transformações, aceleradas pelo desenvolvimento da comunicação, no 

bojo do avanço tecnológico e industrial, esse sumo pontífice convocou o Concílio Vaticano II, 

em 1959, e sob os lançamentos das encíclicas “Mater Et Magistra” – 1961 e “Pacem in 

Terris” – 1963. E então a CNBB no Brasil, ajuda a recuperação no país da caminhada rumo à 

democratização, com orientações para o povo, na marcha contra as injustiças sociais e a 

necessidade do estabelecimento de uma sociedade mais fraterna, e mais com a missão de 

educar – “ a educação – condição básica para o desenvolvimento pessoal e o exercício da 

cidadania – constituía uma urgência nacional”.123 

“E em 11 de outubro de 1962, [...] o papa João XXIII dava início ao Concílio 

                                                      
121 Ibid., p. 15. 
122 Ibid., 1987. 
123 CNBB, 1992 ,p. 5 
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Ecumênico Vaticano II, 0 21º da história da Igreja – [...]. O concílio seria a resposta da Igreja 

ao desejo de colaborar mais eficazmente na solução dos problemas da época”, 124 o qual foi 

realizado em 4 sessões e só chegou ao fim no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado de 

Paulo VI (1897-1978) e cujo cinqüentenário comemora-se nesse  corrente ano. 

 

“O Vaticano II o que melhor expressa à idéia de um projeto que veio para 

oferecer uma proposta cristã ao mundo moderno, sem posição de afirmação 

de poder ou de resistência. O papa João XXIII dizia, em seu Discurso de 

Abertura, que o Concílio não visava afirmar uma doutrina específica nem 

mesmo condenar erros, como muitos do passado, mas que a tradição cristã 

fosse exposta em sintonia com as indagações e formulações do pensamento 

moderno. [...] O projeto do Vaticano II lançou a igreja em uma rota histórica 

de construção de sua própria identidade no contexto do mundo moderno 

ambíguo, ou seja, marcado por erros e conquistas virtuosas para a 

humanidade”.125 

 

Através do Concílio Vaticano II, por meio de seus documentos, os quais foram 

denominados constituições (textos que tratam das verdades doutrinárias), decretos (textos que 

expõem disposições disciplinares) e declarações (textos que emitem uma espécie de juízo 

sobre um problema concreto), pôde-se perceber que ficou clara a necessidade do respeito 

à liberdade religiosa, bem como de uma nova abordagem ao mundo moderno e 

ao ecumenismo, os quais geram sem sombra de dúvida uma relação de tolerância com os não-

cristãos e os apostolados leigos, que ampliaram suas ações dentre da igreja desde então. 

Vale aqui ressaltar que o decreto "Ad gentes" ("a todas a gentes"), aprovado em 7 de 

dezembro de 1965, reflete sobre a atividade missionária da Igreja, a qual deve valorizar as 

riquezas de cada cultura. Isto para, entre outras coisas, adequar-se às diversas culturas dos 

povos, os quais a mensagem evangélica deve ser transmitida. 

Porém, é com o documento “GRAVISSIMUM EDUCATIONS” – PRINCÍPIOS 

PARA A EDUCAÇÃO CRISTÃ, que o Vaticano II aponta como deverá ser a educação nas 

escolas católicas, as quais não deverão simplesmente propor conteúdos, mas possibilitar a 

formação integral do aluno de dentro para fora, solidificando valores. “E logo no “Proêmio”, 

o documento destaca que “educar é urgente” e que essa declaração é fruto de uma atenta 

consideração à importância da educação cristã e à sua influência no progresso humano e 

social” 126 

O diálogo proposto pelo Vaticano II com o mundo moderno, o qual continuou com 

suas frenéticas transformações e, cada vez mais aceleradas, principalmente nesse novo século, 

                                                      
124 ZANON, 2012,p.9. 
125 PASSOS, J.D. 2014,p.12. 
126 ZANON, 2012,p.52. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_dezembro
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seguiram-se então na direção de 

 
[...] “ dizer que a doutrina conciliar fundamental refere-se à relação correta 

da Igreja com o mundo (uma ortodoxia metodologia) na condição de 

intérprete que busca entender para melhor servir. Nesse sentido, é o Concílio 

definitivo por sintonizar a Igreja com o provisório, com as diversas 

realidades históricas (adaptar-se a cada geração). Essa norma, se adotada ao 

longo do tempo, faz do Concílio uma atualidade permanente à medida que 

sintoniza com a História que passa, tendo como fonte, inspiração e força o 

Espírito doado por Jesus Cristo. E o Espírito continua gerando a Igreja na 

História uma vez que encarna no tempo o carisma da vida plena que vem de 

Jesus Cristo.”127   

  

Nas décadas posteriores de 1980 e 1990, transcorridas sob o pontificado de João 

Paulo II, a Igreja se dedicou e muito ao exercício de assegurar o seu próprio futuro no Brasil, 

o qual dependia, como defendeu o Papa, em grande parte da consolidação da família e da 

formação daqueles que representam o próprio futuro, os jovens. 

 

O jovem é essencialmente um ser em formação, e vós sois os seus grandes 

formadores. Ensinai-lhes que o futuro se realiza na medida em que forem 

fiéis a uma vocação divina a fim de assumirem plenamente “aquilo em que 

cada um e cada uma deve dever tornar: para si para os homens – para Deus” 

(Carta aos jovens e às jovens do mundo, 9); ensinai-lhes, também, que essa 

vocação se vislumbra na oração, se fortalece na Eucaristia; ensina-lhes, 

também, o verdadeiro significado do sexo e do amor, da alegria e da dor, da 

vida e da morte; levai-lhes a mensagem de solidariedade e de justiça para 

que possam ser fiéis continuadores da obra de Deus na terra; ensinai-lhes, o 

uso correto da própria liberdade e sobretudo que a maior liberdade é o pleno 

dom de si. E do mesmo modo, que não tenham medo de evangelizar nas 

praças e nas ruas como os primeiros apóstolos, de tornar Cristo conhecido 

nas modernas metrópoles. Este não é o momento de se envergonharem de 

testemunhar o Evangelho (cf. Rm 1,16); “por cima dos tetos” (Mt 10, 27)128 
 

 

Na sua primeira visita ao Brasil em 1980, o Papa João Paulo II, enfrentou a questão 

sobre a natureza do Ensino Religioso ministrado nas Escolas Públicas e, na homilia, o Santo 

Padre, durante a missa de 5 de julho de 1980, em Porto Alegre, chamou à atenção para  

importantes aspectos da formação religiosa, dando ênfase ao ER nas escolas onde fez questão 

de abordar que são nelas que o cidadão se forma através da cultura e da preparação 

profissional, portanto a educação da consciência religiosa é um direito da pessoa humana.“A 

                                                      
127 PASSOS, J.D. 2014,p.103. 
128  ;Cf. Homilia da Missa conclusiva da VIII Jornada Mundial da Juventude, Denver, 15-VIII-1993). CNBB. 

Pronunciamentos do Papa João Paulo II -  Ensino Religioso, Educação Religiosa, Educação Cristã, Escola 

Católica, Dialógo Interreligioso, Liberdade Religiosa e Assuntos Afins - Anos: 80 e 90. Coleção: Documentação 

Ensino Religioso. V. 4, 2011. 
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Igreja, ao defender esta incumbência da escola, não tem pensado nem pensa em privilégios: 

ela propugna por uma educação integral ampla e pelos direitos da família e da pessoa”129  

Outros pronunciamentos continuaram  a indicar a posição da Igreja, ao tratar de temas 

voltados para a educação integral, mudanças de época, urgências da sociedade. 

Já no inicio do século seguinte, sob a organização legislativa do ER no Brasil, em 

2008, a CNBB criou uma Comissão de Bispos vinculada à Presidência da CNBB para estudos 

das questões urgentes sobre o ER no Brasil, com o intuito de apresentar fundamentos e 

sugestões ao Episcopado Brasileiro na busca de possíveis caminhos para acompanhamento 

das ações no país, tendo em vista  a prática do ER no sistema escolar. 

E em novembro do mesmo ano - 2008, foi assinado o “Acordo entre a República 

Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil”,  

um documento composto de 20 artigos que tratam de diferentes assuntos dentre eles, sobre o 

ER no território nacional, o qual tramitou no Congresso Nacional ao longo de 2009 como um 

acordo bilateral e seguiu em regime de urgência para o Plenário, onde foi aprovado em agosto 

de 2009. Já na casa do Senado, tornou-se, um Decreto em 2010, onde em seu o Artigo 11, 

versa diretamente sobre o ER e defende o direito de “liberdade religiosa” 130em observância 

da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, no qual o mesmo deve 

possibilitar a educação integral da pessoa. O certo é que esse acordo levanta e levantará ainda 

provavelmente muitas controvérsias, principalmente no que diz respeito sobre a laicidade, 

reavivando esse discurso, em torno de uma expectativa cada vez mais laica para o ensino. 

Portanto, continuemos nossa explanação sobre as influências sofridas pelo ER no decurso de 

nossa história, pois o Estado laico trás consigo outras querelas e, dentre elas não há como se 

esquivar da secularização. 

 

 

 

                                                      
129 (cf. Pronunciamentos de João Paulo II no Brasil – nº 549-550, Ed. Vozes Petrópolis, 1980). 
130 CHELOUD (2012.p.33) “a liberdade religiosa não era tal como hoje, pois as confissões religiosas nascidas da 

Reforma tinham a pretensão de se tornar a religião oficial do poder público, ocasionando conflitos armados 

extremamente violentos”. [...] Mas o fato é que esse foi o berço da liberdade religiosa, que a partir da Reforma 

Protestante, foi gradualmente alcançando o status de direito fundamental, por meio das guerras religiosas e do 

surgimento de grupos puritanos radicais. Vale ressaltar que não foi na Europa, mas nos Estados Unidos da 

América, que a liberdade religiosa evoluiu à constitucionalização. 

CHELOUD (2012.p.59) “a liberdade religiosa é considerada um direito complexo, por envolver a crença, o culto 

e a assistência religiosa, não há negar-se que a própria liberdade de crença também pode ser considerada um 

direito complexo, pois abrange a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, 

liberdade de mudar de religião, a liberdade de não aderir a religião alguma, a liberdade de ser ateu, entre outras 

possibilidades. 
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2.2  Ensino Religioso e o impacto da secularização na sociedade brasileira 

 

O discurso e defesa em torno da pátria laica trazem consigo as reflexões a cerca da 

modernidade e como não poderia deixar de ser sobre a secularização. Questões de muita 

complexidade, dentre elas -  o nosso próprio entendimento se vivemos ou não num mundo, 

secularizado. O que propõe também outros questionamentos como o espaço ocupado hoje, 

num mundo cada dia mais individualizado: pela religião, pela religiosidade e, porque não 

dizer pelo próprio Deus.  

A humanidade evoluiu, racionalizou-se, empoderou-se, materializou-se ao extremo 

com bens e excessivos confortos , no processo do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e 

como não dizer do próprio capitalismo, cenário esse onde se interpõe a dúvida, se há ou não 

espaço para Deus, nos quereres humanos. Pois, nesse arsenal de imediatismos, realizações 

pessoais e, tudo em nome da felicidade imediata, das realizações cada vez mais 

individualizadas; preferimos interpretar, que vivemos num mundo onde há “bolsões” de 

absoluta descrença, e “bolsões” de crença e religiosidade131. 

O mundo hoje, em pleno século XXI se apresenta com múltiplas possibilidades, ou 

seja, nos vemos em meio à multiplicidade de constelações culturais, que se interiorizam nas 

mentes humanas e, assim podemos perceber que os homens se fazem mais crentes ou não 

crentes.  

O termo secularização passou a ser usado no século XIX no campo filosófico-

ideológico e significa a redução da influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a 

cultura e outros setores da vida social, bem como no campo educacional132. Sendo que, no 

entanto, é prioritariamente considerado como um movimento promovido por sociedades 

culturais e grupos intelectuais europeus do ocidente e do norte do ocidente, o Atlântico Norte. 

Porém, acreditamos que a secularização “estenda-se também, [...] de diferentes maneiras, para 

além desse mundo”  133.  

E é exatamente aí que nos vemos um país latino-americano no pós período colonial, 

independente de um país europeu, num contexto de influências irrefutáveis de Portugal, ou 

melhor, dizendo de toda a Europa ocidental, e inclusive influências do que consideramos o 

processo de secularização134. E aqui é importante deixar claro, que entende-se que esse 

processo é o movimento pelo qual “setores da sociedade e da cultura são subtraídos à 

                                                      
131 TAYLOR, 2010. 
132 MARTELLI, 1995. 
133 TAYLOR, 2010, p. 14. 
134 BERGER, 1985, p. 119. 
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dominação das instituições e símbolos religiosos”135. 

 O termo secularização “possui, portanto, um núcleo originário no direito canônico, 

cujo significado continuou a operar mesmo em plena época moderna” 136. Acredita-se  que o 

termo pode ter sido primeiramente utilizado em meados de 1600, durante as negociações  da 

“Paz de Westphalia”, para assinalar a passagem de propriedades religiosas para as mãos 

seculares. Mas, no entanto, nos últimos anos do século XX, com o reavivamento das 

discussões em torno do fundamentalismo islâmico, o termo foi reatualizado, recolocando-se 

sobre as mesas globais, incitando discussões em torno da laicidade estatal, mediante a 

diversidade social e os direitos públicos. 

Para Weber137,o Estado laico se transformou num condomínio da lei, e a tese da 

secularização está ancorada em dois pilares; o da racionalização religiosa – no ocidente o 

desencantamento do mundo, e o da racionalização legal; o jurídico – desencantamento da lei, 

o qual pôs de pé o moderno estado laico.  Portanto, o termo secularização foi cunhado, 

mediante o espectro criado por esses desencantamentos, realçado pela luta contra a magia, e 

nisso pode-se perceber claramente o declínio da religião como potência. E essa 

“emancipação138 da tutela da tradição religiosa” ocorreu por toda parte numa realização 

histórica, ou seja, “numa longa trajetória, marcada por conflitos e retrocessos”139. E é 

justamente esse processo de emancipação da tutela religiosa, que identifica-se como o 

“princípio da laicidade”140 nas sociedades modernas, onde a vida social passa cada vez menos 

a estar submetida às regras editadas por uma instituição religiosa. 

 

A religião cessa de fornecer aos indivíduos e aos grupos o conjunto de 

referências, das normas, dos valores e dos símbolos que lhes permitem dar 

um sentido à sua vida e às suas experiências. Na modernidade, a tradição 

religiosa deixa de constituir um código de sentido que se impõe a todos. 

Significa isso que as sociedades ditas tradicionais viviam sob o império 

absoluto da religião e que as normas religiosas se impunham nelas de 

maneira completa? Certamente que não: os trabalhos dos antropólogos e dos 

historiadores mostram, pelo contrário, que as sociedades tradicionais ou pré-

                                                      
135 Ibid., p. 119. 
136 MARRAMAO, 1997, p. 18.  
137 PIERUCCI, 1998. 
138 HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 38. 
139 Ibid., p. 38. 
140 CHELOUD, Heloísa Sanches Querino. A liberdade nos Estados modernos. São Paulo: Almedina, 2012. A 

laicidade é comumente colocada como o princípio da laicidade, consistindo em, mais que um mandamento 

definitivo,  um vetor a informar a realização de todas as normas jurídicas, ou seja, um verdadeiro alicerce de 

ordenamento. Mais que uma regra que deva ser aplicada num dado caso concreto, a laicidade, como princípio, 

norteia a aplicação de todo o ordenamento jurídico, pairando sobre um número bastante amplo de normas e fatos 

concretos . 
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modernas passam o seu tempo a jogar com a lei religiosa que supostamente 

as rege. Este “jogo com o código” faz a dinâmica da tradição e a capacidade 

desta de se transformar no tempo.141  

 

Na modernidade142, o sujeito, o indivíduo entende que não mais a religião ditará as 

normas a que ele deva ou não seguir, para ele a religião é uma coisa de foro íntimo, “matéria 

de opção”, da consciência do indivíduo. E nesse contexto é preciso entender quem é esse 

indivíduo, cuja imagem se viu construir no decorrer da história e a sua autonomia, a partir da 

reforma protestante (séc. XVI) e da revolução francesa (1792). 

 

O ser humano tornou-se o centro das coisas. Surgiu o que se chama de 

modernidade: um novo modo de ser, de sentir/pensar e de fazer. Os seres 

humanos tomaram consciência de si e do mundo. Buscaram realizar-se na 

liberdade e na autonomia, ver-se como sujeitos de si e da história, perceber-

se com olhos novos, redimensionando sua posição e vinculando à natureza e 

ao cosmos143.  

 

É sabido, como já dito anteriormente, que a educação no Brasil tem suas origens no 

berço da Igreja Católica, e assim esteve até a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal, 

responsável direto, pelo início do processo de secularização na colônia brasileira. Mas 

somente no Império, o Estado, tomou-se para si a regulamentação da mesma, mediante 

influências do sistema de Padroado da Igreja Lusitana, até a chegada da família real 

portuguesa e consequentemente a abertura dos portos, o que veio possibilitar o primeiro 

movimento de imigração, com a chegada ao Brasil de outros povos e, também o contato com 

outras religiões, como o protestantismo, deixando então o catolicismo, o lugar de única 

religião do povo brasileiro.  Contudo podemos considerar que definitivamente a secularização 

se concretiza no cenário social, político e cultural do país, após a Proclamação da República, 

em 1989 e vai se efetivando na sociedade ao mesmo tempo em que ela se moderniza e laiciza. 

A modernidade vislumbrou a morte da religião. Porém, para alguns a religião não 

morreu144 e, esse voltar da religião e fortalecer da crença em Deus, pode ser considerado 

como uma resposta às mudanças no próprio tecido social e no campo religioso. 

 

As novas tecnologias da informação e o processo de globalização, com a 

intensificação do fluxo de informações, viajantes e imigrações ao redor do 

mundo. A emergência de novas demandas e movimentos sociais, articulados 

a partir de uma busca por reconhecimento e identidade. São também fatores 

                                                      
141 HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 38. 
142 A modernidade  
143 VALLE, 1998, p. 120. 
144 PIERUCCI, 1998. 
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que contribuem para uma reavaliação do lugar atribuído a questões 

“culturais” e “particulares” – como “a religião” – na concepção moderna de 

uma sociedade racionalizada e secularizada. 145 
 

 

Nisso, já entende-se como o fenômeno da secularização é controverso e está 

intimamente relacionado com o avanço da modernidade na sociedade em todas as suas áreas e 

aspectos da vida social, ou seja, o homem moderno com suas raízes na racionalidade constrói 

sua concepção de mundo e do próprio homem, na sociedade dessacralizada, ou seja, profana, 

a qual contrasta com o universo mágico das sociedades tradicionais. 

