
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

MARIANA DE LIMA ALBERTINI 

 

 

 

O ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PARTICULARES 

CATÓLICAS DE SÃO PAULO: PERCEPÇÕES SOBRE A BNCC 

 

 

 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

 

 

 

SÃO PAULO  

2020 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

MARIANA DE LIMA ALBERTINI 

 

 

 

O ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PARTICULARES 

CATÓLICAS DE SÃO PAULO: PERCEPÇÕES SOBRE A BNCC 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de MESTRE 

em Ciência da Religião, sob a orientação da Profa. Dra. 

Maria José F. Rosado Nunes 

 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

 

SÃO PAULO  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

  



AGRADECIMENTO À CAPES 

 

O presente trabalho foi realizado com o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 

88887.199026/2018-00. 

  



AGRADECIMENTO À FUNDASP  

 

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação 

São Paulo. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

À Maria José Fontelas Rosado Nunes, a Zeca, orientadora que respeitou 

minha autonomia e meu processo individual de trabalho, sempre com 

profissionalismo, elegância, sabedoria e carinho. 

Aos professores Fernando Torres Londoño e Wagner Lopes Sanchez, pelas 

ideias e pelo amparo amável no momento da minha qualificação. 

Às professoras e aos professores do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Ciência da Religião, da PUC-SP, que me acolheram com seus 

ensinamentos e saberes. Também à Andreia Bisulli, secretária e excelente 

profissional, que me ajudou e me atendeu sempre que precisei. 

Agradeço ao querido professor Frank Usarski, pelo incentivo e também 

direcionamento, que foram tão importantes nos meses iniciais do 

mestrado. 

Ao querido professor Ênio José da Costa Brito, cujas aulas me 

sensibilizaram e me transformaram e, muitas vezes, me emocionaram. 

À professora Suzana Coutinho, cujas aulas maravilhosas me encantaram, 

assim como ela me encantou com seu carinho, sua amizade e seu 

profissionalismo. 

Ao professor Everton Maraldi, excelente docente, cujas aulas me 

hipnotizavam; à professora Olívia Bandeira, por despertar novas ideias 

para a minha pesquisa; à querida professora Brenda Carranza, por sua 

determinação e energia, que fizeram dos dias de suas aulas, os dias mais 

felizes da semana.   

Agradeço, com o coração cheio de saudade, aos colegas mestrandos com 

os quais compartilhei essa caminhada: Atilla Kus, Eric Simon, Gisele 

Laranjeira, Lucilene Moscatelli, Leonardo Stockler e Osvaldo Vieira. 

Agradeço a meus chefes e amigos, Jaqueline Paiva Cesar e Wagner 

Nicaretta, que me apoiaram nos estudos e tornaram essa experiência em 



um aprendizado de boas práticas no ambiente coorporativo. A vocês, meu 

reconhecimento e gratidão. 

À Camila Leite, psicóloga e amiga com quem compartilhei os medos e as 

felicidades desse período. 

Especialmente, agradeço à minha amada amiga e comadre, Amanda 

Valentin, que me incentivou, ajudou essa pesquisa com ideias e contribuiu 

de variadas formas para a realização desta dissertação, principalmente 

imprimindo sua presença carinhosa no dia a dia. Sinto-me honrada por 

essa tão terna amizade. 

Aos meus pais, José e Marizilda, fontes inesgotáveis de apoio e amor, para 

os quais me faltam palavras que traduzam a minha eterna gratidão. Ao 

meu irmão André, que me inspirou sempre, meu amigo querido. 

Ao meu marido amado, Jean Aranha, com quem entrelaço a vida, 

agradeço pela companhia, amizade, auxílio, cuidado e, sempre, muito 

amor.  

À Deus, a quem confio os meus sonhos e a minha vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente aonde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

(Gonzaguinha, Caminhos do Coração, 1982) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus amados avós, Olympia e Dediel Henrique; Circe e Laurindo, 

donos de tantas histórias e religiosidades. 

  



RESUMO: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 

2017, tem o propósito de cumprir princípios de metas e de estratégias educacionais 

dispostos na Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, conhecida como Plano Nacional de 

Educação (PNE). O próprio PNE foi criado com vistas a cumprir o disposto no  artigo 

214 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que já previa um plano 

nacional de educação, cuja meta era a implantação, mediante pacto interfederativo, de 

diretrizes pedagógicas para a Educação Básica.  

A BNCC estabelece as diretrizes e as competências para a Educação Básica que 

visam balizar os conhecimentos necessários aos quais todos os alunos em território 

brasileiro têm direito. O documento inclui os aprendizados referentes à área de Ensino 

Religioso, que está disponível para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

Este trabalho apresenta um exercício de pesquisa sobre a BNCC, 

especificamente sobre a recepção da parte referente ao Ensino Religioso por colégios 

confessionais católicos da cidade de São Paulo (SP). Para isso, foi planejado o uso de 

ferramentas, como a entrevista semiestruturada e o questionário, bem como foram 

realizadas análises de discursos coletados nas páginas virtuais oficiais – websites – de 

36 colégios particulares confessionais católicos, que se localizam em São Paulo (SP). 

Após esse percurso de pesquisa, verificou-se um desconforto de professores de 

Ensino Religioso em relação ao tema da pesquisa, bem como foram poucos os colégios 

particulares confessionais católicos que incluíram o tema BNCC em seus websites. 

Entretanto, foi possível notar algumas concordâncias com a BNCC nesses discursos, 

mesmo que neles a BNCC não tenha sido citada nominalmente.  

Palavras-chave: Ensino Religioso; BNCC; escola católica; ensino confessional; 

colégio particular católico; Ensino Fundamental; Base Nacional Comum Curricular; 

Confessionalidade; Ciência da Religião. 
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ABSTRACT: The National Curricular Common Base (BNCC), approved in 

2017, has the purpose of fulfilling principles of educational goals and strategies set out 

in Law n. 13.005, on June 25, 2014, known as the National Education Plan (PNE). The 

PNE itself was created with the intention of complying with the provisions of Article 

214 of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil, which already 

offered a national education plan, the goal of which was to implement, through an inter-

federative pact, pedagogical guidelines for Basic Education. 

The BNCC establishes the guidelines and skills for Basic Education that aim to 

guide the necessary knowledge to which all students in Brazilian territory are entitled. 

The document includes the learning related to the area of Religious Education, which is 

available for the initial and final years of Elementary School. 

This work presents a research exercise on BNCC, specifically on the reception 

of the part related to Religious Education by Catholic confessional schools in the city of 

São Paulo (SP). For this purpose, the use of tools was planned, such as the 

semistructured interview and the questionnaire, as well as analyses of the rhetoric 

collected on the official virtual pages - websites - of 36 private Catholic confessional 

schools, located in São Paulo (SP) . 

After this research path, there was a discomfort of Religious Education teachers 

in relation to the research topic, as well as few private Catholic denominational schools 

that included the BNCC theme on their websites. However, it was possible to notice 

some agreement with the BNCC in this rhetoric, even though they did not mention the 

BNCC by name. 

Key-words: Religious Education; BNCC; Science of Religion; Catholic School; 

National Curricular Common Base; Confessionality; Education. 
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INTRODUÇÃO 

  A presente pesquisa nasceu da minha experiência como editora de livros didáticos 

voltados à Educação Básica. Ao longo dos anos, o trabalho com obras didáticas de diferentes 

disciplinas levou-me a refletir sobre a situação do Ensino Religioso, cujos originais que 

chegavam até mim apresentavam variados conteúdos que se baseavam em propostas que eram 

ora catequéticas, ora teológicas, ora abertas à pluralidade religiosa e cultural. 

Dessa forma, editar um livro de Ensino Religioso sempre me pareceu uma “surpresa”, 

porque diferente do que acontecia com coleções didáticas de outras disciplinas, eu não 

conseguia prever com clareza o que seria proposto pelas autoras e pelos autores antes que os 

originais chegassem às minhas mãos. 

O que acontece, geralmente, é que a elaboração dos originais de Ensino Religioso é 

influenciada pelos anseios do público a que os livros se destinam: as escolas confessionais 

para as quais os livros finalizados e impressos são apresentados; ao mesmo tempo, trazem em 

suas linhas e entrelinhas a formação das autoras e autores e o que eles desejam informar, o 

que muitas vezes se distancia do esperado pelo público-alvo. Cabe, então, ao Editorial – lugar 

em que me encontro, e lugar de onde parte a minha fala – entender os diversos sentidos que 

convergem para essas obras, conferindo equilíbrio entre eles.  