No que diz respeito a nosso objeto de estudo, o ER, busca-se entender as influências 

da secularização sobre o mesmo. No Brasil, não pode-se esquecer, como anteriormente citado, 

que o processo de secularização vai se instaurando a medida do avanço da laicidade, a 

separação da Igreja e Estado, mesmo antes da proclamação da República, como viu-se no 

desvelar da história do país, tardiamente em relação em relação ao processo de secularização, 

bem como de modernização, tomando como base os países do ocidente europeu  .“O processo 

de secularização é considerado como o processo de declínio dos conceitos e conteúdos 

religiosos na produção do conhecimento, como também na literatura, na filosofia, na arte e na 

ciência” e como não poderia deixar de ser na educação.146 Portanto, não se pode negar a 

influência da secularização e modernização também quanto ao ER, que mesmo chegando ao 

Brasil pelas mãos dos portugueses e, se desenvolvendo sob o incessante trabalho da Igreja 

Católica, o berço no qual se robusteceu, vai se transformando, num processo dialético, na 

perspectiva de conservar-se e avançar, aderindo às mudanças e necessidades socioculturais e 

educacionais do povo brasileiro no curso da nossa própria história. 

 

 

2.3 Duas concepções histórico-culturais: a tradicional e a modernizadora 

 

O Ensino Religioso, tomando como princípio a confessionalidade, entendendo-o 

como uma versão tradicional do ER; e aqui vale ressaltar que não se quer colocá-lo na 

berlinda, defendendo-o ou não, mas, no entanto refletir no que ele significa ou o que o 

caracteriza precisamente. E nessa perspectiva, o ER confessional, como um modelo 

tradicional – volta a se falar, se expressa no acordo entre um conjunto definido de 

denominações religiosas restritas ao campo cristão e, sofre inexoravelmente os reflexos das 

                                                      
145 OLIVEIRA, G.; OLIVEIRA, A., 2012, p. 25. 
146 JUNQUEIRA, S. R. A  & TEÓFILO,2012 
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relações entre o Estado e principalmente a Igreja Católica. O primeiro documento oficial, no 

Brasil, a se referir ao ER, surge com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

(1707) e previa a obrigação dos senhores proprietários cuidarem da educação religiosa de seus 

escravos. Cabia aos párocos ensinar a doutrina cristã aos escravos e aos meninos. 

 Tomemos então como parâmetro discursivo as constituições brasileiras e seus 

respectivos textos, as quais apresentam assim o ER; 

 

1824: “CONSTITUIÇÃO DO IMPERADOR” 

Art. 5 – “A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião 

do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior do Templo”.147  

 

Na então chamada constituição do Imperador, não há dúvidas sobre o caráter 

confessional do ER, o Estado fez um pacto com a Igreja Católica, instituindo-a religião 

oficial, onde é inquestionável a confessionalidade, pois a mesma encontra-se explícita no 

texto. “Vale citar o art. 95, inciso III, da CF de 1824, que conferia a cidadania plena apenas 

àqueles que professassem a religião do Estado.”148 Sendo assim, quanto ao ER no período 

imperial, não há mudanças, pois a Religião Católica Romana era a religião oficial do Império 

e nessa época a Igreja era dona de um vasto patrimônio econômico e cultural e não conflitava 

com a corte, isso sem falar que a mesma continuou o trabalho com a educação, mesmo sendo 

papel do Estado. É que nesse período ela tinha outros interesses além o de evangelizar 

pregando ou impondo a doutrina católica romana. Vale salientar, que nessa fase imperial o ER 

continuou ainda sob a forma de catequese,149 a qual se entende como “atividade própria das 

comunidades religiosas, o objeto é a fé em sua dimensão de religiosidade e estrita ao campo 

da prática religiosa propriamente dita”, objetivando doutrinar os índios e os negros, bem como 

a classes subalternas. Necessário se faz aqui esclarecer o que entende-se por fé; e “a fé, que 

habitualmente é encarada como a essência específica ou substância própria da religião. A 

definição de fé enfatiza especialmente a distinção entre ela e o que se denomina ‘crença’ num 

sentido teórico”.150 Quanto a crença, ela “integra a escala do saber, [...] consiste em considerar 

verdadeiro a um objeto em função de razões apenas quantitativamente diferentes daquelas que 

nos levam a conhecer algo”. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                      
147 BRASIL, 1824, p. 01. 
148 CHELOUD , 2012, p. 58 
149 BORTOLETO e  MENEGHETTI, 2010, p.67 
150 SIMELL, 2010. p.46 
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Até a Proclamação da República (1889), o ensino nas escolas manteve-se arraigado 

nos fundamentos católicos. E assim, esse fato demonstra que o projeto dos colonizadores era 

verdadeiramente conquistar os gentios à fé católica, com o propósito de mantê-los em 

submissão aos objetivos da coroa portuguesa, uma vez que se sabe que os Jesuítas 

desembarcaram praticamente com os colonizadores, para aqui impor sua religião convertendo 

todos ao cristianismo. 

 E em 1890, foi assinado pelo presidente Manoel Deodoro da Fonseca, o Decreto 

119-A, o qual proibia a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em matéria 

religiosa e consagra a plena liberdade de cultos. Com o estabelecimento então da República, a 

laicidade é posta em questão e, houve a conseqüente separação entre Estado e Igreja, e nesse 

processo de laicização da sociedade, o ensino passou a ser considerado laico, mas, no que se 

refere ao ER, o enfoque continuou sendo confessional. Portanto a primeira constituição 

republicana dispõe que: 

 

1ª CONSTITUIÇÃO DO BRASIL REPÚBLICA: 1891 

Art. 72 - Parágrafo 3º - “Todos os indivíduos e confissões religiosas podem 

exercer pública e livremente o seu culto... 

...Parágrafo 6º - Será leigo o Ensino Ministrado nos Estabelecimentos 

públicos. Nenhum culto ou Igreja gozará de subvenção oficial nem terá 

relações de dependência ou aliança com o Governo...”.152  

 

A laicização do Estado estabelece então a separação da Igreja e Estado, pois “a 

Constituição de 1891 consolidou essa separação e os princípios básicos da liberdade religiosa 

(arts. 11, § 2º; 72;§3ºa 7º; 28 e 29), [...], admitindo e respeitando todas as vocações 

religiosas”.153 Preservando o Estado da tal influência da confessionalidade, principalmente da 

hegemonia católica. A partir de 1891, começou a vigorar a primeira Constituição Republicana 

que definiu que “será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”. Também se 

proclama que todas as religiões são aceitas no Brasil, as quais podiam praticar sua crença e 

seu culto livre e abertamente. Isso foi, 

 

[...] um marco fundamental na história religiosa brasileira foi o fim do 

monopólio católico e a crescente abertura para o pluralismo religioso 

explícito, de modo que foram introduzidos no Brasil diferentes sistemas 

religiosos com destaque para a vertente Protestante e o Espiritismo 

                                                      
152 Idem, 1891, p. 22.  
153 SILVA, J. A.da. op cit. , p.250 citado por CHELOUD , 2012, p. 62 
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kardecista que foram paulatinamente conquistando segmentos cada vez 

maiores da população
154

. 

 

A  CF republicana foi a primeira a orientar a educação brasileira que o ER só poderia 

ou deveria ser ministrado nas escolas de cunho religioso, ou seja, em alguns estabelecimentos 

específicos, e não mais nas escolas mantidas pelo poder público. É notório; que essa linha de 

pensamento foi influenciada pelos ideais da liberdade religiosa regida pelo princípio da 

laicidade do Estado, segundo a concepção francesa, que como dito anteriormente, muito 

influenciou a Assembléia Constituinte e, posteriormente essa idéia foi intensificada devido o 

progresso dos ideais liberais no Brasil . 

 Já nas constituições a seguir, vemos a vitória dos que defendiam o ER confessional, 

mesmo com a grande batalha ideológica pelo caráter laico do ensino, travada pelos então 

Pioneiros da Educação. Em 1931, através de decreto, Getúlio Vargas,  reintroduz o ER nas 

escolas públicas de caráter facultativo. Em resposta, foi lançada a Coligação Nacional Pró-

Estado Leigo, composta por representantes de todas as religiões, além de intelectuais, como a 

poetisa Cecília Meireles. Porém as menções sobre ele continuaram nos documentos oficiais, 

como vê-se a seguir; 

 

CONSTITUIÇÃO DE 1934 

Art. 153 - “O ENSINO RELIGISO será de freqüência facultativa e 

ministrada 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”.155 
 

 

“Embora essa constituição previsse a liberdade de crença e de culto, ela deu margem 

à restrição desse direito, ao ressalvar que ela se esbarrava nos ditames da ordem pública e dos 

bons costumes”156. E mesmo sendo a primeira vez que a liberdade de crença foi 

verdadeiramente expressa na carta constitucional, um avanço significativo, a questão colocada 

pela ressalva, coloca essa liberdade em certo risco.  

Com o golpe efetivado pelo então presidente Getúlio Vargas e o estabelecimento do 

Estado Novo, a CF de 1934 foi então substituída pela CF de 1937, a qual traduziu o tom 

autoritário do governo instaurado, onde a liberdade religiosa foi abordada no art. 122. Porém, 

 não há como negar que a Igreja Católica exerceu severas influências no novo governo e se 

empenhou e muito pelo reconhecimento de sua importante influência na constituição da 

                                                      
154 ANDRADE, 2009, p. 109. 
155 CF, 1934, p. 43. 
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nacionalidade brasileira. Haja vista, que tais “empenhos foram em parte recompensados no 

texto da constituição de 1934 na qual, por exemplo o Ensino Religioso é permitido e [...] o 

princípio da separação é temperado pela possibilidade de ‘colaboração’ entre Estado e 

religiões”. 157 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CONSTITUIÇÃO DE 1937 

Art. 133 - “O ER 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 freqüência 

compulsória por parte dos alunos”.158 

  

Passados, oito anos, em 1945, o presidente Getúlio Vargas foi deposto pelas Forças 

Armadas e consequentemente renunciou ao cargo e um ano depois, foi então convocada uma 

constituinte,  a qual deu origem em 1946, a nova carta constitucional, considerada por muitos 

como a melhor CF que o país já possuiu.  

  

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL DE 1946 

Art. 168 - Parágrafo 5º - “O ER constitui disciplina dos horários das escolas 

oficiais, e de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a 

confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo 

representante legal ou responsável”.159 

 

Porém, já no fim do Estado Novo, as relações entre Igreja e Estado já não andavam 

tão boas e a Constituição de 1946 restabelecia a tradição republicana do afastamento entre 

Estado e Igreja, reavivando o tom laico da Proclamação da República, enfraquecendo o poder 

da mesma e sua hegemonia, mas, no entanto o ER permaneceu contemplado no documento 

oficial devido à mobilização de grupos e autoridades religiosas. 

 Com o golpe militar de 1964, novamente o Brasil se vê com uma nova CF, onde foi 

restringida a liberdade individual, como característica de um governo centralizador, o qual 

possuía poderes de intervir na liberdade religiosa, se revelando a mais autoritária. Quanto a 

CF de 1969, foi apenas uma emenda à CF anterior, caçando os direitos políticos, restringindo 

ainda mais os direitos individuais. 

 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1967 

                                                      
157 GIUMBELLI, 2008, p.82. 
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Art. 167 - § 3º: IV - “O ER de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio...”.160 

CONSTITUIÇÃO DE 1969: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1 

Art. 176 - § 3º: V - “O ER de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

dos horários normais das escolas de grau primário e médio...”.161 

 

A efervescência dos anos da década de 1980 reavivou as lutas sindicais e os 

movimentos sociais no Brasil, a começar pelos educadores, e aqui vale ressaltar os 

movimentos dos professores, com períodos de greves tidas como as mais longas da história 

brasileira, realizações de congressos, os quais contribuíram significativamente para a 

instauração da redemocratização, bem como com a abertura política e principalmente a 

instauração da Assembléia Nacional Constituinte e a promulgação da CF de 1988, a que 

vigora até os dias de hoje no país.   

 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Art. 210 - § 1º - “O ER, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”.162 

 

De acordo com essa atual carta constituinte, a matrícula na disciplina não é um dever 

do aluno, mas sim um direito, ressalvado a necessária garantia da liberdade religiosa e o 

princípio da laicidade, nos mesmos termos das constituições anteriores. Mas é preciso aqui 

atentar-se para o fato da diferença dos termos ensino e educação, no qual a educação religiosa 

é de responsabilidade dos pais e da igreja e o ‘ensino religioso’ deve ser ministrado na 

escolas, por professores sem ligações e interesses religiosos.163 Quanto ao quesito conteúdos, 

no ER, pode-se destacar a necessidade do avanço para o trato e formação para a convivência 

ecumênica, o combate à intolerância religiosa, quanto à valorização das diversidades, todas 

essas, lições educacionais, adequadas a ele e de necessário e urgente avanço nessa direção. 

Pois cabe à catequese o compromisso com a fé, princípio tradicional nas igrejas. E de acordo 

com tais pressupostos, o Diretório Nacional de Catequese (DNC), os dois deverão ser 

distintos: 

 

55. A situação do ERE é distinta nos vários Estados: de caráter 

antropológico (cultura religiosa), ecumênico, inter-religioso e confessional. 

João Paulo II, falando às Conferências Episcopais da Europa, afirma que os 

alunos “têm o direito de aprender, de modo verdadeiro e com certeza, a 

                                                      
160 Idem, 1967, p. 59. 
161 Idem, 1969, p. 60. 
162 Idem, 1988, p. 140. 
163 GARCIA, 2009. 
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religião à qual pertencem. Não pode ser desatendido esse seu direito a 

conhecer mais profundamente a pessoa de Cristo e a totalidade do anúncio 

salvífico que ele trouxe. O caráter confessional do Ensino Religioso Escolar, 

realizado pela Igreja segundo modos e formas estabelecidas em cada país, é, 

portanto, uma garantia indispensável oferecida às famílias e aos alunos que 

escolhem tal ensino” (DGC 74).164 

 

O ER, atualmente, é tido como área de conhecimento do fenômeno religioso, o qual 

estuda as diversas tradições religiosas, e nesse sentido, o mesmo pode ser um espaço de 

reflexão dos temas transversais, lembrando, no entanto que não só cabe a ele essa 

competência, mas de toda a articulação do currículo escolar. E quanto à catequese? A 

catequese é o momento da iniciação à fé, é o método de ensino da mensagem evangélica e da 

doutrina cristã, entendida como a informação e a educação à fé, ou seja, a catequese está a 

serviço do Evangelho.  

Mas é imprescindível entender aqui, os caminhos diferenciados, os quais o ER 

percorre: o caminho da confessionalidade, entendido aqui como uma possibilidade do 

conservadorismo e  o caminho da interconfessionalidade, o caminho das religiões e o caminho 

da religiosidade, como uma das possibilidades do avançar. Mas existem consenso da 

prevalência de outros modelos, como será discutido a seguir.  

 

 

2.4 Modelos do Ensino Religioso 
 

 

O ER, disciplina do currículo do Ensino Fundamental no Brasil, ou então “ER escolar 

e, exatamente por ser escolar, justifica-se como componente curricular enquanto expressão de 

uma abordagem científica”, 165pode-se ser ainda analisado segundo a categoria de modelos, no 

qual assume uma postura epistemológica. Os modelos são como mapas, idéias explicativas no 

esforço de compilar informações sobre uma prática, ou seja, “o esforço de construir tipologias 

serve apenas como referência para facilitar a visualização e a análise do que vem sendo 

feito”.166 Portanto, uma leitura das tendências do que está sendo realizado numa perspectiva 

teórica sobre os conteúdos abordados, segundo metodologias desenvolvidas, no qual possibilita 

a leitura dos pressupostos implícitos.  

Vale ressaltar, que numa leitura epistemológica do ER, entendendo-a como “o estudo 

metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, 

                                                      
164 DNC, 2006, p. 68. 
165 PASSOS, 2007, p. 28 
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de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais”,167 os “modelos de Ensino Religioso 

diferem entre si, principalmente, por seus pressupostos teóricos – de ordem filosófica, 

antropológica e teológica – defendidos por educadores, especialistas da área, autoridades e até 

legisladores”.168 E levando em consideração os investigadores da área, percebe-se uma série de 

abordagens quanto aos modelos desse ensino, no que diz respeito “ao que ensinar e como 

ensinar. [...] Há, portanto, uma base teórica que segue a consistência pedagógica na prática de 

ensino nas escolas. ”169 

Num primeiro momento, destaca-se os estudos do Antônio Francisco da Silva, que traz 

uma colaboração sobre as práticas do ER desenvolvidas pelo salesiano Wolfgang Gruen ,170 que 

em seus trabalhos prestados muito colaborou com o desenvolvimento do ER em Minas Gerais. 

Estado esse, pioneiro em resgatar as práticas dessa disciplina, mesmo antes de sua autorização 

oficial após a CF de 1891. Onde pode-se perceber uma divisão clara em um modelo 

confessional e um modelo não confessional.  Nesse sentido, há uma clara distinção entre ER e 

catequese.  E com isso, desde o início de seus trabalhos, ele propôs que a disciplina partisse 

então do interesse do aluno, numa clara influência da Escola Nova. E logo, suas idéias e 

esforços alcançaram-se para alem dos limites do estado mineiro, onde atuou.  

Esse mesmo pesquisador debruçou-se posteriormente sobre estudos sobre o padre 

Álvaro Negromonte, (colocar na nota de rodapé para conferir comentários anteriores nesse 

trabalho na capítulo 1), que também influenciou o ER em Minas, mas porém com o 

desenvolvimento de um modelo numa perspectiva propriamente dita, confessional, embasada 

nos princípios da Igreja Católica, o que contribui para reforçar a teoria da hegemonia da mesma, 

porém, nesse momento quanto à religiosidade do povo, não só na sociedade mineira como 

anteriormente relatado, mas em todo território nacional. As colaborações de Negromonte foram 

distintas num período entre as duas grandes guerras mundiais onde propôs um diálogo entre “a 

                                                      
167 JAPIASSU, 1991 p. 16 
168 DANTAS 2004, p. 113 
169 PASSOS, 2007, P. 37 
170 Gruen, de origem alemã, [...] (1927).[...] fugiu para a itália, e depois para a Inglaterra, onde ingressou na 

Congregação Salesiana. No ano de 1938, já aguardava a permissão para vir para o Brasil, que só chegou em 

1940. [...] No Brasil, e no Colégio Salesiano de São João Del Rei, GRUEN continuou seus estudos. Em 1942, foi 

para o aspirantado, isto é período de conhecimento inicial da espiritualidade e regras da Congregação, e em 

janeiro do ano de 1944, emitiu os votos na Congregação. Em seguida, durante três anos, cursou a filosofia, 

seguida de três anos de tirocínio, tempo no qual o membro da congregação presta serviços no campo vocacional, 

numa das obras da mesma Congregação. Em São João Del Rei, GRUEN testa, pela primeira vez, as idéias que 

vinha amadurecendo sobre o Ensino Religioso, apresentando algumas diretrizes para organizá-lo no âmbito da 

Delegacia Regional de Ensino. Essas diretrizes  contrariam a prática vigente na época, que via o ensino religioso 

como catequese nas escolas. A proposta é revolucionária, pois delega aos alunos tanto do 1º quanto do 2º graus, 

a decisão sobre a opção religiosa a seguir. São muitas as resistências, semelhantes às sofridas pela Escola Nova.  

O que não é de se estranhar, pois a proposta de GRUEN se aproxima e muito dos objetivos da Escola Nova. 

SILVA, 2001, p.57-58  
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Modernidade e a Religião no campo do ensino e da educação enquanto projeto nacional sob o 

controle do Estado, mas aberto à sociedade civil.”   

Negromonte, na visão de Antônio Francisco da Silva, colaborou com a implantação de 

um “novo modelo de Educação incubado no bojo da modernidade”  e esse modelo se opunha ao 

modelo tradicionalista de educação praticado até então pela Igreja Católica no Brasil. Porém sua 

importância  se delimita às suas obras didáticas, manuais para o ER, que apesar das influências 

do movimento pujante do escolanovismo, principalemte no tocante à metodologia, teve um 

caráter bem acentuado de catequese, pois entendeu o risco que essa disciplina corria de ser 

banida da educação pública frente a separação cada vez mais premente entre o Estado e à Igreja. 

 Portanto, em se tratando de modelos de ER, não poderíamos deixar de fazer alusão às 

obras de Negromonte, que mesmo com roupagem renovada desse movimento, ainda se 

concretizou como catecismo171 católico nas escolas públicas, deixando- nos a clara evidência da 

permanência desse modelo de ER, mesmo com todas as mazelas entre a Igreja e o Estado, até os 

anos de 1970, ajudando assim a efetivação do projeto de recatolização da sociedade, já citado 

anteriormente nesse trabalho, ressaltando a ênfase na educação popular.172 

Porém, mesmo reconhecendo a importância desses trabalhos, o nosso interesse se volta 

mais aos modelos propostos nos estudos do pesquisador João Décio Passos, onde o mesmo 

reconhece que há uma grande diversidade de modelos de ER, focados prioritariamente em 

práticas desenvolvidas nessa modalidade de ensino e que quase sempre se desenvolveram a 

partir da evolução histórica dos mesmos, no registro de suas mudanças, permanências e 

transformações. Pois, pode-se perceber que esses modelos não são estruturas rígidas em si 

mesmas, eles se fundem, aglutinam modos e fazeres de um ou mais modelos e vão se 

transformando no decorrer do tempo no alcance dos seus objetivos. Ainda segundo ele, 

 

Anísia de Paula Figueiredo, fala em duas correntes históricas sobre o ER. Uma 

primeira que nega seu ensino na escola, em nome da laicidade do Estado e do 

próprio ensino público; e uma segunda que defende a sua presença na escola 

[...]. Do ponto de vista da fundamentação do ER, o estudo de Cristina V. 

Candido apresenta três fontes: os contrários, a CNBB e o Fonaper [...]. Giseli 

de Prado Siqueira fala em quatro modelos de ER em sua pesquisa de mestrado. 

[...] O modelo confessional, ligado a uma religião; o ecumênico, organizado 

entre as denominações cristãs; e o modelo baseado no estudo do fenômeno 

religioso, sugerido pelo Fonaper e que define o ER como educação da 

religiosidade.173 
 

 

                                                      
171 Cf tese de Antônio Francisco da Silva p.71 
172 ibidem 
173 PASSOS, 2007, p. 53-54 
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    Entende-se que a necessária multiplicidade de olhares sobre o fenômeno religioso e, 

notadamente o caráter multidisciplinar da própria Ciências da Religião, influencia 

significativamente uma “pluralidade de modelos, a decodificação de experiências valorativas 

que envolvem os sujeitos, a abordagem de questões que transcendem pragmatismos teóricos e 

sociais e a busca de valores que fundamentam a convivência humana”.174  Bem como, a busca 

de garantia da laicidade do Estado e ao princípio da liberdade religiosa, ajudam a delinear o 

cenário diversificado das práticas pedagógicas do ER nas escolas brasileiras. E hoje, registra-se 

no âmbitos das academias, uma urgência, “em pensar um modelo que supere esse impasse em 

nome da autonomia dos estudos de religião e da própria educação”. 175 

João Décio Passos opta por uma abordagem epistemológica do ER, anteriormente 

também defendida no contexto desse trabalho, como mais adequada para o entendimento dos 

modelos da disciplina do ER, entendendo também os três modelos, numa perspectiva histórica, 

o que certamente facilita tal compreensão, dando sentido de um processo evolutivo, o qual 

culmina com o desenvolvimento do tido como o último modelo nessa linha cronológica, que 

segundo ele, carece ainda de estudos e estruturação. Pois temos que considerar as próprias 

carências da educação no Brasil de caráter político, teórico – metodológico, e principalmente 

epistemológico. Bem como, do desenvolvimento das Ciências da Religião, como ciências 

propriamente dita, que o fundamenta nessa perspectiva. Pois,  

 

[...] paradoxalmente, a modernidade tem favorecido a sobrevida da abordagem 

catequética no âmbito das escolas como uma solução política viável na relação 

entre a Igreja e Estado, na qual se estabeleceu que assuntos religiosos não 

podem ser de competência do Estado leigo. Ele sobrevive, como viés 

epistemológico da questão política.176 

 

Retomemos à divisão proposta, e quanto ao primeiro modelo, designado como 

‘Modelo Catequético’, justificado pela sua gênese no berço católico, anteriormente também  já 

explorado nesse trabalho, ele é prioritariamente entendido como : 

 

 Pratica pedagógica se apresenta com catequético tradicional, sustentada na 

transmissão dos princípios da fé das confissões religiosas de origem cristã;  

 Metodologicamente desenvolvido com influência da escola tradicional, 

priorizando o fazer, com nítida separação do sujeito e objeto cognoscível, onde a importância 

                                                      
174 PASSOS, 2007, p. 43 
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recaí sempre sobre o objeto; 

 Transmissão de conteúdos ancorados em dogmas e doutrinas, com claras 

intenções proselitistas, apologéticas, exclusivistas e discriminadoras, ou seja, o importante é a 

transmissão de verdades prontas e acabadas; 

 Objetivo: evangelização hegemônica das confissões religiosas, unireligiosa, 

preferencialmente no âmbito das religiões cristãs. 

 

Já o segundo, é chamado de ‘ Modelo Teológico’ – “é uma concepção de ER que 

procura uma fundamentação para além da confessionalidade estrita, de forma a superar a prática 

catequética na busca de uma justificativa mais universal para a religião, enquanto dimensão do 

ser humano e como um valor a ser educado”. 177 Assim sendo, pode-se perceber que quanto a 

 

 Pratica pedagógica é de caráter mais universal para religião, ou seja, 

plurireligiosa e defende uma cosmovisão mais moderna, apesar de estar ligado a uma 

determinada crença religiosa claramente dentro dos princípios cristãos, com limites tênues entre 

ele e a catequese, onde pode ser entendido também como uma catequese moderna;   

 Metodologicamente desenvolvido através da experiência, ou seja, no aprender a 

aprender, numa relação de interação sujeito e objeto; 

 Transmissão de conteúdos prioriza a interdisciplinaridade dos conteúdos e sua 

contextualização, num diálogo com a sociedade; 

 Objetivo: promover a formação integral do educando, o diálogo e o respeito 

entre as religiões, como finalidades ecumênicas, com claro risco de trazer  para dentro das 

escolas as comunidades confessionais e suas doutrinas. 

 

No modelo teológico, “a missão de educar é firmada como um valor sustentado por 

uma visão transcendente do ser humano. A religiosidade é, portanto, uma dimensão humana a 

ser educada, o princípio fundante e o objetivo primordial do ER escolar.178   Porém, não se pode 

negar o risco eminente do retorno à catequese, já que o ER fica a cargo das confissões 

religiosas. 

O terceiro modelo – ‘Modelo das Ciências da Religião’ consiste em um avanço 

propriamente dito, pois parte do pressuposto do rompimento com os dois modelos anteriores, 
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em busca do desenvolvimento da “autonomia epistemológica e pedagógica”179 do ER. A 

possibilidade de entender essa disciplina através do construto científico, não negando sua 

importância para educação sistematizada, viabiliza sua identificação como área de 

conhecimento, em consonância com as propostas do FONAPER, em “postular a dimensão 

religiosa como fundamento último dos valores que direcionam a educação”180, superando assim 

o paradigma da educação da religiosidade. De acordo com esse modelo a 

 

 A pratica pedagógica se desenvolve sob o caráter científico e defende uma visão 

transreligiosa;   

 Metodologicamente é desenvolvido através da atividade científica, da 

possibilidade da construção do conhecimento, ou seja, na clara junção dos quatro pilares da 

educação ap0render a fazer, o aprender a aprender, o aprender a ser e conviver; numa relação de 

interação sujeito e objeto; 

 A transmissão de conteúdos prioriza a interdisciplinaridade e sua 

contextualização, num diálogo com a sociedade em prol da sua transformação; 

 O objetivo é promover a formação do integral do educando, o diálogo e o 

respeito entre as religiões, como finalidades ecumênicas, com o claro risco de estender para 

dentro das escolas as comunidades confessionais e suas doutrinas. 

 

Nesse terceiro modelo, o qual defende o desenvolvimento de uma  visão transreligiosa, 

as:  

 

Ciências das Religião podem oferecer base teórica e metodológica para a 

abordagem da dimensão religiosa em seus diversos aspectos e manifestações, 

articulando-a de forma integrada  com a discussão sobre a educação. A 

educação geral, fundada em conhecimentos científicos e em valores, assume o 

preceito religioso como um elemento comum às demais áreas que fazem parte 

dos currículos e como dado histórico-cultural fundamental para as finalidades 

éticas inerentes à ação educacional.181 
 

 

O modelo de ER proposto pelas Ciências da Religião vai de encontro com a proposta 

da última LDB denominada de LDB cidadã, superando a educação da fé, postulado pelo 

primeiro modelo e a educação religiosa defendida pelo segundo. Porém tais discussões não se 
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pretendem conclusivas, pois necessário se faz o avanço do terceiro modelo, que ainda carece do 

próprio desenvolvimento da área científica em questão, quanto às discussões teóricas e 

epistemológicas. Porém para esse trabalho, buscar-se-à  um entrelaçamento desses modelos 

com as praticas pedagógicas estabelecidas na história da educação brasileira assim o 

desvelamento do tipo de ER nas escolas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80 

 

CAPÍTULO III - O ENSINO RELIGIOSO E A CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

 

No decorrer desse trabalho de pesquisa, dedicou-se sobre os vieses em que se 

desenvolveram o ER no Brasil, ou seja, sua trajetória histórica, social, cultural e legislativa. 

No entanto, em se tratando de um componente curricular, o qual se desenvolve dentro da 

prática pedagógica, ou mesmo uma prática educativa182 e, como tal, ele pode ser analisado sob 

a ótica da pedagogia, o lócus do ensino e aprendizagem, onde se processa a educação escolar 

ou institucionalizada, entendendo-a como uma prática social intencional.  

Cabe aqui então um recorte epistemológico, na busca de definir o campo de onde se 

esta falando, pois segundo Foucault é necessário definir o lócus para as ciências humanas, 

numa atitude de busca a qual “ajuda a questionar o que está soterrado, o que está por trás do 

exercício das ciências”.183 Entendendo que a epistemologia caminha por estradas 

diferenciadas, por lógicas próprias de cada estudioso. Sendo assim, podemos fazer uso dela à 

medida que favoreça o nosso processo do que vamos chamar aqui de “escavações 

científicas”,184. E nas buscas arqueológicas das verdades a que se enseja, delimita-se a 

importância do alcance epistemológico.  

O que realmente se pretende aqui é o avanço da busca epistemológica, que 

consequentemente favorece a reestruturação e o desenvolvimento das ciências. E, portanto, o 

desenvolvimento da área de estudo do ER, bem como a ampliação das discussões sobre o 

mesmo, e consequentemente das CRE. O reforço epistemológico é um indicativo do 

amadurecimento da própria área da ciência em questão. Nesse sentido nada melhor que 

buscarmos delimitar o ER nas veredas da educação, segundo os pressupostos da prática 

pedagógica construída. 

 

 

3.1 Ensino Religioso: da concepção teórica à prática pedagógica  

 

Pensar em educação não se limita ao aspecto de relacionar a palavra ao seu sinônimo, 

vai muito além do resgate do sentido de educar. E aqui, entende-se educar como uma prática 
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social intencional185 e isso nos remete a própria ciência pedagógica inserida em um processo 

histórico – social, numa perspectiva transformadora, e portanto dialética. E assim, depara-se 

com um conjunto de esforços e situações do processo de humanização, o que faz da mesma, o 

pilar do nosso desenvolvimento186. Então, “à educação cabe fornecer, de algum modo, os 

mapas de mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, à bússola que 

permita navegar através dele” 187, 

 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na 

condição humana. Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz os 

seres humanos, onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer – se em uma 

humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente 

a tudo que é humano. Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no 

universo, e não separá-lo dele. [...] todo conhecimento deve contextualizar seu 

objeto, para ser pertinente. ‘Quem somos?’ é inseparável de ‘Onde estamos?’, ‘De 

onde viemos?’, ‘Para onde vamos?’.188 

 

O homem lançou-se na epopéia da construção do saber, e quanto mais sabia, o queria 

saber. A construção do conhecimento é um processo inerente à nossa espécie, e essa  

construção lhe propiciou estabelecer o processo de humanização. Somos os únicos no nosso 

vasto e complexo planeta, a dominá-lo, transformando-o de acordo com nossas necessidades e 

conveniências, nem sempre muito ‘santas’. E tais conhecimentos e saberes advindos desde a 

remota “Antigüidade Clássica” necessitaram e necessitam de modos e maneiras de se 

perpetuarem, em um constante movimento de transformação, nos domínios do próprio 

homem.  

Então, como falar em educação sem resgatar a historicidade encerrada em sua 

própria essência. Educar é fazer perpetuar modos de ser, viver, e conhecer. Sendo assim, 

resgatar essa história, é resgatar o sentido de educar e da própria educação como processo. 

Urge no século XXI, repensá-la segundo os pressupostos dos pilares da educação definidos 

pela UNESCO189, que além dos três acima citados, acrescenta-se quarto o pilar, o do 

conviver, ou seja, em busca da educação para a paz para essa grande aldeia global, em que se 

transformou o planeta.  

 

Em todo o mundo, a educação, sob as diversas formas, tem por missão criar, 

entre as pessoas, vínculos sociais que tenham a sua origem em referências 
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comuns. Os meios utilizados abrangem as culturas e as circunstâncias mais 

diversas; em todos os casos, a educação tem como objetivo essencial o 

desenvolvimento do ser humano na dimensão social. Define-se como veículo 

de culturas e de valores, como construção de um espaço de socialização, e 

como cadinho de preparação de um projeto comum. [...] A educação pode ser 

um fator de coesão, se procurar ter em conta a diversidade dos indivíduos e 

dos grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social
190

. 

 

Não cabe aqui, irmos aos longínquos e primitivos conhecimentos, mas faz se 

necessário o resgate do que entendemos ser educação e nas linhas e entrelinhas desnudar o 

que é a prática pedagógica, permitindo-nos decifrar as tendências e crenças do professor, 

sujeito desse processo. Pois é nessa perspectiva, com a colaboração da Pedagogia, que existe a 

possibilidade da transposição didática do ER. 

Para entender o processo pedagógico na sala de aula, faz-se necessário entender antes 

o que é esse espaço privilegiado onde se desenvolve a educação institucionalizada. A escola, 

objeto de estudo da Pedagogia como Ciência da Educação, é um espaço de ensino e 

aprendizagem planejado e sistematizado, caracterizado essencialmente pela presença de 

professores e alunos, num processo de interação191. É certo inferir, que nem sempre esse 

pressuposto apresentou – se assim, muito pelo contrário, muitas foram às mudanças de 

pensamentos que incidiram sobre essa realidade da sala de aula192 . E assim, podemos 

distinguir os períodos que marcaram tais mudanças. 

Ao entendermos o ER como componente curricular, uma disciplina que se constrói 

dentro das salas de aula, precisamos entender esse fazer, ou seja, a prática pedagógica, ou 

melhor, a práxis pedagógica193, numa relação constante entre ação – reflexão – ação, como 

produto da própria ciência, que se entende em si dialética, na perspectiva do poder de 

transformação da realidade. 

O termo “educação” tem sua origem em duas palavras do latim: educere e educare. 

A primeira quer dizer conduzir de fora, dirigir exteriormente; a segunda indica sustentar, 

alimentar e criar. O sentido comum é o de instruir e ensinar. 

 

A educação é um típico ‘que-fazer’ humano, ou seja, um tipo de atividade 

que se caracteriza fundamentalmente por uma preocupação, por uma 

finalidade a ser atingida. A educação dentro de uma sociedade não se 
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manifesta como um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento de 

manutenção ou transformação social.194  

 

“A educação não é a simples transmissão da herança dos antepassados para as novas 

gerações, mas o processo pelo qual também, se torna possível a gestação do novo e a ruptura 

com o velho195”. E é através dela que introduzimos as novas gerações, na cultura estabelecida, 

apostando na possibilidade de não só transmiti-la, mas de transformá-la acreditando no 

potencial do sujeito ativo, crítico e criativo, capaz de superar as adversidades em prol do bem 

de muitos, e isso possibilitado pela obtenção do conhecimento. 

Como dito anteriormente, nossa questão aqui converge para a prática pedagógica, a 

transposição didática do conhecimento, o fazer do professor. Compreendendo a prática 

pedagógica como uma ação social,  e assim, a fim de entendê-la, faz-se necessário resgatar a 

historicidade dessas práticas, que nem sempre puderam se considerar como assinalado 

anteriormente, como práxis pedagógica devido os encaminhamentos  metodológicos e 

instrumentais, bem como das relações estabelecidas principalmente entre os sujeitos 

envolvidos na mesma, e para isso levar-se em conta os princípios epistemológicos da pesquisa 

e, principalmente  e entendimento das relações do sujeito e objeto, os pressupostos 

gnosiológicos e ontológicos - visão de mundo.  

 

 

3.2 Ensino Religioso: a prática pedagógica em transformação 

 

Ao contextualizarmos o ER na educação brasileira, usou-se da própria história da 

educação, e nesse ensejo nos valeremos de alguns resgates, que se pretendem não repetitivos, 

porém se tornam imprescindíveis na tarefa que por hora se propõe realizar, e nisso vale 

ressaltar que a participação dos jesuítas fincou raízes profundas na formação do povo 

brasileiro, algo em torno de duzentos anos. E esses dois séculos de permanência da 

Companhia de Jesus foram muito bem aproveitados, afinal, os utilizaram para o 

desenvolvimento e a expansão do sistema educacional, com a criação das escolas de primeiras 

letras e a fundação de vários colégios com vistas à formação religiosa, em que os filhos da 

elite da colônia, tinham que  se submeter a tal ensino.  

Eram os únicos colégios existentes196. E, é sabido que “desta forma, não se poderia 
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pensar em uma prática pedagógica e muito menos em uma Didática que buscasse uma 

perspectiva transformadora na educação197”.  Ao invés de assumir uma obra missionária, a 

ação pedagógica realizada pelos Jesuítas tomou outro rumo, passando a ser direcionada para a 

educação da elite colonial. “Os colégios jesuítas tiveram grande influência sobre a sociedade e 

sobre a elite brasileira. Não foram muitos, diante das necessidades da população”198. Esse tipo 

de educação não visava à formação do indivíduo, mas privilegiava a ascensão social de um 

pequeno grupo dominante. É fundamental então compreender que: 

 

[...] as desigualdades econômicas e sociais se refletem no sistema 

educacional. Assim, ao lado de uma elite bem educada, formada em boas 

escolas, encontra-se uma população analfabeta ou semi-analfabeta que não 

conseguiu ingressar no sistema escolar ou foi dele excluída precocemente.199 

 

A Companhia de Jesus, no Brasil, protagonizou uma prática pedagógica excludente, 

que prevaleceu por anos a fio na educação brasileira, mesmo depois de sua expulsão, 

marcando decisivamente nossa educação. Pombal, com tal expulsão, pretendeu modernizar o 

sistema de ensino, adequando-o as idéias européias iluministas200. Com a admissão de 

professores leigos que iniciaram as “aulas régias”, introduzidas pela reforma pombalina201. 