Em dezembro de 2017, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular – a 

BNCC – encaminhou-se ao Conselho Nacional de Educação (CNE), pelo Ministério da 

Educação (MEC), a proposta de aprendizagens necessárias e essenciais às quais todos os 

alunos têm direito de acesso nas escolas públicas e particulares no Brasil. Naquele momento, 

a BNCC se referia ao Ensino Fundamental, etapa que apresenta o Ensino Religioso.  

No que tange ao Ensino Religioso, a BNCC trouxe parâmetros oficiais a essa área de 

conhecimento do Ensino Fundamental, definindo os termos teóricos do ensino desse 

componente curricular, visando estimular atitudes de tolerância nos educandos, por meio do 

conhecimento de diversas manifestações religiosas de sua realidade. O objetivo é o de 

promover a cultura de paz, além de proporcionar, em sala de aula, um aprendizado cultural, 

estético, ético e religioso.  

O conhecimento religioso, da forma que o documento da BNCC o concebe, está 

assentado nas investigações e nos estudos realizados pelas Ciências Humanas e Sociais, 
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especialmente naqueles produzidos pela Ciência da Religião. Dessa forma, os conteúdos das 

aulas de Ensino Religioso devem pressupor um olhar não confessional para a manifestação 

dos fenômenos religiosos nas diversas sociedades e culturas, com o intuito de dar a conhecer 

esses fenômenos, valorizando-os como bens simbólicos que são resultado do esforço humano 

em buscar respostas para questões essenciais, e ao mesmo tempo complexas de se entender, 

como a vida e a morte, por exemplo. 

Esses fenômenos sustentam sentidos em torno dos quais se organizaram – e continuam 

se organizando – saberes, narrativas, cosmovisões, tradições, crenças, mitologias, que 

fundamentam a cultura da humanidade. Segundo o documento da BNCC para a área de 

conhecimento de Ensino Religioso: 

“Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 

pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou 

convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas 

culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias 

seculares de vida.” (BRASIL, 2017, p. 436). 

Levando em consideração a minha experiência com a editoração de livros didáticos da 

disciplina e, portanto, o grande interesse que tenho na área, no ano de 2017, com o advento 

das premissas da BNCC para o Ensino Religioso na etapa do Ensino Fundamental, comecei a 

me planejar para investigar como seria a recepção desse documento por professoras e 

professores de Ensino Religioso. 

Entre os anos de 2017 e 2018, participei de um curso de extensão em Ensino 

Religioso, cuja duração foi de dois semestres, na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), em que conheci cerca de vinte colegas, docentes de Ensino Religioso – a 

maioria deles era de professoras e professores atuantes em colégios particulares confessionais. 

Esse curso de extensão foi oferecido pela Faculdade de Teologia da PUC-SP, em parceria 

com o Vicariato para a Educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo. Um dos 

docentes desse curso de extensão era Dom Carlos Lema Garcia, então Bispo Auxiliar de São 

Paulo e Vigário Episcopal para a Educação e a Universidade.  

Percebi, durante a participação nesse curso, que as aulas variavam entre as de cunho 

mais científico, em que se estudavam a história da educação, bem como a das religiões, e as 

de cunho confessional, em que se discutiam os valores cristãos necessários à educação dos 

alunos. Chamou-me a atenção, nessas aulas, algumas falas de Dom Carlos Lema Garcia, que 
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apesar de sua posição de Bispo, frisava a intenção não confessional do Ensino Religioso; bem 

como as de alguns professores, que afirmavam que embora a disciplina não devesse “impor” 

religião alguma aos alunos, poderia “propor” o catolicismo a eles, em razão da própria 

abertura proveniente do carisma da escola católica. 

Em 2017, nesse contexto, em meio à minha participação nesse curso de extensão, foi 

homologada a BNCC de Ensino Religioso para os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. Interessou-me, dessa forma, saber como se daria a relação entre o documento, 

então recém-homologado, e os representantes do Ensino Religioso – diretoras, diretores, 

professoras e professores – de colégios particulares confessionais da cidade de São Paulo 

(SP). A escolha de escolas do perímetro urbano do município de São Paulo se deu pelo 

motivo de proximidade, uma vez que é a cidade onde resido e em que pretendia atuar como 

pesquisadora.  

  A primeira delimitação de objeto desta pesquisa, ao ingressar no mestrado, no 

segundo semestre de 2018, referia-se à instituição escolar, representada pelos colégios 

particulares e confessionais da cidade de São Paulo (SP), cujos posicionamentos a respeito da 

BNCC de Ensino Religioso eu pretendia analisar por meio da coleta de discursos de membros 

das diretorias desses colégios, bem como de professores de Ensino Religioso, utilizando como 

método as entrevistas semiestruturadas.  

As perguntas que balizavam essa primeira delimitação eram: “Como é feita a gestão 

da BNCC nas instituições de educação particulares confessionais?”; “De que forma os 

professores são orientados para a prática da BNCC pela direção dos colégios em que atuam?”; 

“Como se dá, na prática, a transposição do documento em sala de aula, com alunas e alunos, 

por meio da ação da professora ou do professor de Ensino Religioso?”.  

Para responder a esses questionamentos, as minhas hipóteses eram as de que as 

diretorias de cada colégio estariam organizando rodas de conversa, por meio de reuniões e 

palestras sobre a BNCC, verificando pontos fortes e fracos já praticados no colégio, 

dialogando com o professorado, com vistas a preencher lacunas e orientar caminhos para a 

implementação do documento, cujo prazo estabelecido pelo MEC era o ano de 2019, podendo 

se estender para 2020. 

A ideia inicial era, portanto, entrevistar uma professora ou um professor de cada 

escola e também uma diretora e um diretor de cada escola, visando estabelecer uma relação 
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entre a esfera de gestão do colégio (representada pela diretora ou diretor) e a esfera de 

realização prática da disciplina (representada pela professora ou professor de Ensino 

Religioso), com vistas a verificar a praticabilidade da BNCC sob o ponto de vista desses 

agentes educacionais. 

 Como editora da disciplina, tive a oportunidade de conhecer dezenas de professoras e 

professores de Ensino Religioso, grande parte deles atuantes em São Paulo (SP), além disso, 

por meio do já citado curso de extensão em Ensino Religioso, na PUC-SP, tive o prazer de 

conhecer mais professoras e professores da disciplina. Ao ingressar no mestrado em Ciência 

da Religião, em 2018, pude entrar em contato com outras dezenas de professores da área, que 

atuavam tanto em escolas públicas quanto em colégios confessionais particulares. 

Entretanto, ao tentar colocar em prática a primeira estratégia que escolhi para a 

realização desta pesquisa, percebi, por meio do retorno dado por aquelas professoras e aqueles 

professores com os quais convivia, que o fato de entrevistar também a diretoria das escolas 

em que lecionavam gerava um desconforto nos docentes, o que me levou a refletir que aquele 

talvez não fosse o melhor caminho para a prática desta pesquisa. 

Portanto, resolvi mudar a estratégia primeira, o que se refletiu também na delimitação 

do objeto, que passou a ser a recepção do documento de Ensino Religioso proposto pela 

BNCC apenas pelos docentes – professoras e professores – de Ensino Religioso, dos anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, em colégios particulares confessionais de São Paulo 

(SP). As perguntas dessa fase também mudaram e visaram entender “De que forma as 

professoras e os professores entraram em contato com a BNCC?”; “A escola em que atuam 

promove o estudo do documento?”; “Há necessidade de formação complementar para a 

prática da BNCC de Ensino Religioso?”; “Quais as principais dificuldades enfrentadas na 

transposição do modelo de Ensino Religioso proposto pela BNCC para a sala de aula?”. 

As hipóteses perfaziam a ideia de que quanto mais confessionais as aulas praticadas 

até então, maiores seriam as dificuldades para a adequação de seus conteúdos à BNCC, dada a 

marca do documento de aproximação com a Ciência da Religião. Em casos em que as aulas 

dadas já se aproximassem do modelo proposto pela Ciência da Religião para a disciplina, 

mais facilmente o documento da BNCC seria contemplado para o Ensino Religioso. 

Em princípio, cheguei a pensar em incluir, nesta pesquisa, tanto docentes de colégios 

particulares confessionais católicos, quanto os que atuavam nos colégios reformados, mas 
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julguei mais prudente, por uma questão de unidade, delimitar o objeto em apenas colégios 

particulares confessionais católicos, pretendendo analisar os reformados em outra pesquisa, 

futuramente. 