Porém, a política radical de reforma de ensino, resultou em um retrocesso, com a falta de 

organização no sistema educacional brasileiro; pois “inúmeras foram às dificuldades daí 

decorrentes para o sistema educacional.  

Da expulsão até as primeiras providências para a substituição dos educadores e do 

sistema jesuítico, transcorreu um lapso de treze anos”202. Esse espaço de tempo se fez 

necessário para que houvesse a substituição do sistema educacional jesuítico, e causou 

conseqüentemente um atraso no desenrolar da história da educação no Brasil. Nesse momento 

tratemo-nos de nos deter à pratica pedagógica como o trabalho do professor203 e seu 

desenrolar de acordo com os pressupostos capazes de caracterizá-la. Ou seja, entender como o 

professor pode transgredir os preceitos de sua formação acadêmica e assim avançar rumo as 

transformações necessárias para a construção do conhecimento e não da reprodução do 

mesmo.  

A análise que se processará daqui adiante se fará na perspectiva de entender que se 
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ensino se processa dentro dessas práticas pedagógicas, que mais do que tempos históricos, são 

determinantes de um tipo de fazer do professor, que entende o ensino e aprendizagem através 

de um determinado prisma filosófico e epistemológico e, a partir daí constrói o seu ofício de 

ensinar dentro de uma perspectiva também do aprender. 

Mas, além disso, nos propomos uma congruência entre os modelos pedagógicos e os 

modelos de ER, anteriormente assinalados no capítulo terceiro desse trabalho.   

 

 

3.2.1 A Prática pedagógica na Educação Tradicional 

 

As revoluções burguesas na segunda metade do século XVIII, fizeram expandir os 

chamados “Sistemas Nacionais de Ensino” 204, com a organização inspirada no princípio do 

fim do absolutismo e na consolidação do capitalismo industrial, os quais repercutiram de 

maneira significativamente na área educacional, principalmente em decorrência da separação 

entre a Igreja e o Estado, sendo propulsora do desenvolvimento das ideias de que a educação é 

direito de todos e dever do Estado.  Mas, para que a educação fosse destinada a todos205, é 

nada mais nada menos, que necessário à construção de uma sociedade democrática, e isso era 

tarefa da classe que se consolidava no poder. Ou seja, a burguesia, que para superar a situação 

de opressão, teria que vencer a barreira da ignorância e superar a marginalidade; tarefa essa 

que seria realizada através do ensino.  

Entende-se que a burguesia tinha interesse na escolarização para todos206, porque 

necessitava desenvolver um indivíduo que pudesse contribuir para a transformação das 

antigas relações sociais predominantes, através do trabalho, pois a causa da marginalidade era 

identificada como ignorância do saber do educando e a escola surgiu nesse cenário, como um 

antídoto à ignorância, tendo o papel de difundir a instrução e transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente207.  

A marginalidade, então foi vista como um fator social e, a educação, que então 

dispunha  de autonomia em relação à sociedade, estaria por esta razão, capacitada a intervir na 

mesma, transformando-a, corrigindo as injustiças, promovendo a equalização social. Porém, 

essa não consegue a universalização do ensino, pois não foram todos que nela ingressaram e 

os que ingressaram não lograram sempre o sucesso. A pedagogia estabelecida até então 

                                                      
204 PILETTI, C.; PILETTI, N., 1997. 
205 SAVIANI, 2007. 
206 DAMIS, 1996. 
207 SAVIANI, 2007.  



 

 

 

86 

 

apontava para um trabalho teórico desvinculado da prática, em que o professor era 

responsável em transmitir o conhecimento, fazendo com que o aluno se tornasse passivo, 

pronto para receber o conhecimento, memorizá-lo e repeti-lo corretamente208.  

O professor construía a sua prática pedagógica desvinculada da realidade do aluno, 

ele detentor do conhecimento e o segundo a “tábua rasa”, onde deveria ser impresso tal 

conhecimento. Nesse modelo, na chamada  pedagogia tradicional209, o professor é o centro da 

escola e, a sala de aula é programada fisicamente, com paredes opacas, e carteiras enfileiradas 

diante da mesa do professor que ocupa lugar de destaque, para que os alunos prestem atenção 

nas explicações do mesmo. Os alunos210 não tinham nenhuma atenção especial para as 

diferenças individuais. “Percebemos que essa tendência nega o saber adquirido pelo aluno na 

sua situação existencial”.211 

 

A referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de 

universalização (nem todos nela ingressavam e mesmo os que ingressavam 

nem sempre eram bem sucedidos) ainda teve de curvar-se ante o fato de que 

nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queria 

consolidar. Começaram, então, a se avolumar as críticas a essa teoria da 

educação e a essa escola que passa a ser chamada de Escola Tradicional.212 

 

Essa pedagogia ficou conhecida como educação bancária213, uma prática pedagógica, 

no sentido de que o professor “depositava” os conteúdos na cabeça dos alunos, que a 

recebiam, memorizavam e repetiam. Uma concepção, "em que a única margem de ação que se 

oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”214. Na visão 

“bancária” da educação, o conhecimento é uma doação dos que julgam saber aos que julgam 

nada saber, doação esta que se funda na absolutização da ignorância, uma das manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão; pois quanto mais praticarem nos educandos o 

arquivamento dos depósitos, tanto menos desenvolverão a consciência crítica, e sua inserção 

no mundo, como sujeitos transformadores. Onde não há “criatividade, não há transformação, 

não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca 

esperançosa também215.  
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E ainda nos dias atuais, encontram-se docentes, arraigados em uma Didática 

embasada na Pedagogia Tradicional216. Porém, foram as críticas à pedagogia tradicional que 

contribuíram para o surgimento de uma nova teoria pedagógica: a Escola Nova217, um 

movimento reformista e antiautoritário que propõe o aluno como o centro da prática 

pedagógica do professor. 

Mas é nesse cenário da escola tradicional que “GRUEN, pôde fazer um diagnóstico 

do Ensino Religioso, a partir do qual constatou o desinteresse, a falta de motivação dos alunos 

e, principalmente, as falhas pedagógicas.”218 A esse modelo ele chamou de confessional, ou 

seja, um modelo vinculado à catequese, mesmo que uma postura diferenciada da catequese 

realizada no período jesuítico, pois possuía uma conotação ecumênica. E mesmo, que os 

outros modelos de práticas pedagógicas avancem no cenário educacional brasileiro, a 

educação tradicional se fez perpetuar até os dias de hoje, entranhado na   didática do fazer do 

professor, o qual pauta sua formação mais em modelos vivenciados, do que “numa 

perspectiva, tendo a pesquisa como princípio científico e educativo, como caminho 

metodológico para a formação docente”.219 Portanto, a  

 

“Escola Tradicional defendia valores e concepções universais e procurava 

incuti-los nos educandos. A Escola Nova, de matriz modernista, abandonou 

a concepção humanista tradicional, que tinha como lema “aprender fazendo” 

e optou por uma perspectiva humanista moderna, que tem como lema 

“aprender a aprender”. 220 
 

  

Nesse contexto, assinala-se a forte influência de Negromonte,221 que lança manuais 

de ensino que muito influenciaram a concepção das mudanças que deveriam ocorrer, as quais 

buscam romper com o catecismo tradicional, com uma linguagem mais moderna, mas ainda 

assim de cunho catequético. 

Seguindo a análise dos modelos de ER, revisados nessa tese, proposto por João 

Décio Passos, o ‘Modelo Catequético’ articula-se de forma plausível com a escola tradicional, 

como o próprio nome sugere, a qual se faz numa perspectiva de continuísmos, sob o 

paradigma do permanecer, ou seja, preservação de padrões concretizados e tidos como 

verdades únicas e acabadas, numa perspectiva epistemológica da escola filosófica positivista. 

D’onde a concepção do sujeito e objeto acontecem de forma estática e separada, portanto não 
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há relação entre o sujeito que conhece e o objeto cognoscível. Uma visão gnosiológica que 

privilegia a objetividade, centralizada no objeto, não levando em conta o sujeito.  

Portanto, considera-se que o ‘Modelo Catequético’ traduz uma visão de mundo 

unirreligiosa, o qual pressupõe conteúdos doutrinais de responsabilidade das confissões 

religiosas, com claros objetivos proselitistas.  E “a pedagogia tradicional tece afinidades 

metodológicas com esse modelo, enquanto ensino de conteúdos prefixados mediante 

estratégias didáticas bancárias e posturas autoritárias”. Pode-se assinalar, que muitos foram os 

esforços de superação desse modelo, contando inclusiva com esforços dentro do corpo 

eclesial, o que culminou com alternativas embasadas na Escola Nova. 

 

 

3.2.2 A Prática Pedagógica na Educação da Escola Nova 

 

As crescentes decepções, bem como o avolumamento das críticas quanto à teoria da 

educação tradicional, as inovações de final de século XIX e início do século XX, propiciaram 

o desencadeamento de outras ideias pedagógicas. E diante do desenvolvimento do capitalismo 

industrial; da invenção da máquina e da utilização de novas fontes de energia; do 

desenvolvimento da classe social, da burguesia industrial e da luta por melhores condições da 

classe operária; a escola não poderia continuar sendo a mesma, e surge a perspectiva dos 

princípios norteadores da pedagogia denominada Escola Nova222. 

As esperanças de que se pudesse corrigir a distorção expressa no fenômeno da 

marginalidade, através da escola, eram mantidas, mas acreditava-se que não havia se 

cumprido essa função, devido ao tipo de ensino inadequado implantado da Escola 

Tradicional223. E assim, a teoria pedagógica da Escola Nova, a marginalidade deixa de ser 

vista sob o ângulo da ignorância, em que o marginalizado, não é propriamente, o ignorante, 

mas o “rejeitado” 224.  

É relevante registrar que alguns dos principais representantes desta tendência 

pedagógica se converteram a ela a partir da preocupação com os “anormais” e através das 

experiências realizadas com estas crianças, o qual se pretendeu generalizar procedimentos 

pedagógicos para o conjunto do sistema escolar. “Forja-se, então, uma pedagogia que advoga 

                                                      
222 Ibid., 1997. 
223 SAVIANI, 2007. 
224 Ibid., 2007. 



 

 

 

89 

 

um tratamento diferencial a partir da” descoberta “das diferenças individuais”225. E  

 

[...] eis a ‘grande descoberta’: os homens são essencialmente diferentes; não se 

repetem; cada indivíduo é único. Portanto, a marginalidade não pode ser 

explicada pelas diferenças entre os homens, quaisquer que elas sejam: não 

apenas diferenças de cor, de raça, de credo ou de classe, o que já era defendido 

pela pedagogia tradicional; mas também diferenças no domínio do 

conhecimento, na participação do saber, no desempenho cognitivo. 

Marginalizados são os ‘anormais’, isto é, os desajustados e inadaptados de 

todos os matizes. Mas a ‘anormalidade’ não é algo, em si, negativo; ela é, 

simplesmente, uma diferença.226 

 

O funcionamento dessa escola dependeria de uma sensível reformulação, em que os 

alunos passariam a desenvolver atividades livres, com o professor sendo estimuladores e 

orientadores da aprendizagem e cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos e a 

aprendizagem aconteceria em decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação 

viva que se estabeleceria entre os próprios alunos e desses com o professor.  

 

Para tanto, cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos, 

sem o que a relação interpessoal, essência da atividade educativa, ficaria 

dificultada; e num ambiente estimulante, portanto, dotado de materiais 

didáticos ricos, biblioteca de classe etc. Em suma, a feição das escolas 

mudaria seu aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, 

assumindo um ar alegre, movimentado, barulhento e multicolorido.227  

 

Na proposta da Escola Nova  os alunos assumiriam um papel de ativo-participativo e 

o professor o papel de “facilitador” do processo228. Nesta pedagogia, o aluno é considerado o 

sujeito da aprendizagem, e o professor, o papel tido como investigador. Portanto,  o aluno 

detem o papel de centro das atividades, podendo ter liberdade de escolha229. Essa valorização 

da criança, vista como ser dotado de poderes individuais, é a característica mais marcante da 

Escola Nova230.  

 

Mas, apesar da escola-novismo propor o interesse e a atividade do aluno 

como ponto de partida, o ponto de chegada é o mesmo: um saber 

sistematizado, previamente determinado e dominado pelo professor. O que 

muda é apenas a forma de transmitir um saber que o professor domina, e o 
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aluno não. Permanece, portanto, o pressuposto básico de que o aluno não 

sabe e que o professor domina o saber.231 

 

Em meio a tais transformações e surgimentos das ideias pedagógicas, a Escola Nova, 

resistiu às mudanças e continuou em muitos aspectos semelhantes à Escola Tradicional, isso 

porque para a implantação dessa nova teoria pedagógica implicaria custos elevados em 

relação à sua antecessora232.  É importante salientar que, no mesmo instante em que procurava 

evidenciar as “deficiências” da escola tradicional233, reforçava a retirada do educando sem 

condições de freqüentar a escola, com o pensamento de que é melhor” uma boa escola para 

poucos do que uma escola deficiente para muitos”234. Com isso, viu-se o fracasso do 

escolanovismo, em que foram frustradas todas as esperanças de democratização do ensino, o 

que na verdade favoreceu uma elitização crescente da escola.  

Quanto ao ER, muitos esforços foram realizados seguindo as tendências do 

escolanovismo como as desenvolvidas por Negromonte e Gruen. Esforços esses 

significativos, com a renovação metodológica, a inovação da pesquisa quanto interesse do 

alunado, ou mesmo do seu desinteresse pelas aulas de religião. Mas é preciso entender que no 

âmbito da educação brasileira, estava sendo ainda gestado o sistema de educacional, a partir 

das décadas de 1930 e 1940, décadas auges do estabelecimento desta tendência pedagógica, 

no qual se contava com pouquíssimas escolas de educação pública e início do estabelecimento 

dos cursos de formação de professores. Portanto, estabelece-se aqui, mediante tais 

constatações as relações necessárias para inferir-se sobre a existente relação entre a pedagogia 

da Escola Nova e o ‘Modelo Teológico’, tida como uma catequese moderna. 

As práticas pedagógicas escolanovistas se desenvolveram sustentadas nos 

pressupostos epistemológicos e filosóficos da fenomenologia, portanto os fundamentos 

gnosiológicos privilegiam o sujeito, sua individualidade, a subjetividade. Mas no contexto 

histórico da educação no Brasil, os conteúdos continuaram os mesmos. Vê-se a 

impossibilidade de rompimento sectário das tendências pedagógicas em favor de novos 

modos de ser e agir. Acontece com elas, o mesmo que assinala-se quanto aos modelos de ER,   

eles  se estabelecem em avanços com ranços do que se fazia anteriormente, possibilitando às 

vezes uma renovação completa em uns aspectos e retrocessos em outros, porém com 

transformações. Surge então uma tendência de educação da dimensão humana, da 

religiosidade, de responsabilidade das confissões religiosas, com uma cosmovisão 
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plurirreligiosa, num contexto de modernização, ou seja, uma sociedade secularizada, com 

fundamentos na antropologia e sociologia.  

Porém, como implementar mudanças num sistema inexistente? As tentativas foram 

frustrantes e aconteceram paulatinamente no interior das escolas confessionais, sob a direção 

de ordens religiosas e nas poucas escolas públicas que foram se estabelecendo, atropeladas 

por novas tendências educacionais surgidas também das críticas de erros cometidos. 

 

 

3.2.3 A prática pedagógica na Educação Tecnicista  

 

Com as frustrações das esperanças depositadas na reforma da Escola Nova surgiu um 

sentimento de desilusão, o qual começava a difundir-se nos meios educacionais, e articulava-

se então uma nova teoria educacional: a Pedagogia Tecnicista, responsável pelo surgimento 

de uma educação estruturada a partir do modelo empresarial235, que visava adequá-la às 

exigências da sociedade industrial e tecnológica, preocupada com a preparação de recursos 

humanos e mão-de-obra qualificada, principalmente à partir dos anos de 1960.  

Essa pedagogia embasou nos princípios da racionalidade236, eficiência e 

produtividade, e introduziu-se na escola a divisão do trabalho, acarretando a fragmentação do 

processo, pois acentuou-se a distância, entre quem planejava e quem executava. Nessa 

perspectiva o professor é visto como um técnico auxiliado por outros técnicos, transmitindo 

um conhecimento técnico, que exige um distanciamento afetivo entre professor e aluno237.  

Tais pressupostos, explicam porque o professor e aluno são deixados em um segundo 

plano, e se transformam em simples executores de tarefas inseridas no processo 

pedagógico238. Cabe ao professor como técnico239, organizar as estratégias para transmitir as 

matérias, e ao aluno receber e memorizar a informação.  

Sendo assim, na pedagogia tecnicista, o marginalizado não era identificado como o 

ignorante, como na educação tradicional; nem a partir do sentimento de rejeição, como na 

educação nova; nessa tendência, o marginalizado era considerado como incompetente e a 

educação nessa perspectiva servia para superar o problema da marginalidade e formar 

indivíduos eficientes, capacitados para contribuir com o aumento da produtividade da 
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sociedade, sendo importante aprender a fazer. E essa supervalorização da produtividade, 

sugere que: 

 

[...] na verdade, a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a 

forma de funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade 

da educação, ignorando que a articulação entre escola e processo produtivo 

se dá de modo indireto e através de complexas mediações.240  

 

A Pedagogia Tecnicista então, contribuiu com o aumento do caos na educação, e o 

problema da marginalidade, sofreu agravamento com o conteúdo do ensino que tornou-se 

ainda mais intenso e a relativa ampliação das vagas se tornou irrisório em decorrência dos 

altos índices de evasão e repetência.  

Quanto à prática pedagógica que se estabeleceu, e aqui vale lembrar a forte 

influência norte-americana na organização escolar, onde pôde-se observar tendências 

tecnocráticas, ou seja, segundo Aranha241 um modelo “imbuído dos ideais de racionalidade, 

organização, objetividade, eficiência e produtividade”, cujas conseqüências pudemos perceber 

no dia-a-dia das salas de aula, onde o professor colocou-se muitas vezes distante do seu aluno, 

sem autonomia para decisões no seu ofício de mestre e, a super valorização da eficiência 

quanto ao conteúdo minimizou a possibilidade da formação  integral do aluno em suas 

diferenças e diversidades. E ainda segundo a mesma autora, “a política vigente impõe-se não 

só pelas leis – que nem sempre são justas –, mas também por um “currículo oculto” que 

permeia o comportamento de alunos e professores”242.  

Esse sistema educacional implantado permitiu ainda mais o isolamento do professor, 

limitando sua prática pedagógica, supervisionada de perto pelos especialistas educacionais. 

Que ao contrário, Aranha243, deveria proporcionar interação, participação mútuas, debates, 

trocas de significados, possibilitando um processo de diálogo com a realidade natural e social, 

numa via de mão dupla, ou seja, a prática pedagógica dentro da sala de aula compartilhada, 

democratizada, a qual influencia a escola e vice-versa, num processo de construção dialética. 

E não a serviço de interesses nada democráticos e nada humanistas.  

Segundo Franco244, a educação humanista tem o compromisso com a formação para 

emancipação e, para isso possibilita continuas, estreitas e dialéticas relações do educando e 

professor com a cultura, os quais se inter-relacionam com a mesma e ao mesmo tempo 
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produzem-na. Por outro lado, esse ambiente de insatisfação criado nos meios escolares fez 

florescer, no final da década de 1970 e na década de 1980, em plena ditadura militar no 

Brasil, movimentos fortes do professorado, ocasionando greves e organização da classe com a 

criação da Associação Nacional de Educação (ANDE) e a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), dentre outras.  

Nesse período de efervescência social e político, no auge do desenvolvimento do 

tecnicismo educacional brasileiro, o ER, passa a ser a partir do estabelecimento da LDB 

5.692/71, lecionado por professores remunerados, mas ainda assim registrados pela autoridade 

religiosa. Essa prerrogativa acirra as dificuldades e discussões a cerca da disciplina quanto ao 

seu papel na escola, e consequentemente o estabelecimento de metodologia e conteúdos para 

seu ensino. 

Nessa década e na próxima, mesmo frente aos determinismos dessa corrente 

pedagógica, pode-se destacar a forte influência de Gruen nesse cenário, com tendências a uma 

educação do ER mais humanístico. Todos esses acontecimentos formaram um campo fértil 

para o estabelecimento de novas práticas pedagógicas. E até mesmo de um modelo 

denominado de pedagogia crítica, a qual não dispensar-se-á um tópico em especial dedicado à 

ela, pois a mesma não culminou com modelos de prática pedagógica, marcou no entanto um 

período de transição do tecnicismo à implantação de uma educação para emancipação, 

favorecida pela corrente pedagógica histórico crítica. 

 

 

3.2.4 A prática pedagógica na Educação Histórico Crítica: práxis 

 

 “A escola não é uma ilha. Ela está inserida numa determinada realidade social” 245. 

Assim, ainda no final da década de 1960 e início da década de 1970, surgem no cenário 

educacional um corpo de teorias, denominadas crítico-reprodutivistas. Nesse contexto, a 

educação não pode ser compreendida isolada da sociedade; pois existe uma inteira 

dependência entre ambas. No cenário educacional brasileiro, ainda há considerar essas tais 

décadas controversas, diversos teóricos franceses influenciaram a reflexão sobre a visão da 

escola, a qual não conseguiu cumprir à universalização esperada, comprovada com os altos 

índices de repetência e evasão escolar; o que possibilitou concluir que a escola em vez de se 

democratizar, reproduziu as diferenças sociais, fortalecendo o status quo, se tornando uma 

                                                      
245 PILETTI C.; PILETTI, N., 1997, p. 72. 



 

 

 

94 

 

instituição discriminadora e repressiva246. 

Nas teorias pedagógicas tidas como crítico-reprodutivistas encontram-se três 

manifestações, a “teoria do sistema de ensino como violência simbólica”, a “teoria da escola 

como aparelho ideológico do Estado” e a “teoria da escola dualista”. Quanto à teoria do 

sistema de ensino como violência simbólica, apresentada por Bourdieu e Passeron, declara-se 

sobre a questão da reprodução nos sistema de ensino, manifestada ao lado da violência 

material (dominação econômica) exercida pelos grupos e classes dominantes sobre os grupos 

e classes de dominados. Já a presença da violência simbólica (dominação cultural), essa é tida 

como uma indústria cultural que tem a função de formar a opinião pública nos grupos 

dominados através dos meios de comunicação de massa, como jornais, televisão, rádio, 

instituições religiosas, dentre outros.  

Desse modo, a escola reproduz a cultura dominante contribuindo para a proliferação 

do fenômeno da marginalidade. De acordo com essa teoria, os marginalizados são os grupos 

dominados que não possuem força material, são marginalizados socialmente e marginalizados 

culturalmente, os quais não possuem força simbólica (capital cultural). “E a educação, longe 

de ser um fator de superação da marginalidade, constitui um elemento reforçador da 

mesma”247. A função da educação é a reprodução das desigualdades sociais. Pela reprodução 

cultural, ela contribui especificamente para a reprodução social”248, tornando a luta de classes 

impossível.   

Na teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, o filósofo francês 

Althusser, em sua obra “Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado” – (1969), demonstra 

que a escola, ao mesmo instante que educa, reproduz a ideologia dominante. Essa teoria é 

exercida através dos aparelhos ideológicos de estado que podem ser: religioso, escolar, 

familiar, jurídico, político, sindical entre outros, e dentre eles, a escola representa o 

instrumento de reprodução das relações de produção de tipo capitalistas. O marginalizado 

nessa teoria é a camada trabalhadora, e a escola enquanto aparelho ideológico do estado 

constitui um mecanismo construído pela burguesia para garantia e perpetualização dos seus 

interesses; conseguindo uma minoria, atingir o cimo da pirâmide escolar. 

Enquanto que, na teoria da escola dualista, elaborada pelos franceses Roger Establet 

e Christian Baudelot, apresentada na obra “A escola capitalista na França” – (1971), os 

autores retratam que a escola está dividida em duas grandes redes, em que correspondem à 
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divisão da sociedade capitalista: a burguesia e o proletariado. E o seu papel é basicamente 

reforçar e legitimar a marginalidade que é produzida socialmente, assumindo a missão de 

impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária; tornando-se 

um instrumento da burguesia na luta ideológica contra o proletariado. E 

 

[...] no quadro da “teoria da escola dualista” o papel da escola não é, então, o 

de simplesmente reforçar e legitimar a marginalidade que é produzida 

socialmente. Considerando-se que o proletariado dispõe de uma força 

autônoma e forja na prática da luta de classes suas próprias organizações e 

sua própria ideologia, a escola tem por missão impedir o desenvolvimento da 

ideologia do proletariado e a luta revolucionária
249

.  

 

Desta forma, é descartada a possibilidade de que a escola se organize como um 

instrumento de luta da classe dos proletariados. Contudo percebe-se que a teoria crítico-

reprodutivista serviu para incentivar a atitude crítica tanto alunos, como dos professores, os 

quais reviram suas práticas pedagógicas, “a fim de torná-la mais coerentes com a realidade 

sócio-cultural. A Didática é questionada e os movimentos em torno de sua revisão apontam 

para a busca de novos rumos250
. 

O problema de exclusão na escola teve também a atenção dos pedagogos brasileiros, 

encabeçada por Saviani, principal articulador da pedagogia histórico-crítica. E para a 

superação dessas teorias crítico-reprodutivistas, o autor, afirma que há a possibilidade de 

articular uma nova proposta pedagógica, tendo como referência a transformação da sociedade, 

sendo este, o sentido principal da expressão pedagogia histórico-crítica, que diferencia a 

teorias crítico-reprodutivista  da pedagogia histórico-crítica, colocando que o objetivo dessa 

última é a busca uma articulação pedagógica que seja crítica, sem ser reprodutivista. 

Nos anos da década de 1980, a crítica contestadora foi substituída pela crítica 

superadora, desejando orientar a prática pedagógica numa perspectiva transformadora das 

desigualdades que vinham marcando a sociedade brasileira e nesse contexto que é gestada a 

pedagogia histórico-crítica, como uma teoria que busca compreender e ao mesmo instante 

superar os limites da educação até então vigente, com uma nova concepção metodológica. 

 

Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, 

superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão 

métodos que estimularão a atividade e a iniciativa dos alunos sem abrir mão, 

porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e 

com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura 

                                                      
249 Ibid, p. 27. 
250 VEIGA, 1996, p. 36. 
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acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os 

ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder 

de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e 

gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 

cognitivos.251  

 

Na tendência histórico-crítica, a prática docente, se guiará em cinco passos propostos 

por Saviani, que são: prática social, problematização, instrumentalização, cartase, e prática 

social final252. O professor, em seu planejamento, não poderá antecipar as etapas, pois 

dependerá da interação e participação dos alunos nas mesmas, já que o ponto de partida e 

chegada, é a prática social. Com isso, vislumbra-se uma possibilidade de reverter esse quadro 

caótico de exclusão e marginalização do educando, entendendo-o como sujeito e assim há a  

possibilidade de transformação do contexto social e consequentemente político e educacional. 

“Não que a educação possa por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança 

se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências”253.   

E em se tratando do ER, a prática pedagógica que se estabelece a partir de tais 

pressupostos favorece e muito a concretização do ‘Modelo das Ciências da Religião’, à 

medida que possibilita a relação sujeito e objeto e principalmente a problematização,  preceito 

indiscutível da ciência, como fazer científico. É a possibilidade de se concretizar a 

transposição didática, que até então se coloca um dos maiores desafios das mudanças 

necessárias a disciplina após a conquista do status  de componente curricular. 

Portanto, essa proposta intitulada de Pedagogia Materialista Histórico Dialética, a 

qual se vê em pleno desenvolvimento e ampliação das reflexões de suas bases teóricas nos 

meios acadêmicos universitários, é considerada como inacabada e adepta a transformações e 

contribuições, segundo o seu próprio idealizador. Porém, não podemos deixar de levar em 

conta, que muitas são as dificuldades para que se estabeleça uma prática pedagógica 

embasada em tais pressupostos, a começar pela precariedade dos cursos de formação de 

professores, incapazes de prepará-los adequadamente para exercê-la, e esse talvez o maior 

entrave para que ela se efetive, e um grande desafio para o século XXI, paralelamente com o 

desafio da consolidação da disciplina, ER.  

 

 

 

                                                      
251 SAVIANI, 2007, p. 69. 
252 Ibid., 2007. 
253 ARANHA, 2006, p. 276. 
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3.2.5 Desafios da prática pedagógica e do ER para o século XXI 

Numa leitura histórica e crítica, a educação desenvolve-se no ritmo das “mudanças 

ocorridas no cenário brasileiro, sejam elas econômicas, sociais ou políticas”254, as quais 

influenciaram consequentemente às reformas educacionais. Muitos foram os momentos de 

tensão, na busca da reelaboração, ou até mesmo em busca de novas sínteses. Para o ER, a 

realidade não foi diferente, agravada seguramente, mesmo com intensos debates na área,   

pela complexidade do quadro religioso brasileiro e principalmente pelos que o defendem e os 

que são contrários a sua efetivação como componente curricular.   

E no bojo, da luta pela sua permanência como tal, ainda se instauram desafios de 

ordem epistemológica, na tentativa de estruturá-lo com reais fundamentos nas Ciências da 

Religião. Pois entende-se que a “educação necessita de uma base moral, que por sua vez 

requer um fundamento religioso”.255 Sem contar com as dificuldades inerentes a questão da 

formação de professores, não só do ER, mas de forma geral, devido estruturações das 

licenciaturas após a LDB 9.394/96. 

A considerar, portanto o ER, fundamentado nas CRE, como modelo a ser 

desenvolvido nas práticas pedagógicas dessa disciplina, se ampliam os desafios, como o 

desenvolvimento por parte do professorado quanto ao conhecimento entendido como 

adequado para a abordagem da história das religiões, bem como suas bases antropológicas, 

sociológicas e a força espiritual das religiões256. Mas não é só isso, “o ER pretende, assim, 

participar da construção da convivência humana sem qualquer recaída pré-moderna que 

resgate hegemonias [...] pretende tão somente ajudar na formação do valor urgente e 

fundamental da sobrevivência[...] e convivência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
254 VEIGA,1998 
255 PASSOS, 2006 , p. 36 
256 GIUMBELLI; CARNEIRO, 2004. 
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CAPÍTULO IV - ENSINO RELIGIOSO EM QUESTÃO: análise comparativa 

 

 

O ER entendido como disciplina escolar, portanto componente curricular “é uma 

questão de educação para a cidadania plena; sustenta-se sobre pressupostos educacionais e 

não sobre argumentações religiosas, ainda que a religiosidade possa ser um valor, aliás, um 

valor que deve ser educado para que possa contribuir com a vida pessoal e social”.257 

 

 

4.1 Ensino Religioso nas escolas católicas 

 

O Ensino Religioso, nosso objeto de estudo, sofreu mudanças no decorrer da sua 

história em conformidade com as transformações ocorridas no cenário educacional do Brasil, 

impressas pela ordem política hegemônica, a luta pela laicidade do Estado, em contrapartida 

ao movimento conservadorista em favor do confessionalismo, mesmo com o estabelecimento 

da modernidade e o consequente movimento de secularização da sociedade brasileira. Nesse 

sentido, essa pesquisa, se desenvolveu na busca de analisar o ER em duas escolas da rede 

particular, o CBIC e o CMSJ, enquanto instituições de ensino das mais significativas para o 

desenvolvimento educacional da região norte mineira, quanto às influências da 

confessionalidade e secularização nas práticas pedagógicas, a partir da LDB 9.394/96, bem 

como entender se o mesmo ainda é capaz de influenciar a construção da religiosidade dos 

educandos.   

Buscou-se para verificação das questões de cunho empírico nessa pesquisa, a 

aplicação de um questionário para coletar as informações da realidade experienciada pelos 

alunos das séries finais do Ensino Fundamental e Médio, e quanto à construção da prática 

pedagógica do ER, além das entrevistas com os coordenadores do ER, das escolas envolvidas, 

apresentadas ainda no primeiro capítulo, realizou-se uma pesquisa documental sobre o 

desenvolvimento dessa disciplina nas escolas.  

Quanto ao questionário, instrumento de coleta de dados escolhido para esse fim, dos 

350 - trezentos e cinquenta distribuídos, foram devolvidos, respondidos, um total de 294-

duzentos e noventa e quatro, ou seja, recebeu-se 84% dos mesmos, o que possibilitou atingir 

um número significativo de estudantes no universo pretendido, mesmo a considerar as 

                                                      
257 PASSOS, 2007, p. 70 



 

 

 

99 

 

dificuldades inerentes ao próprio processo de pesquisa em instituições privadas, que como tal 

dificultam o acesso aos dados. 

Porém, esse tipo de instrumento, permitiu que os estudantes o respondessem no 

momento em que julgaram mais conveniente e sem que pudessem estar sob a influência de 

outras opiniões, permitindo mais liberdade aos entrevistados e privacidade e quanto às escolas 

que o aplicassem como e quando lhes fossem conveniente. A seguir serão apresentados os 

dados dos questionários relativos a cada escola separadamente e logo após se procederá à 

análise dos mesmos sob a ótica comparativa. 

 

4.1.1 O Ensino Religioso no CBIC 

 

Na escola, CBIC, foram entrevistados um total de 107 alunos, sendo que 48 desses 

pertencentes ao 3º Ano do Ensino Médio, o que conferiu (44,9%) do grupo e, 59 alunos do 9º 

Ano do EF, compreendendo (55,1%). Averiguado na tabela (1) e gráfico (1). 

 

 
Tabela 1 

Turma 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 3º Ano do Ensino Médio 48 44,9 44,9 44,9 

9º Ano 59 55,1 55,1 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 1 – Turma 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quanto às características sócio demográficas, para caracterizá-los, verificou-se que 

quanto ao sexo, houve uma prevalência do feminino com (60,7%), ou seja, 65 mulheres, e em 

contrapartida o grupo masculino ficou representado por 42 homens, o que ensejou um total de 

(39,3%). O que pode ser conferido na tabela (2) e no gráfico (2). 

 

 

Tabela 2 

 Sexo  

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Feminino 65 60,7 60,7 60,7 

Masculino 42 39,3 39,3 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 2 – Sexo 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quanto à idade dos entrevistados, viu-se que possuíam a idade mínima de treze anos e 

máxima de 18, com um grupo significativo de 14 anos que representou (42,1%) e de 17 anos, 

que representou (35, 5%). Dados que se justificam segundo os níveis de educação dos alunos 

entrevistados, os quais são significativamente considerados adolescentes. Interessante 

constatar que nesse grupo, uma grande maioria, (91,6%) dos entrevistados, 98 desses 

estudantes, admitiu possuir uma religião e apenas (6,7%), disseram não possuí-la, o que pode 

ser visto na tabela (3) e no gráfico (3).  

 

 

Tabela 3 

Idade  

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 13 Anos 4 3,7 3,7 3,7 

14 Anos 45 42,1 42,1 45,8 

15 anos 7 6,5 6,5 52,3 

16 anos 8 7,5 7,5 59,8 

17 Anos 38 35,5 35,5 95,3 

18 Anos 3 2,8 2,8 98,1 

Não Informou 2 1,9 1,9 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 - Idade 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Interessante constatar que nesse grupo, uma grande maioria (91,6%) dos 

entrevistados, 98 desses estudantes, admitiu possuir uma religião e apenas (6,7%), disseram 

não possuí-la, o que pode ser aferido na tabela (4) e no gráfico (4). 

 

 

Tabela 4 

Religião 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 7 6,5 6,5 6,5 

Não Informou 2 1,9 1,9 8,4 

Sim 98 91,6 91,6 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 4 – Religião 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quando interrogados sobre sua pertença religiosa, sem levar em conta que estão 

matriculados em uma instituição de ensino católica, (86%) dos alunos declararam-se como tal 

e o restante se diversificou entre o grupo dos que declararam evangélicos (3,7%) e espíritas 

(2,8%). Sendo que (7,5%) não quiseram informar, como pode ser verificado na tabela abaixo. 

Ressalta-se aqui que os entrevistados usaram três tipos de designação para a mesma religião: 

Católica, Católica Apostólica Romana e Catolicismo. Pode-se ressaltar que não houve registro 

para as religiões afrodescendentes e orientais nessa instituição. Apurado na tabela (5). 

 
 

Tabela 5 

Descrição da Pertença Religiosa 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

 
Católica 86 80,4 80,4 80,4 

Católica Apostólica Romana 3 2,8 2,8 83,2 

Catolicismo 3 2,8 2,8 86,0 

Espiritismo 3 2,8 2,8 88,8 

Evangélica 4 3,7 3,7 92,5 

Não Informou 8 7,5 7,5 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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E, o interessante que quanto ao motivo de terem se matriculado na escola, apenas 

(18,7%) dos entrevistados, 20 alunos, disseram ter vindo estudar nessa instituição por ela ser 

católica, do restante, (45,8%) disseram terem vindo mais ou menos por ela ser católica e 

(32,7%) informou não terem escolhido a escola por ela ser católica. Verificado na tabela (6). 

 
 

Tabela 6  

Você veio para essa escola por ela ser uma escola católica? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 49 45,8 45,8 45,8 

Não 35 32,7 32,7 78,5 

Não Informou 3 2,8 2,8 81,3 

Sim 20 18,7 18,7 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Ao serem interrogados sobre se acham ou não que a escola em que estudam valoriza 

o ER, uma grande maioria respondeu que sim, (88,8%), contra (2,8%) que disseram não e 

(7,5%) dos estudantes disseram maio ou menos, somando os dois últimos dados (10,3%). 

Então apesar da maioria do alunado não ter vindo para a escola por ela ser católica, essa 

maioria entende que o ER tem importância para o educandário. Podendo ser observado na 

tabela (7). 

 

 

Tabela 7  

Você acha que essa escola dá importância ao ER, a seu ver? 

 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 8 7,5 7,5 7,5 

Não 3 2,8 2,8 10,3 

Não Informou 1 0,9 0,9 11,2 

Sim 95 88,8 88,8 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Quanto à carga horária da disciplina (77,6%) disseram achá-la suficiente, contra 

(21,4%) somados os que disseram não e os que disseram mais ou menos. Averiguado na 

tabela (8). 