Para seguir com o intento, entrei em contato com dezenas de professoras e professores 

de Ensino Religioso do meu rol de convivência, conforme já mencionado, e os convidei para a 

entrevista, informando-os de que ela se daria apenas com o professorado, sem envolver a 

diretoria das escolas em que lecionavam. Eu supunha que, naquele momento, ao suprimir o 

discurso de diretoras e diretores dos colégios em minha pesquisa, o discurso dos professores 

ganharia força e se faria presente, uma vez que essa ação eliminaria supostos confrontos que 

causassem mal-estar a esses profissionais, impactando de alguma forma – ou até mesmo 

prejudicando – as relações de trabalho dessas professoras e desses professores. 

Foi com surpresa que acolhi as respostas positivas, com suas particularidades, que me 

indicavam a desconfiança por parte das professoras e professores consultados em relação ao 

que a minha pesquisa propunha revelar, quanto as respostas negativas, bem como a ausência 

de respostas, um silenciamento diante do tema e do convite para conversar sobre algo então 

novo, que influenciaria diretamente os conteúdos da disciplina de Ensino Religioso. 

Após uma busca bastante esforçada e também extenuante junto a esse professorado 

com o qual eu mantinha certa relação, sem que o retorno fosse satisfatório para a composição 

de um corpus passível de análise, resolvi, então, dirigir-me a outras professoras e professores 

de Ensino Religioso, ou até mesmo a diretoras e diretores, que também atuavam em colégios 

particulares confessionais católicos na cidade de São Paulo (SP).  

A forma de contatar esses profissionais foi realizada, primeiro, pela pesquisa de 

colégios privados e confessionais católicos em uma ferramenta de busca na internet, o 

Google, bem como no website da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil 

(Anec). Por meio de tal busca, elaborei uma listagem com o nome das colégios, o telefone de 

contato e o e-mail de cada um deles.  

Os primeiros contatos com esses colégios se deram por duas levas de e-mails, em que 

me apresentei e propus o convite para a entrevista, o que ocorreu na primeira metade de 2019. 

Como os e-mails não retornaram respostas que não fossem automáticas, contatei essas 

mesmas escolas por meio de ligações telefônicas. 
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As respostas aos convites, agora recebidas por meio das conversas telefônicas, 

continuavam a parecer evasivas e não levavam – em olhar menos atento e, naquele momento, 

ainda não elaborado para a análise – a lugar algum. Eu continuava a perceber grande 

desconforto do professorado em relação ao tema que me propus a pesquisar e me afligia o fato 

de não conseguir chegar até esses agentes para ouvir suas opiniões, respaldadas por suas 

práticas, saberes, interações, estudos e experiências. 

 Dessa forma, lancei mão de outra estratégia, que consistiu na elaboração de um 

questionário, que enviei aos colégios, bem como àqueles primeiros professores com os quais 

havia entrado em contato no início da pesquisa. A mudança ligava-se à tentativa de deixá-los 

mais à vontade em sua participação, dado que a ferramenta questionário permite mais 

autonomia para o respondente, não implicando a presença do interlocutor-entrevistador, 

mesmo que este se faça presente de outra forma – por meio das perguntas escritas.  

O questionário foi enviado também para alguns professores que se voluntariaram a 

respondê-lo, após uma postagem efetuada por mim em um grupo de discussão voltado ao 

Ensino Religioso, na rede social Facebook, em junho de 2019. Essas respostas vinculavam-se 

a uma contrapartida em livro de Ensino Religioso por resposta (informado na publicação de 

junho de 2019). A ideia de oferecer essa contrapartida era a de, ao mesmo tempo, incentivar a 

participação de professoras e professores, bem como agradecer essa participação, que, 

naquele momento, se fazia tão necessária para o prosseguimento e sucesso deste estudo. 

Como é possível notar, no decorrer da realização desta pesquisa, não foram poucas as 

dificuldades para ouvir a opinião de professoras e professores de Ensino Religioso, o que 

levou a mudanças de estratégias e também à revisão de metodologia da pesquisa, o que 

moldou de diferentes formas a delimitação do objeto. 