 

 

Tabela 8 

Quanto à carga horária da disciplina você a acha suficiente? 

 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem cumulativa 

Válido Mais ou Menos 10 9,3 9,3 9,3 

Não 13 12,1 12,1 21,5 

Não Informou 1 0,9 0,9 22,4 

Sim 83 77,6 77,6 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 
 

Quando interrogados sobre os assuntos mais trabalhados no CBIC durante as aulas 

de ER, em primeiro lugar os alunos apontaram os temas bíblicos com fundamentos da Igreja 

Católica num total de (32,68%), em segundo lugar com (26,14%) apontaram os temas ligados 

ao comportamento humano, depois foram relacionados os temas sobre os relatos de 

experiência de outros com (22,22%), no quarto lugar com (15,03%) foram apontados os temas 

relacionados à amizade e com (3,92%) foi apontado os assuntos relativos às religiões diversas 

de acordo com o gráfico (9). 
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Tabela 9 

Marque três temas mais abordados nas aulas de ER 

 
Frequência 

 
Porcentagem  

Amizade 46 15,03% 

Relatos de experiência de outros 68 22,22% 

Sexualidade 0 0,00% 

Namoro 0 0,00% 

Comportamento humano 80 26,14% 

Temas bíblicos com fundamentos 

da Igreja Católica 
100 32,68% 

Religiões Diversas 12 3,92% 

Ecumenismo 0 0% 

Ética 0 0% 

Cultura 0 0% 

Respeito 0 0% 

Espiritualidade 0 0% 

Transcendência 0 0% 

História da Religião 0 0% 

Globalização 0 0% 

Teologia 0 0% 

Contemporaneidade 0 0% 

Existencialismo 0 0% 

Total 306 100,00% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Ao interrogar-se sobre a participação nas aulas de ER, (66,4%) acham que os 

estudantes demonstram algum interesse nas aulas, (19,6%) demonstram possuir muito 

interesse,  (13,1%) disseram ficar dispersos durante às aulas de ER e (0,9%) não responderam, 

como demonstrado a seguir. Ou seja, o interesse pelas aulas da disciplina é bastante 

significativo entre esses adolescentes. Averiguado na tabela (10). 
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Tabela 10  

Como você considera a sua participação e dos seus colegas nas aulas de Ensino Religioso 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 
 

1 0,9 0,9 0,9 

Demonstram algum interesse 71 66,4 66,4 67,3 

Ficam dispersos com 

conversas ou outras 

atividades 

14 13,1 13,1 80,4 

Muito Interessados e 

participativos, 
21 19,6 19,6 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Foi interrogado aos estudantes o nível de importância do ER na formação do alunado 

e de acordo com os dados abaixo , os estudantes responderam : (49,5%) disseram  que a 

disciplina é muito importante , (36,4%) disseram que ela é muito importante, pois a 

compreendem como coadjuvante em sua formação,  ( 8,4%)  a compreendem como pouco 

importante e (4,7%) disseram achar que ela não deveria constar como disciplina na escola. 

Portanto, são a maioria, (85,9%) dos estudantes, consideraram que o ER como de grande 

importância. Esse percentual vai de encontro com o gráfico anterior, o qual apresentou que 

(86%) dos entrevistados ficavam de certa forma interessados nas aulas de ER e os 

desinteressados compreenderam o mesmo percentual de (13,1%), dos alunos que acham que 

na escola não deveria haver o ER mais os que acham a disciplina pouco importante. 

Conferido na tabela (11). 
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Tabela 11 

Qual a importância você vê no ER para a sua formação? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 
 

1 0,9 0,9 0,9 

Muito importante, pois ela 

complementa a minha 

formação religiosa 

39 36,4 36,4 37,4 

Muito importante; 53 49,5 49,5 86,9 

Na escola não deveríamos 

ter formação religiosa; 

5 4,7 4,7 91,6 

Pouco importante; 9 8,4 8,4 100,0 

Total 107 100,0 100,0 
 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Interrogou-se também o que eles entendiam ser religiosidade e nisso eles 

responderam: (40,2%) que religiosidade esta relacionado a ter uma religião institucionalizada, 

ou seja, frequentar alguma determinada religião e seus preceitos; (27,1%) disseram que a 

religiosidade é acreditar na existência de um ser superior e o mesmo percentual, outros 

(27,1%) disseram que a religiosidade é algo relacionado à emoção, valores e crenças e (4,7%) 

disseram que religiosidade diz respeito a quem tem uma religião, porém que pode ser apenas 

de fórum íntimo. Visto na tabela (12). 
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Tabela 12 

O que você entende por religiosidade? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 
 

1 0,9 0,9 0,9 

Acreditar na existência de 

um ser superior; 
29 27,1 27,1 28,0 

Algo relacionado à sua 

emoção, valores e crenças; 
29 27,1 27,1 55,1 

Religiosidade se diz a 

respeito de quem tem uma 

religião, porém que pode ser 

penas de fórum íntimo; 

5 4,7 4,7 59,8 

Ter uma religião 

institucionalizada, ou seja 

frequentar alguma 

determinada religião e seus 

preceitos; 

43 40,2 40,2 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Considerando que nosso interesse aqui é a importância do ER em relação à formação 

da religiosidade dos educandos, perguntou-se aos estudantes se eles percebiam se a disciplina 

em foco contribuía para a formação deles e então (85%), visto na tabela (13), responderam 

afirmativamente que sim. Portanto, se traçarmos um perfil aqui dos alunos do CBIC, percebe-

se que a média das questões: possui uma religião, tabela (3), mantêm-se atentos às aulas, 

tabela (10), e que acham a disciplina do ER importante é capaz de influenciar a formação da 

sua religiosidade, tabela (11), é de (81,3%) o que nos mostra um percentual bastante próximo 

quanto a contribuição para a formação de sua religiosidade. Confirmando assim, a 

importância do ensino religioso das escolas. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

110 

 

Tabela 13 

Quanto à sua religiosidade, você percebe que a disciplina contribui para a formação da 

mesma? 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem cumulativa 

Válido 

Não 16 15,0 15,0 15,0 

Sim 91 85,0 85,0 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Ao serem interrogados sobre o que achavam ser o objetivo preponderante do ER para 

a instituição em que estudam em relação ao ER, (71%) deles responderam ser a formação 

humanística e cidadã, ou seja, preparar os alunos para questões sociais, políticas, culturais e 

éticas; (13,1%) responderam ser a preparação para lidar melhor com as questões relacionadas 

à vida cristã. Somente (11,2%) dos alunos responderam ser a formação da religiosidade dos 

alunos, (2,8%) responderam ser as comemorações e vivências da Igreja Católica e (1,9%) não 

informaram. Portanto a maioria dos estudantes reconheceram que o ER do CBIC está em 

consonância com os objetivos da atual LDB a 9.394/96 e a minoria, (27,1%) achou ter o ER 

interesses ligados a religião e religiosidade. Aferido na tabela (14). 

 

Tabela 14 

O que você acha mais importante para essa instituição em relação ao ER? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido A formação da religiosidade 

dos alunos; 
12 11,2 11,2 11,2 

A formação humanística e 

cidadã, ou seja, preparar os 

alunos para questões sociais, 

políticas, culturais e éticas; 

76 71,0 71,0 82,2 

A preparação para lidar 

melhor com as questões 

relacionadas a vida cristã. 

14 13,1 13,1 95,3 

As comemorações e 

vivências da Igreja Católica; 
3 2,8 2,8 98,1 

Não Informou 2 1,9 1,9 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Quando interrogados se o ER da escola se apresenta ou não um caráter católico:  

(90,7%) dos alunos entrevistados reconheceram o caráter católico do ensino no CBIC, 

portanto a maioria e, somente (7,5%) responderam não achá-lo de caráter católico e (1,9%) 

não responderam, como indicado na tabela (15). 

 

 

Tabela 15 

Você acha que o ER dessa escola é de caráter Católico? 

 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem cumulativa 

Válido 
 

2 1,9 1,9 1,9 

Não 8 7,5 7,5 9,3 

Sim 97 90,7 90,7 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Incluímos no questionário uma questão sobre secularização, tendo o cuidado de 

informar aos estudantes o que entendemos sobre esse processo, como pode-se conferir a 

seguir: você percebe que o processo de secularização do mundo influencia o ER nessa escola? 

E sendo assim, quanto a essa questão da secularização o resultado foi bem inusitado, 

pois os estudantes ficaram divididos, como pode-se observar no gráfico abaixo, onde (52,3%) 

disseram não achar que a secularização influencia o ER no CBIC e (42,1%) disseram achar 

que a secularização influencia. E o índice dos que não quiseram informar cresceu tendo em 

vistas as outras questões e apresentou um percentual de (5,6%). Apurado na tabela (16). 
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Tabela 16 

Você percebe que o processo de secularização do mundo influencia o ER nessa 

escola? Considerando que o termo secularização é usado significando uma 

redução da influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e 

outros setores da vida social? 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 56 52,3 52,3 52,3 

Não Informou 6 5,6 5,6 57,9 

Sim 45 42,1 42,1 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Perguntou-se também aos estudantes se eles deixam de fazer alguma coisa por 

influência de sua religiosidade e assim obteve-se o seguinte resultado, o qual pode ser 

conferido logo a seguir: (37,4%) disseram que não deixam de fazer, (34,6%) escolheram a 

opção mais ou menos, (27,1%) disseram fazer escolhas levando em conta sua religiosidade e 

(0,9%) não quis informar. Verificado na tabela (17). 

 

 

Tabela 17 

Você deixa de fazer alguma coisa por influência de sua religiosidade? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 37 34,6 34,6 34,6 

Não 40 37,4 37,4 72,0 

Não Informou 1 0,9 0,9 72,9 

Sim 29 27,1 27,1 100,0 

Total 107 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Para os alunos que responderam sim e mais ou menos, pediu-se que marcassem no 

quadro abaixo as opções que eles deixariam de fazer por influência da sua religiosidade, e 

muito interessante perceber que (27,27%) disseram não usar drogas por influência da 

religiosidade, (16,48%) disseram deixar de freqüentar algum tipo de festa, (15,91%) disseram 

deixar de assistirem filmes, (12,5%) deixaram de ouvir algum tipo de música e (7,39%) 
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deixaram de ler algum tipo de livro. Dois itens foram menos escolhidos, demonstrando que a 

religiosidade influencia pouco o namoro com (2,84%) e as escolhas de viagens com um 

percentual de (2,27%). Os outros itens ficaram com índices percentuais abaixo de (1%), não 

sendo muito representativos. Indicado na tabela (18). 

 

 

Tabela 18  

Caso você responda SIM ou MAIS OU MENOS, marque abaixo as alternativas que você já 

deixou ou deixaria de fazer por influencia de sua religiosidade. 

  

 Frequência Porcentagem 

Ouvir algum tipo de música 22 12,50% 

Assistir algum filme 28 15,91% 

Ler algum livro 13 7,39% 

Frequentar algum tipo de festa 29 16,48% 

Deixar de fazer algum tipo de 

viagem 
4 2,27% 

Namorar 5 2,84% 

Usar drogas 48 27,27% 

Usar algum tipo de roupa 22 12,50% 

Matar 3 1,70% 

Roubar 0 0,00% 

Tatuagem 0 0,00% 

Brinco 0 0,00% 

Sexo 0 0,00% 

Desrespeitar 1 0,57% 

Frequentar outra igreja  1 0,57% 

Semana Santa 0 0,00% 

TOTAL 176 100,00% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

4.2 O Ensino Religioso CMSJ 

 

No CMSJ foram entrevistados um total de 187 alunos, sendo que 89 desses 

pertencentes ao 3º Ano do Ensino Médio, o que conferiu (47,6%) do grupo e, 98 alunos do 9º 

Ano do EF, compreendendo (52,4%). Indicado na tabela (19). 
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Tabela 19 

Turma 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 3º Ano do Ensino Médio 89 47,6 47,6 47,6 

9º Ano 98 52,4 52,4 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico  5 – Turma 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

E quanto às características sócio demográficas, verificou-se que quanto ao sexo, 

houve uma prevalência do sexo feminino, com (61%), ou seja, enquanto o grupo masculino 

contou com um total de (39%). Averiguado na tabela (20) e gráfico (6). 
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Tabela 20 

Sexo 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem cumulativa 

Válido Feminino 114 61,0 61,0 61,0 

Masculino 73 39,0 39,0 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 6 – Sexo  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Em relação à idade dos entrevistados, viu-se que possuíam a idade mínima de treze 

anos e máxima de 18, com um grupo significativo de 14 anos, que representou (34,2%) e de 17 

anos, que representou (29,9%). Dados que se justificam segundo os níveis de educação dos 

alunos entrevistados, os quais são significativamente considerados adolescentes. Conferido na 

tabela (21) e gráfico (7). 
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Tabela 21 

Idade 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 13 Anos 27 14,4 14,4 14,4 

14 Anos 64 34,2 34,2 48,7 

15 anos 7 3,7 3,7 52,4 

16 anos 27 14,4 14,4 66,8 

17 Anos 56 29,9 29,9 96,8 

18 Anos 3 1,6 1,6 98,4 

Não informou 3 1,6 1,6 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 7 – Idade 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Interessante constatar que nesse grupo, uma grande maioria, (93,6%) dos 

entrevistados, 98 desses estudantes, admitiu possuir uma religião e apenas (5,9%), disseram 

não possuí-la, o que pode ser visto na tabela (22) e no gráfico (8). 
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Tabela 22 

Você tem religião? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 11 5,9 5,9 5,9 

Não informou 1 0,5 0,5 6,4 

Sim 175 93,6 93,6 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 8 –  Religião 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Ao serem interrogados sobre sua pertença religiosa, sem levar em conta que estão 

matriculados em uma instituição de ensino católica, (86,1 %) dos alunos declararam-se como 

tal, (5%) declarou ser cristãos sem denominação explicita e o restante se diversificou entre o 

grupo dos que declararam evangélicos (3,7%) , espíritas (1,6%) e budistas que representou 

5%. Sendo que apenas 1,1% não quis informar, como pode ser aferido na tabela 23. Pode-se 

ressaltar que não houve registro para as religiões afrodescendentes nessa instituição, embora 

houveram declarantes para as religiões  orientais.  
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Tabela 23 

Caso faça parte de uma religião, indique qual? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Budismo 1 0,5 0,5 0,5 

Católica 161 86,1 86,1 86,6 

Cristã 1 0,5 0,5 87,2 

Espiritismo 3 1,6 1,6 88,8 

Evangélica 7 3,7 3,7 92,5 

Não informou 2 1,1 1,1 93,6 

Não tem religião 10 5,3 5,3 98,9 

Protestante 1 0,5 0,5 99,5 

Testemunha de Jeová 1 0,5 0,5 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Nesse grupo apenas (5,9%) dos entrevistados, 11 alunos, disseram ter vindo estudar 

nessa instituição por ela ser católica, do restante, (32,6) disseram terem vindo mais ou menos 

por ela ser católica e (61,5%) informou não terem escolhido a escola por ela ser católica. 

Apurado na tabela (24). 

 

 

Tabela 24 

Você veio para essa escola por ela ser uma escola católica? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 61 32,6 32,6 32,6 

Não 115 61,5 61,5 94,1 

Sim 11 5,9 5,9 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Ao serem interrogados sobre se acham ou não que a escola em que estudam valoriza 

o ER, uma grande maioria respondeu que sim, (84%), contra (3,2%) que disseram não e 

(10,7%) dos estudantes disseram maio ou menos, somando os dois últimos dados (13,9%). 
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Então apesar da maioria do alunado não ter vindo para a escola por ela ser católica, essa 

maioria entende que o ER tem importância para o educandário. Verificado na tabela (25). 

 

 

Tabela 25 

Você acha que essa escola dá importância ao ER, a seu ver? 

 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 20 10,7 10,7 10,7 

Não 6 3,2 3,2 13,9 

Não Informou 4 2,1 2,1 16,0 

Sim 157 84,0 84,0 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quanto à carga horária da disciplina (82,4%) disseram achá-la suficiente, contra 

(16,6%)  somados os que disseram não e os que disseram mais ou menos. Observado na 

tabela (26). 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quando foram interrogados sobre os assuntos mais trabalhados no CMSJ durante as 

aulas de ER, em primeiro lugar com (35,91%) os alunos apontaram os temas relacionados ao 

comportamento humano, no segundo lugar com (22,37%)  temas relacionados aos relatos de 

Tabela 26 

Quanto à carga horária da disciplina você a acha suficiente? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 20 10,7 10,7 10,7 

Não 11 5,9 5,9 16,6 

Não informou 2 1,1 1,1 17,6 

Sim 154 82,4 82,4 100,0 

Total 187 100,0 100,0  
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experiência,já os temas bíblicos ficou no terceiro lugar com (21,08%), no quarto lugar foi 

elencado o tema sobre amizade com (12,04%), no quinto cultura com (1,94%) , no sexto 

sexualidade com (1,51%) e abaixo de (1%) ficaram todas as outras opções que podem ser 

conferidas no quadro abaixo e, que merecem ser citadas devido terem sido elencadas por 

alguém nesse colégio, ressalta-se aqui dentre esses temas a ‘espiritualidade’, indicada por 

(0,86%), pois entende-se que esse tema mais do que qualquer outro esteja ligado à formação 

da religiosidade. Indicado na tabela (27). 

 

Tabela 27  

Marque três temas mais abordados nas aulas de ER 

Item Frequência Percentual 

Amizade 56 12,04% 

Relatos de experiência de outros 104 22,37% 

Sexualidade 7 1,51% 

Namoro 0 0,00% 

Comportamento humano   167 35,91% 

Temas bíblicos com fundamentos 

da Igreja Católica  98 21,08% 

Religiões Diversas 1 0,22% 

Ecumenismo 5 1,08% 

Ética 3 0,65% 

Cultura 9 1,94% 

Respeito 2 0,43% 

Espiritualidade 4 0,86% 

Transcendência 0 0,00% 

História da Religião 2 0,43% 

Globalização 2 0,43% 

Teologia 3 0,65% 

Contemporaneidade 1 0,22% 

Existencialismo 1 0,22% 

Total 465 100,00% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Ao interrogar-se sobre a participação nas aulas de ER: (51,3%) disseram ficar 

dispersos durante as aulas de ER, (30,5%) acham que os estudantes demonstram algum 

interesse nas aulas, (11,2) declararam não gostarem da disciplina, apenas (5,9 %) marcaram 

que os alunos demonstram possuir muito interesse e (1,1%) não responderam, como 

demonstrado a seguir. Ou seja, os dados abaixo surpreenderam, pois foi muito elevado o 
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índice dos que marcaram dispersos, somados aos que disseram não gostar declaradamente da 

disciplina num total de (62,5%) entre esses adolescentes. Sendo que (93%) dos alunos 

declararam ter uma religião. Averiguado na tabela (28). 

 

 

Tabela 28 

Como você considera a sua participação e dos seus colegas nas aulas de Ensino Religioso 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Demonstram algum interesse 57 30,5 30,5 30,5 

Ficam dispersos com 

conversas ou outras 

atividades 

96 51,3 51,3 81,8 

Muito Interessados e 

participativos, 
11 5,9 5,9 87,7 

Não gostam 21 11,2 11,2 98,9 

Não Informou 2 1,1 1,1 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Na nona questão, foi interrogado aos estudantes o nível de importância do ER na 

formação do alunado e de acordo com os dados abaixo, os estudantes responderam: (36,4%) 

disseram que a disciplina é muito importante, (32,1%) a compreendem como pouco 

importante, (19,3%) disseram que ela é muito importante, pois a compreendem como 

coadjuvante em sua formação e  (9,6%) disseram achar que ela não deveria constar como 

disciplina na escola. Portanto, aqui as opiniões se dividiram, pois os que a acham importante 

somaram (57%) e os que não a consideram importante somaram (41,7%). Conferido na tabela 

(29). 
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Tabela 29  

Qual a importância você vê no ER para a sua formação? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Muito importante, pois ela 

complementa a minha 

formação religiosa 

36 19,3 19,3 19,3 

Muito importante; 71 38,0 38,0 57,2 

Na escola não deveríamos 

ter formação religiosa; 
18 9,6 9,6 66,8 

Não Informou 2 1,1 1,1 67,9 

Pouco importante; 60 32,1 32,1 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

 

Interrogou-se também aos estudantes o que eles entendiam ser religiosidade e nisso 

eles responderam: (40,1%) disseram que a religiosidade é algo relacionado à emoção, valores 

e crenças, (25,1%) que religiosidade esta relacionado a ter uma religião institucionalizada ou 

seja frequentar alguma determinada religião e seus preceitos; (23%) disseram que a 

religiosidade é acreditar na existência de um ser superior e  (10,7%) disseram que 

religiosidade diz respeito a quem tem uma religião, porém que pode ser apenas de fórum 

íntimo. Visto na tabela (30). 
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Tabela 30  

O que você entende por religiosidade? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Acreditar na existência de 

um ser superior; 
43 23,0 23,0 23,0 

Algo relacionado à sua 

emoção, valores e crenças; 
75 40,1 40,1 63,1 

Não Informou 2 1,1 1,1 64,2 

Religiosidade se diz a 

respeito de quem tem uma 

religião, porém que pode ser 

penas de fórum íntimo; 

20 10,7 10,7 74,9 

Ter uma religião 

institucionalizada, ou seja 

frequentar alguma 

determinada religião e seus 

preceitos; 

47 25,1 25,1 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Considerando que nosso interesse aqui é a importância do ER em relação à formação 

da religiosidade dos educandos, perguntou-se aos estudantes se eles percebiam se a disciplina 

em foco contribuía para a formação dela e (64,7%) deles responderam afirmativamente e 

(33,2%) acreditam que a disciplina não influencia a sua religiosidade. Portanto, a maioria 

acredita nessa influência, como pode-se conferir logo abaixo. Aferido na tabela (31). 

 

 

Tabela 31 

Quanto à sua religiosidade, você percebe que a disciplina contribui para a formação da 

mesma? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 62 33,2 33,2 33,2 

Não Informou 4 2,1 2,1 35,3 

Sim 121 64,7 64,7 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Ao serem interrogados sobre o que achavam ser o objetivo preponderante do ER para 

a instituição em que estudam em relação ao ER, (78,6%) deles responderam ser a formação 

humanística e cidadã, ou seja, preparar os alunos para questões sociais, políticas, culturais e 

éticas; (8,6%) responderam ser a preparação para lidar melhor com as questões relacionadas à 

vida cristã. Somente (7,5%) dos alunos responderam ser a formação da religiosidade dos 

alunos, (3,7%) responderam ser as comemorações e vivências da Igreja Católica e (1,6%) não 

informaram. Portanto, a maioria dos estudantes reconheceram que o ER do CMSJ está em 

consonância com os objetivos da atual LDB a 9.394/96 e a minoria, (19,8%) achou ter o ER 

interesses ligados à religião e religiosidade. Apurado na tabela (32). 

 

Tabela 32 

 O que você acha mais importante para essa instituição em relação ao ER? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido A formação da religiosidade 

dos alunos; 
14 7,5 7,5 7,5 

A formação humanística e 

cidadã, ou seja, preparar os 

alunos para questões sociais, 

políticas, culturais e éticas; 

147 78,6 78,6 86,1 

A preparação para lidar 

melhor com as questões 

relacionadas a vida cristã. 

16 8,6 8,6 94,7 

As comemorações e 

vivências da Igreja Católica; 
7 3,7 3,7 98,4 

Não Informou 3 1,6 1,6 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Quando interrogados se o ER da escola se apresenta ou não um caráter católico:  

(58,3%) dos alunos entrevistados reconheceram o caráter católico do ensino no CMSJ, 

portanto a maioria e, somente (39,6%) responderam não achá-lo de caráter católico e (2,1%) 

não responderam, como verificado na tabela (33). 
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Tabela 33 

Você acha que o ER dessa escola é de caráter Católico? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 74 39,6 39,6 39,6 

Não Informou 4 2,1 2,1 41,7 

Sim 109 58,3 58,3 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

No questionário incluiu-se uma questão sobre a secularização, tendo o cuidado de 

informar aos estudantes o que entendemos sobre esse processo, como pode-se conferir a 

seguir: você percebe que o processo de secularização do mundo influencia o ER nessa escola? 

E quanto a essa questão da secularização os estudantes responderam, como pode-se 

observar no gráfico abaixo, que (68,4%) disseram achar que a secularização influencia o ER 

no CMSJ e (28,3%) disseram achar que a secularização não influencia a disciplina na escola. 

Observado na tabela (34).  

 

 
Tabela 34 

Você percebe que o processo de secularização do mundo influencia o ER nessa escola? 

Considerando que o termo secularização é usado significando uma redução da influência da 

religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e outros setores da vida social? 

 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida Porcentagem cumulativa 

Válido Não 53 28,3 28,3 28,3 

Não Informou 6 3,2 3,2 31,6 

Sim 128 68,4 68,4 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Perguntou-se também aos estudantes se eles deixam de fazer alguma coisa por 

influência de sua religiosidade e assim obteve-se o seguinte resultado, o qual pode ser 

conferido logo a seguir: (39,6%) disseram que não deixam de fazer, (35,8%) escolheram a 

opção mais ou menos, (23%) disseram fazer escolhas levando em conta sua religiosidade e 

(1,6%) não quis informar. Indicado na tabela (35). 



 

 

 

126 

 

Tabela 35  

Você deixa de fazer alguma coisa por influência de sua religiosidade? 

 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais ou Menos 67 35,8 35,8 35,8 

Não 74 39,6 39,6 75,4 

Não Informou 3 1,6 1,6 77,0 

Sim 43 23,0 23,0 100,0 

Total 187 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Para os alunos que responderam sim e mais ou menos, pediu-se que marcassem no 

quadro abaixo as opções que eles deixariam de fazer por influência da sua religiosidade, e 

muito interessante perceber que (37,21%) disseram não usar drogas por influência da 

religiosidade, (19,53%) disseram deixar de freqüentar algum tipo de festa, (9,77%) disseram 

deixar de usar algum tipo de roupa, (18.37%) deixariam de ouvir algum tipo de música, 

(7,44%) disseram deixar de assistirem filmes, (4,19%) deixariam de namorar por influência da 

sua religiosidade, (3,72%) deixariam de ler algum tipo de livro, (2,79%) disseram deixar de 

viajar e, com o mesmo percentual de (1,4%) para cada item deixariam de matar e usar brincos. 

Os outros itens ficaram com índices percentuais abaixo de (1%), não sendo muito 

representativos. Averiguado na tabela (36). 
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Tabela 36  

Caso você responda SIM ou MAIS OU MENOS, marque abaixo as alternativas que você já 

deixou ou deixaria de fazer por influencia de sua religiosidade. 

 

Item Quantidade Percentagem 

Ouvir algum tipo de música 18 8,37% 

Assistir algum filme 16 7,44% 

Ler algum livro 8 3,72% 

Frequentar algum tipo de festa 42 19,53% 

Deixar de fazer algum tipo de viagem 6 2,79% 

Namorar 9 4,19% 

Usar drogas 80 37,21% 

Usar algum tipo de roupa 21 9,77% 

Matar 3 1,40% 

Roubar 2 0,93% 

Tatuagem 0 0,00% 

Brinco 3 1,40% 

Sexo 2 0,93% 

Desrespeitar 2 0,93% 

Frequentar outra igreja  1 0,47% 

Semana Santa 2 0,93% 

TOTAL 215 100,00% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

4.2.1 Análise comparativa do ER: aproximações e diferenças 

 

A reflexão crítica sobre o ER nas escolas católicas em Montes Claros, lócus físico do 

nosso objeto de estudo, levou-nos a explicar o devir dessa disciplina. Porém, a nossa proposta 

aqui é de um estudo comparativo, para compreender o estado presente desse conteúdo 

curricular, o que levou-nos a perceber algumas relações significativas. No tocante as 

características sociodemográficas: turmas, sexo, idade, e sobre ter ou não uma religião, os 

dados levantados foram bastante equivalentes quanto às duas escolas, o CBIC e o CMSJ, até 

mesmo quanto à prevalência do grupo feminino sob o masculino, entre os respondentes. 

Também, quando interrogados sobre a religião a que pertencem, sob a denominação Católica 

a diferença percentual foi de (5,7%) a mais no CMSJ. Já considerando as religiões cristãs ao 

todo, o percentual ficou bem equiparado. De certa forma, esse dado surpreendeu, mesmo que 

num percentual pequeno de diferença, pois a segunda escola apresentou-se muito mais fiel às 

questões relativas ao catolicismo, enquanto à outra apresentou-se mais aberta e receptiva a 

outras religiões. Conferido na tabela (37) e no gráfico (9). 
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Tabela 37 

Religião dos alunos 

Religião CMSJ CBIC 

Budismo 0,5 % 0% 

Católica 86,1 % 80,4%  

Cristã 0,5 % 0% 

Espiritismo 1,6 % 2,8% 

Evangélica 3,7 % 3,7% 

Não informou 1,1 % 7,5% 

Não tem religião 5,3 % 0% 

Protestante 0,5 % 0% 

Testemunha de Jeová 0,5 % 0% 

Católica apostólica Romana 0%  2,8% 

Catolicismo 0% 2,8% 

Total 100% 100% 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Gráfico 9 – Religião dos alunos 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

Outro dado surpreendente, o qual pôde-se comparar os resultados das duas escolas, 

foi que ao serem interrogados sobre se vieram para a escola em que estudam por ela ser 

católica, os alunos que disseram não e mais ou menos  no CMSJ somaram (94,1%), tabela 

(24), enquanto no CBIC somaram (78,5%), tabela (6). Ou seja, deu uma diferença de (15,6%) 

pontos percentuais entre as duas escolas. Portanto, no CBIC, há um número maior de alunos 

que levaram em conta a questão da religiosidade na escolha da escola. Já levando em 
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consideração os dados relativos aos que disseram sim, ou seja, eles se matricularam nessas 

escolas por elas serem católicas, a diferença entre elas foi bastante significativa, pois levando 

em conta os alunos do CMSJ, apenas (5,9%), tabela (24), deram uma resposta afirmativa e no 

CBIC esse percentual subiu para (18,7%), tabela (6), portanto uma diferença entre as duas de 

(12,8%) pontos percentuais. Com isso, pode-se inferir que o alunado do CBIC se apresenta 

muito mais tradicionalista quanto à religiosidade, pois se demonstrou que importa para eles a 

escola ser católica. Enquanto para aos alunos da primeira escola citada, esse quesito teve uma 

importância quase insignificante numericamente falando. 

Quanto ao quesito importância do ER para os educandários em si, nas duas escolas a 

maioria dos estudantes reconheceram a importância que as escolas conferem à disciplina. Já, 

quando perguntou-se  aos estudantes sobre a carga horária da disciplina do ER nas duas 

escolas, a maioria optou por dizer também que sim.  

Ao serem interrogados,  sobre os temas trabalhados no ER, num quadro comparativo  

pôde-se perceber uma diferença muito grande entre as duas escolas, pois enquanto que no 

CMSJ  apenas dois itens, em um total de 18, namoro e transcendência, tabela (27),  mesmo 

que para alguns deles a porcentagem tenha sido insignificante na perspectiva quantitativa, os 

do CBIC concentraram suas escolhas em apenas cinco(5) itens, tabela (9). Observamos então, 

que no CMSJ, as aulas do ER trabalham com maior abrangência em relação aos temas do 

CBIC.  

Um dado surpreendente aconteceu ao serem perguntados sobre a participação do 

alunado nas aulas do ER, enquanto os estudantes do CBIC demonstraram um significativo 

interesse, tabela (10),os do CMSJ demonstraram justamente o contrário e até houveram os que 

declararam não possuir interesse algum, os quais somaram (11,2%), tabela (28). 

Sobre a importância do ER para a formação dos alunos, houve uma significativa 

diferença entre o resultado das escolas pesquisadas. Enquanto os alunos do CBIC disseram ser 

a disciplina muito importante (85,9%), tabela (11), no colégio CMSJ as opiniões se dividiram, 

pois os que a consideraram importante somaram (57,3%) e os que não a consideram 

importante somaram (41,7%), tabela (29), mas mesmo assim prevaleceu maioria dos que a 

consideraram importante. 

Sobre o que entendiam sobre ser a religiosidade, para a maioria dos alunos do CBIC 

a religiosidade está relacionada à religião institucionalizada, tabela (12), e para os alunos do 

CMSJ a religiosidade é algo ligado à emoção, tabela (30).  

Importante aqui entender a influência ou não do ER sobre a formação da 

religiosidade dos educando das duas escolas em questão, pois ela é o cerne da 
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problematização proposta para esse trabalho de pesquisa. E nas duas instituições os alunos 

apontaram que o ER é sim capaz de influenciar a formação religiosa deles de forma 

significativa, no CBIC tabela (13) e no CMSJ tabela (31). Mas ao se comparar os dados entre 

as duas instituições percebe-se que no CBIC o número de alunos foi uma maioria expressiva 

(85%) contra um percentual de (64,7), tabela (38), portanto tem uma diferença significativa de 

(20,3%). 

 

 

Tabela 38 

E quando à sua religiosidade, você percebe que a disciplina contribui para a formação 

da mesma? 

 
CMSJ CBIC 

Mais ou Menos 0% 0% 

Não 33,2% 15,0% 

Não Informou 2,1% 0,0% 

Sim 64,7% 85,0% 

Total 100% 100% 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Comparação de religiosidade 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 
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Na questão seguinte, quis saber o objetivo das escolas em relação à disciplina em 

questão e na opinião da maioria dos entrevistados os colégios se preocupam mais com a 

formação humanística e cidadã, na intenção de prepará-los para lidar com as questões sociais, 

políticas, culturais e éticas, tabela (39). Ou seja, tanto no CBIC e no CMSJ estão em 

consonância com as determinações da LDB 9.394/96 e como o FONAPER ao proporem um 

ER fundamentado nos pressupostos antropológicos e sociológicos. Mesmo assim, ao 

considerarem tais pressupostos, quando inquiridos sobre o caráter do ER, a maioria dos 

entrevistados nas duas escolas reconheceram que a disciplina possui um caráter católico.  

 

 

Tabela 39 

O que você acha mais importante para essa instituição em relação ao ER? 

 
CMSJ CBIC 

A formação da religiosidade 

dos alunos; 
7,5% 11,2% 

A formação humanística e 

cidadã, ou seja, preparar os 

alunos para questões sociais, 

políticas, culturais e éticas; 

78,6% 71% 

A preparação para lidar 

melhor com as questões 

relacionadas a vida cristã. 

8,6% 13,1% 

As comemorações e 

vivências da Igreja Católica; 
3,7% 2,8% 

Não Informou 1,6% 1,9% 

Total 100% 100% 

FONTE: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 11 - O que você acha mais importante para essa instituição em relação ao ER? 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

Na questão seguinte se quis saber se eles reconhecem ou não a influencia da 

secularização nesses educandários, uma questão também de significativa importância para 

essa pesquisa e segundo os dados das duas escolas esse resultado se apresentou antagônico, 

pois enquanto a maioria dos alunos do CBIC, disseram que a secularização não influencia o 

ER do colégio, já para os entrevistados do CMSJ, a secularização influencia sim essa 

disciplina. Verificado na tabela (40) e no gráfico (12). 

 

 

Tabela 40 – Comparação de secularização 

 

CMSJ CBIC 

Não 28,3% 52,3% 

Não Informou 3,2% 5,6% 

Sim 68,4% 42,1% 

Total 100,0 100,0 

FONTE: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 12 – Comparação de secularização 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

Como a religiosidade é um tema singular para esse trabalho, como dito 

anteriormente, na próxima questão quando quis saber se a mesma influencia no momento dos 

alunos tomarem suas decisões, os dados das duas escolas foram bastante equiparados, com 

diferenças percentuais bem baixas para as opções ‘não’ e ‘mais ou menos’. Somente a opção 

sim teve um percentual de diferença um pouco mais alto de 4,1%. Levando em conta os 

percentuais das duas escolas podemos inferir que as respostas formaram três grupos 

singulares, porém os que disseram sim para a influência da religiosidade é o grupo menor. 

Mas se somados os que disseram ‘sim’ e os que disseram ‘mais ou menos’, o grupo fica bem 

ampliado em contra partida dos que optaram por  apenas ‘não’. Observado na tabela (41) e no 

gráfico (13). 

 

 

Tabela 41 

Comparação: Você deixa de fazer alguma coisa por influência de sua religiosidade? 

 

CMSJ CBIC 

Mais ou Menos 35,80% 34,60% 

Não 39,60% 37,40% 

Não Informou 1,60% 0,90% 

Sim 23% 27,10% 

Total 100% 100% 

FONTE: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 13 - Comparação: Você deixa de fazer alguma coisa por influência de sua 

religiosidade? 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

4.3  Permanências e transformações 

 

O ER nas duas escolas católicas, só pode ser entendido quanto às permanências e 

transformações, inserido em um contexto maior, tanto da história da educação no Brasil, 

como anteriormente exposto, como da história educacional de Montes Claros. É preciso 

compreender essa disciplina, mesmo levando em conta que as escolas pesquisadas são 

instituições particulares e religiosas, entendendo-as pertencentes a essa sociedade singular, no 

sertão árido do norte de Minas. Vale ressaltar, que de Princesinha do Norte, hoje Montes 

Claros se tornou uma cidade pólo, não da indústria como no sonho de muitos que ajudaram no 

seu desenvolvimento, mas hoje, pode ser considerada um pólo universitário, comercial e da 

saúde. E nesse trajeto são inegáveis as contribuições da Igreja Católica para tal, que na busca 

da aproximação do povo, investiu significativamente na educação e desenvolvimento desses 

longínquos rincões. 

Portanto, as duas instituições aqui pesquisadas, os colégios CBIC e CMSJ, foram 

criados e desenvolveram, no bojo dessa história. As transformações percebidas foram  

assinaladas à medida que se verificou as mudanças sociais, políticas e educacionais retratadas 

no contexto desse trabalho, onde as mesmas foram se adequando às necessidades de cada 

época. O CBIC, anterior ao CMSJ, nasce ainda no contexto da primeira República, com toda a 

imposição da laicização do país.  E o CMSJ, é implantado, como esforço da efetivação da 
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modernidade da sociedade montesclarence. E assim, contribuíram singularmente com a 

prosperidade da cidade, à medida que se dedicam à educação do seu povo. 

No entanto, o nosso problema de pesquisa faz um recorte no tempo para melhor 

compreender o ER desses educandários, após a LDB 9.394/96, já com o ensino na linha de 

pensamento da redemocratização brasileira, instituída pela CF de 1988 e da inserção do país 

na lista das nações desenvolvidas. Retomar, portanto as transformações seria aqui, salvo um 

olhar meticuloso de cada instituição de ensino em particular, o que poderá ser contemplado 

em uma posterior pesquisa, retomar as singularidades dos processos expostos na amplitude 

dos horizontes anteriormente abordados, que aqui se fez valer no desenho da historicidade do 

nosso objeto. Nessa perspectiva buscou-se um todo para revelar as especificidades do ER nas 

duas instituições propostas, após os atos legisladores citados a cima. Os quais mudaram 

radicalmente a perspectiva dessa disciplina na educação brasileira como um todo e 

consequentemente no CBIC e no CMSJ, na mesma proporção.   

O que então ainda dizer? O ER dessas escolas busca gradativamente atender aos 

preceitos referendados por esses documentos, a CF e consequentemente a LDB, garantindo o 

respeito pela diversidade cultural e religiosa da sociedade brasileira, na concretude do espaço 

escolar, como componente curricular articulado no âmbito do ensino e não mais da confissão 

religiosa, mesmo a considerar as escolas particulares católicas. Isso já exige uma postura 

pedagógica diferenciada para a disciplina, com a abertura do diálogo com outras religiões em 

favor da alteridade, para a superação do preconceito, da aceitação das diferenças, da 

construção da paz.  

O ER, portanto, construído a partir de então, sob o paradigma de componente 

curricular, entendido como uma transposição didática das Ciências da Religião, busca pautar 

seu desenvolvimento no âmbito das ciências, se colocando aí o seu maior desafio, não só nas 

instituições públicas como também nas instituições particulares confessionais, como no caso 

específico aqui colocado, rumo à construção da cidadania dos educandos. E como tal,  ainda é 

capaz de influenciar a formação da religiosidade destes, mesmo sobre a atuação  da 

secularização.  

O CBIC e o CMSJ, no decorrer do séc. XX e início deste, foram evoluindo e se 

tornaram referência de educação de qualidade na cidade, onde percebe-se alguns traços de 

tradicionalidade, como a confessionalidade em si, traduzida nas comemorações e festividades 

católicas – mês mariano, quaresma, páscoa, natal, dentre outras – e ainda a atuação de 

pastorais da catequese, com promoção de encontros religiosos, celebrações de missas e dos 

sacramentos – primeira eucaristia e crisma. E quanto as trasnformações, acentua-se as 
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relativas à evolução dos modelos que se interpuseram e evoluíram no que é ER hoje e as 

conseqüências do processo de modernização da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objeto de pesquisa desse estudo, o Ensino Religioso, deu origem a esta tese,  cujo 

objetivo foi analisá-lo em duas escolas da rede particular, católicas, da cidade de Montes 

Claros/MG: o CBIC e o CMSJ, quanto às influências da confessionalidade e secularização no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, desde a LDB 9.394/96, e se o mesmo é capaz, 

ainda,  de influenciar a construção da religiosidade dos seus educandos, ambos, educandários 

tradicionais, os quais contribuíram com a escrita da história tanto educacional quanto  cristã 

católica, não só do município em si, mas como de toda a região norte mineira, como escolas 

referência. 

A motivação maior, além de um olhar cientifico e epistemológico sobre o ER, foi de 

contribuir com o mapeamento do mesmo na região, o município de Montes Claros/MG, onde 

se encontra localizada a Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), instituição 

pública de Ensino Superior, onde o curso de graduação e pós-graduação das CRE é ainda uma 

área disciplinar, relativamente, nova no quadro de cursos oferecidos. 

Quanto à problemática que motivou e estruturou esse trabalho e se fez no objetivo 

geral, esta  foi respondida acerca da análise dos dados da pesquisa empírica, questionários 

respondidos por alunos das duas instituições, matriculados nas últimas séries da educação 

básica e do ensino médio, onde percebeu-se a importância do ER e, que ainda é capaz de 

influenciar a religiosidade dos educandos, mesmo considerando-se as influências da 

secularização,  reconhecidas por eles, existentes no ensino das escolas.  

 As análises ainda permitiram compreender o estilo de ER oferecido pelas duas 

escolas, sendo que elas são instituições católicas, sobre  as influências da confessionalidade, 

porém, abertas à modernidade que adentrou no ensino pelas portas das práticas pedagógicas 

desenvolvidas, mas que, acima de tudo, buscam a adequação dessa disciplina conforme os 

direcionamentos estabelecidos pelos PCNs e diretrizes e resoluções estaduais e federais, 

modernizando-o e transformando-o à medida que a direção, coordenação e professores 

buscam fundamentos nas CRE, através de encontros para debates e cursos de pós-graduação, 

dados esses relatados nas entrevistas com as coordenadoras.  Quanto à confessionalidade, a 

mesma foi reconhecida pelos alunos entrevistados, que apontaram o caráter católico dado 

pelos educandários ao ER. 

As reflexões apresentadas foram subsidiadas por uma pesquisa de cunho histórico, 

com realce para a trajetória do objeto de estudo, o ER, no decorrer da construção do sistema 

educacional brasileiro. É inegável que esta disciplina se encontra em meio a turbulentos 
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debates, haja vista, as controvérsias desde a CF de 1988 e o artigo 33 da LDB 9.394/96, 

reescrito pela lei 9.475/97, as quais o instituíram como componente curricular da educação 

básica e de inquestionável importância, tanto, na formação da cidadania dos educandos, 

quanto na colaboração com o desenvolvimento de valores necessários para o estabelecimento 

da paz, do respeito mútuo pelas diferenças, numa convivência social harmônica. Porém, a 

legislação ainda deixa a cargo dos sistemas de ensino a definição dos conteúdos e quanto à 

formação do professorado. Nesse cenário o FONAPER, traz encaminhamentos, acerca da 

elucidação de tais questões, colocando-o no âmbito das ciências práticas, sob o construto 

científico das Ciências da Religião, incumbindo a mesma pela formação docente.   

Mas, não só essas, são as mazelas das discussões que se avolumam em torno do ER, 

o qual necessita de fundamentos epistemológicas, imprescindíveis, na definição de 

metodologias, capazes de possibilitar a transposição didática  das CRE, para a construção de 

práticas pedagógicas capazes de colaborar de forma efetiva com a formação não só de 

cidadãos, mas cidadãos que sejam críticos, ativos e emancipados. 

 Nesse sentido, em colaboração, esse trabalho teceu um entrelaçamento da 

possibilidade do ER acontecer na congruência do modelo de ensino designado, Modelo das 

CRE – proposto por João Décio Passos, com a Pedagogia Histórico Crítica Dialética de 

Demerval Saviani, como possibilidade da efetivação de uma prática pedagógica capaz de 

cumprir os objetivos propostos para a disciplina no sentido da transgressão dos modelos, 

catequético e teológico. Pois, essa pedagogia pressupõe o uso da problematização, com uma 

interação dialética do sujeito cognoscente e o objeto cognocível, em prol da trasnformação 

social. 

Quanto as hipóteses trabalhou-se com três: a primeira diz que as duas escolas 

analisadas, sendo católicas, quanto ao desenvolvimento do ER e a sua prática pedagógica, 

ambas apresentam traços de confessionalidade quanto à realização de festas, comemorações e 

eventos pertencentes ao calendário católico, como também de secularização. Essa hipótese foi 

satisfatoriamente respondida no decorrer do trabalho, tanto pela entrevista com os 

coordenadores, os quais relataram como há uma intercessão da disciplina ER com as 

comemorações e festividades presentes no calendário da Igreja Católica, até mesmo de caráter 

necessário, dado às escolas serem confessionais, com atividades desenvolvidas por 

professores, também, de outras disciplinas. Portanto, os dois educandários, o CBIC e o CMSJ, 

contam em seu calendário com atividades de cunho confessional, apesar dos alunos não serem 

obrigados a participarem das mesmas. Também, nas entrevistas dos educandos constatou-se 

que os alunos percebem o caráter católico da escola, tabelas (15) e (33), o que se correlaciona 
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diretamente com a confessionalidade. Já sobre a secularização, nas entrevistas as 

coordenadoras mencionam a preocupação com a modernização do ensino, o que 

consequentemente caracteriza, reflexos da secularização, também, nos questionários os alunos 

apontam traços da mesma, em ambas as escolas, ao abordarem os temas mais trabalhados por 

eles. Sendo que tais transformações e mudanças foram necessárias para a continuidade do 

funcionamento e a modernização dos respectivos educandários, tendo em vista às exigências 

da sociedade do século XXI. 

Já, a segunda hipótese indica que a secularização influencia e se explicita também 

nas práticas pedagógicas desenvolvida nos colégios católicos em questão, a partir do 

momento que os mesmos buscam maiores índices de aprimoramento no ensino, frente à 

modernização do educandário. Essa hipótese não alcançou um índice de verificação total, pois 

à medida que se comprova a primeira, efetivamente se responde parte da segunda, quanto à 

influência da secularização. Porém, em relação à segunda proposição, que se refere a maiores 

índices de aprimoramento no ensino, os dois educandários se mostraram muito restritivos 

quanto a análise documental dos seus ‘Projetos Políticos Pedagógicos’, bem como de outros 

documentos que facilitariam mais conclusões, permitindo apenas que os coordenadores 

expusessem oralmente sobre os mesmos, em outra visitas, além da realizada para a entrevista.    

Na terceira hipótese, foi proposto, que mesmo apresentando influências da 

secularização, as escolas católicas buscam uma prática pedagógica do ER capaz de contribuir 

com a formação da religiosidade do educando no século XXI, uma religiosidade com 

características distintas da então religiosidade tradicional de décadas atrás, com uma 

expressividade mais forte e marcante. Essa hipótese também foi respondida de modo plausível 

pelos alunos, ao declararem a influência da secularização nos dados sobre a influência do ER 

na religiosidade e, verificou-se ainda, comparando os dados, referentes ao que eles acham 

mais importante para a instituição escolar em relação à disciplina, e ainda pode-se  verificar a 

porcentagem alta de escolha do mesmo item, nas duas escolas, a formação humanística e 

cidadã, o que revela a preocupação, do CBIC e do CMSJ, em atender os preceitos da LDB 

9.394/96 e os encaminhamentos do FONAPER, que regulam com a modernização da 

sociedade brasileira. 

Portanto, esse trabalho de pesquisa sobre o ER, não pretende aqui, apresentar-se 

conclusivo, mediante ao cenário de necessidades que se interpõe no estabelecimento das 

práticas pedagógicas decorrentes do seu ensino, mesmo porque, outras problematizações se 

colocaram, inquietando e abrindo novas a possibilidades, pois, é perigoso propor conclusões. 

Muitos passos foram dados no sentido da elucidação desse objeto de pesquisa, mas, muito 
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ainda está por ser feito, no sentido de colaborar com a efetivação da primordial finalidade do 

ER, a formação cidadã de educandos emancipados.  
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ANEXO A 

 

ENTREVISTA COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

Dados de identificação: 

 

Escola:__________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________                                     

Sexo:____________________________________________________________                                                    

Idade:___________________________________________________________ 

Tempo de serviço na escola:_________________________ 

Já ocupou outros cargos nessa instituição? __________________________________ 

 

 1. Você faz parte de alguma religião? Caso responda sim, qual? 

 2. A sua religião foi critério preponderante em sua contratação? 

 3. Qual a relação do pedagogo com o ER dessa escola? Você planeja com os 

professores as aulas dessa disciplina? Planeja e acompanha esse planejamento? E se 

você planeja junto com o professor, o que você leva em conta para realizar esse 

planejamento? 

4. O professor do ER é específico para essa disciplina? Como ele é escolhido? Quais 

os critérios para sua contratação? 

5. Qual a importância dada ao ER, no olhar do pedagogo, pela instituição em que 

trabalha?  

6. As cobranças vêm de qual instância, considerando que essa instituição é de origem 

confessional? 

7. Você acredita que o ER seja ou não importante como componente curricular? 

Justifique sua resposta. 

8. Você acha que o ER influencia a formação da religiosidade dos educandos dessa 

instituição? 

9. Você percebe mudanças no ER em sua trajetória como profissional dessa escola? 

10. Como você percebe o modelo do ER desenvolvido por essa instituição? 

11. Você percebe que o processo de secularização do mundo influencia ou influenciou 

o ER nessa escola? Considerando que o termo secularização é usado significando uma 
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redução da influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e outros 

setores da vida social?  

12. Quais as atividades desenvolvidas pelo ER na instituição? 

13. E quais delas você acha mais importante para o ER, considerando a instituição 

como um todo? E por quê? 

14. Como você vê o futuro do ER nessa instituição?  

15. Considerações finais: 
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ANEXO B 

 

ENTREVISTA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

Prezado aluno, 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa acima. Sua participação será 

voluntária e a qualquer momento você poderá desistir. Assim como há liberdade para aceitar, 

há também liberdade para recusar sua participação, sem qualquer prejuízo pessoal. Faz-se 

necessário esclarecer que esses dados só serão utilizados para tal finalidade e será resguardada 

sua identidade.  

Dados de identificação: 

Escola:__________________________________________________________ 

Série: _______________________________________________________                                     

Sexo: (  )  Feminino              (   ) Masculino                                               

Idade:___________________________________________________________ 

1. Você tem religião? 

(   ) Sim              (   ) Não 

2. Caso faça parte de uma religião, indique qual:_____________________ 

3. Você veio para essa escola por ela ser uma escola católica? 

(   ) Sim             (   ) Não                 (   ) Mais ou Menos 

4. Você acha que essa escola dá importância ao ER, a seu ver? 

            (   ) Sim             (   ) Não                 (   ) Mais ou Menos 

5. Quanto à carga horária da disciplina você a acha suficiente? 

 (   ) Sim             (   ) Não                 (   ) Mais ou Menos 

6. Marque três temas mais abordados nas aulas de ER:  

(   ) Amizade  

(   ) Relatos de experiência de outros 

(   ) Sexualidade 

(   ) Namoro 

(   ) Comportamento humano  

(   ) Temas bíblicos com fundamentos da Igreja Católica 

(   ) Ou outros:____________________________ 

7. Os temas mais interessante, para mim referem-se a ( marcar três) 

                                                                        1° lugar      2°lugar      3°lugar  
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Amizade                                                          (  )              (     )              (     )   

Relatos de experiência de outros                     (  )              (     )              (     )         

Sexualidade                                                     (  )              (     )              (     )   

Namoro                                                           (  )              (     )              (     )   

Comportamento humano                                 (  )              (     )              (     )   

Temas bíblicos com fundamentos                    (  )              (     )              (     )    

da Igreja Católica 

Outros:____________________________     (  )              (     )              (     )   

8. Como você considera a sua participação e dos seus colegas nas aulas de Ensino 

Religioso:  

(   ) Muito interessados e participativos,  

(   ) Demonstram algum interesse,  

(   ) Ficam dispersos com conversas ou outras atividades, 

(   ) Não gostam. 

 

9. Qual a importância você vê no ER para a sua formação como um cidadão? 

(   ) Muito importante; 

(   ) Pouco importante; 

( ) na escola não deveríamos ter formação religiosa; 

(  ) Muito importante, pois ela complementa  a minha formação religiosa. 

10. O que você entende por religiosidade? 

(  ) Ter uma religião institucionalizada, ou seja freqüentar alguma determinada 

religião e seus preceitos; 

(    ) Acreditar na existência de um ser superior; 

(    ) Algo relacionado à sua emoção, valores e crenças; 

(   ) Religiosidade se diz a respeito de quem tem uma religião, porém que pode 

ser penas de fórum íntimo; 

11. Quando à sua religiosidade, você percebe que a disciplina contribui para a formação 

da mesma?  

(   ) Sim                (   ) Não  

12. O que você acha mais importante para essa instituição em relação ao ER? 

 (   ) A formação da religiosidade dos alunos ; 

(  ) A formação humanística e cidadã, ou seja, preparar os alunos para questões 

sociais, políticas, culturais e éticas;  
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(   ) As comemorações e vivências da Igreja Católica; 

(   )A preparação parra lidar melhor com as questões relacionadas a vida cristã . 

13. Você acha que o ER dessa escola é de caráter Católico? 

(   ) Sim             (   ) Não  

14. Você percebe que o processo de secularização do mundo influencia o ER nessa 

escola? Considerando que o termo secularização é usado significando uma redução 

da influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e outros setores 

da vida social?  

(   ) Sim            (   ) Não  

15. Você deixa de fazer alguma coisa por influência de sua religiosidade? 

(   ) Sim            (   ) Não           (   ) Mais ou Menos 

- Caso você responda SIM ou MAIS OU MENOS, marque abaixo as 

alternativas que você já deixou ou deixaria de fazer por influência de sua 

religiosidade: 

(   ) ouvir algum tipo de música 

(   ) assistir algum filme 

(   ) ler algum livro 

(   ) freqüentar algum tipo de festa 

(   ) deixar de fazer algum tipo de viagem 

(   ) namorar 

(   ) usar de drogas 

(   ) usar algum tipo de roupa 

(   ) Outros _________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos a sua participação! 
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ANEXO C 

 

ENTREVISTA COM PADRE JOÃO 

 

Entrevista c/ Padre João 

 

Essa entrevista é um quesito imprescindível para o desenvolvimento da tese de 

doutorado da professora Janice Machado Ribeiro Rodrigues, na PUC/SP, cujo objeto de 

pesquisa é o Ensino Religioso, sob orientação do Padre João Edênio Valle. 

 

Dados de identificação 

Nome completo: 

Ordem: 

Anos de serviço como sacerdote: 

Paróquia: 

            1. O senhor considera o Ensino Religioso um componente curricular, que deva ser 

ensinado nas escolas de Montes Claros tanto particulares como públicas? Por quê? 

 2. Em que ano o senhor começou atuar com Ensino Religioso em Montes Claros e até 

quando desenvolveu esse trabalho? 

 3. Quais as atividades referentes ao Ensino Religioso foram desenvolvidas pelo 

senhor? 

4. Como eram selecionados os professores a lecionarem o Ensino Religioso em 

Montes Claros? E quanto à formação deles, o que era exigido? 

5. Os professores procuravam contemplar todas as religiões em suas aulas? Eles 

tinham formação para esse intento? 

6. Houveram significativas mudanças quanto ao Ensino Religioso no decorrer dos 

anos? E se sim, qual ou quais o Senhor considera mais importantes? Quanto a essas 

mudanças, podemos assinalá-las por décadas? 

7. No Brasil, houve três LDBS, porém só a partir da segunda a 5.692/71 O Ensino 

Religioso tornou-se disciplina dos currículos do primeiro e segundos graus. Quais as 

principais transformações no cenário do ER em Montes Claros? 

8. E quanto à LDB 9.394/96, houve mudanças significativas após sua implantação ao 

seu ver? 
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9. O senhor percebe que o processo de secularização do mundo influencia ou 

influenciou o Ensino Religioso? Considerando que o termo secularização é usado significando 

uma redução da influência da religião ou das igrejas sobre a educação, a cultura e outros 

setores da vida social?  

10. O senhor acredita que o ER influencia a formação da religiosidade do educando? 

11. Ainda hoje, século XXI, o senhor acha importante o ER como componente 

curricular? Por quê? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