No momento de minha qualificação, em dezembro de 2019, ao expor as dificuldades 

que havia passado até então para organizar um corpus satisfatório, em que fosse possível a 

análise que confirmaria ou refutaria as hipóteses por mim formuladas, reconheci que o tempo 

se esgotava e, por meio de valiosos conselhos da minha orientadora, Maria José Fontelas 

Rosado Nunes, e dos professores que participaram da banca de qualificação, Fernando Torres 

Londoño e Wagner Lopes Sanchez, surgiu outra possibilidade de entender como a BNCC de 

Ensino Religioso estava sendo percebida e apropriada por escolas particulares confessionais 

católicas de São Paulo (SP). 
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A pesquisa, então, no final de 2019, passou por nova mudança de planos. Nesse 

momento, naveguei por sites oficiais de 36 colégios particulares confessionais localizados em 

São Paulo (SP) – escolhidos entre os contatos que eu já tinha e também por meio de novas 

buscas na internet. Dessa forma, o objeto de estudo, mais uma vez, foi “re-delimitado”: a 

recepção da BNCC seria analisada pelo discurso apresentado nesses sites, em que, muitas 

vezes, não se é possível saber quem está por trás de tal discurso: diretores, professores, equipe 

especializada em comunicação, membros da pastoral, ou, até mesmo, um pouco de todos eles. 

Além do mais, pode se esperar que o publicado nesses websites pressuponha o que espera 

aquele que o lê. 

O que há em uma página virtual oficial de uma escola, assim como acontece em sites 

de empresas de outros ramos, é, contudo, uma curadoria de assuntos que foram privilegiados 

em detrimento de outros. Dessa forma, esse foi o ponto a que chegou esta pesquisa: de que 

maneira a BNCC aparece nos sites oficiais de colégios particulares católicos confessionais na 

cidade de São Paulo e o que indicam sobre a receptividade ao tema. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, o primeiro, “A proposta de Ensino 

Religioso na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, apresenta o conteúdo da proposta 

elaborada pelo documento e discute seus objetivos; o segundo capítulo trata da 

confessionalidade, de alguns modelos de Ensino Religioso no contexto brasileiro e da relação 

da BNCC de Ensino Religioso com o proposto pela Ciência da Religião. O terceiro e último 

capítulo apresenta a trajetória da pesquisa propriamente dita, seus enlaces e desenlaces, o que 

resulta na conclusão desta dissertação. 

Aprendi com essa experiência que a pesquisa se faz quando nos lançamos em busca de 

respostas, sem medo de voltar atrás e nem de refazer caminhos e repensar percursos. Percebi 

também que não só as palavras comunicam sentidos, mas também o silêncio é capaz de 

informar significações, complementando dados e oferecendo pistas que revelam a realidade.  
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CAPÍTULO 1 

A PROPOSTA DE ENSINO RELIGIOSO NA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR (BNCC)  

1.1 O ENSINO POR COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC
1
) originou-se com o propósito de 

cumprimento dos princípios de metas e estratégias educacionais dispostos na Lei n. 13.005, de 

25 de junho de 2014, conhecida como Plano Nacional de Educação (PNE). Por sua vez, a 

própria PNE foi criada com vistas a cumprir o disposto no artigo 214 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, que já previa um plano nacional de educação. 

Dentro da PNE, a BNCC corresponde à meta n.7, Estratégia 7.1, que dispõe: 

“7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, 

com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) 

alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local.” (BRASIL, 2014). 

Pode-se dizer, portanto, que a elaboração da BNCC consolida o que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 já antecipava e cujo objetivo primeiro é reduzir as 

desigualdades do ensino em solo brasileiro: 

“Art. 3 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 I.  construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 II.  garantir o desenvolvimento nacional; 

III.  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

 IV.  promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL, 1988). 

O estabelecimento de diretrizes e competências para a Educação Básica estava 

presente também na Lei de Diretrizes e Bases – LDB – (1996) e, nesse sentido, a BNCC não é 

um documento inesperado, mas uma demanda antiga, resultante da ação abrangente e 

continuada de debates compartilhados não somente por educadores, mas também pela própria 

                                                           
1
 A BNCC está disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase>. Acesso em: 19 mar. 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
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sociedade. Para isso, de 2015 a 2017, foram produzidas três versões do documento, cujo 

processo foi liderado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e contou com “mais de 12 

milhões de contribuições da sociedade civil, especialmente de educadores, em consultas 

públicas”
2
.  

A Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015, instituiu a Comissão de Especialistas para a 

Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum Curricular; iniciou-se, assim, o processo 

de construção do documento da BNCC, após uma análise de outros documentos curriculares 

brasileiros – já existentes até então – feita por 116 especialistas
3
 indicados por secretarias 

municipais e estaduais de educação e por universidades brasileiras.  

Ainda no ano de 2015, foram permitidas as contribuições do público; para isso 

realizaram-se consultas públicas presenciais e on-line. Segundo o site do Ministério da 

Educação (MEC)
4
, foram recebidas opiniões e sugestões da população até março de 2016 e “a 

iniciativa fez com que mais de 12 milhões de contribuições – a maioria feita por educadores – 

fossem enviadas”. 

Em 2017, após encerrar a sistematização das contribuições, o MEC entregou ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) – órgão responsável por regulamentar o sistema 

nacional de educação – a última versão da BNCC. Então, com o documento em mãos, o CNE 

realizou audiências públicas regionais, de caráter consultivo, em Brasília (DF), São Paulo 

(SP), Florianópolis (SC), Recife (PE) e Manaus (AM). Segundo o MEC, essas consultas 

resultaram em “235 documentos com contribuições e 283 manifestações orais”
5
.  

A BNCC está, então, amparada por marcos legais: as já citadas Constituição Federal 

(1988), a LDB (1996), e também as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de 2010 – 

normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das 

escolas e dos sistemas de ensino, amparadas pelo CNE. A concepção da BNCC, portanto, 

                                                           
2
 Informação registrada em Guia de implementação da BNCC. Disponível em: 

<https://implementacaobncc.com.br/>. Acesso em: 10 fev. 2020.   

 
3
 A informação pode ser encontrada na própria Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=21361-port-592-bnc-21-set-

2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

 
4, 5 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36402-base-nacional-comum-curricular>. 

Acesso em: 10 fev. 2020. 
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carrega conceitos presentes em seus marcos legais, como inclusão, valorização das diferenças 

e atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, “resgatando e respeitando as várias 

manifestações de cada comunidade” (Parecer CNE/CEB n. 7/2010). 

No fim de 2017, mais precisamente em 20 de dezembro daquele ano, a BNCC foi 

homologada pelo MEC após aprovação pelo CNE. Naquele momento, o documento contava 

com texto introdutório e as partes referentes à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. A 

parte relacionada ao Ensino Médio ainda estava em construção
6
. No que toca a esta 

dissertação, cujo recorte é o Ensino Religioso na base, as diretrizes para esse componente 

curricular estavam finalizadas, já que o Ensino Religioso é apresentado na BNCC apenas no 

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). 

Em termos práticos, a BNCC é um documento oficial que impacta várias esferas da 

educação, na medida em que serve de referência para a revisão dos currículos dos 

componentes curriculares da Educação Básica e norteia as propostas pedagógicas das escolas 

públicas e privadas, já que indica o que se espera que os alunos aprendam durante o estudo 

das disciplinas oferecidas nas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio.  

Dessa forma, o disposto na BNCC fortalece as implicações de políticas educacionais 

prévias à medida que explicita, por áreas de conhecimento, competências; por disciplina, 

unidades temáticas, objetos de conhecimento e também habilidades, de acordo com o 

respectivo ano de estudo. Com a homologação do documento, fez-se – e faz-se – necessário 

repensar diversas frentes e adaptar roteiros educacionais conforme o que ele orienta. 

Com a exigência de implementar a BNCC até 2020
7
, as mudanças afetam a elaboração 

dos currículos locais, a formação dos professores, a elaboração de material didático, bem 

como impactam no sistema de avaliação dos alunos e do apoio pedagógico oferecido aos 

alunos, à medida que todos esses aspectos devem estar alinhados ao proposto no documento.  

O documento da BNCC descreve diretamente dez competências gerais que norteiam 

as áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Essas competências 

fornecem uma visão de mundo da base, a qual revela o entendimento sobre que tipo de aluno 

a BNCC deseja formar. Para o MEC, essas competências são consideradas essenciais para 

                                                           
6
 A etapa do Ensino Médio na BNCC foi homologada em 14 de dezembro de 2018. Disponível em: 

<http://movimentopelabase.org.br/acontece/ensino-medio-bncc-e-homologada/>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
7
 O Parágrafo único do art. 15º da Resolução CNE/CP n. 2/2017 explicita que a data de adequação do currículo à 

BNCC é, preferencialmente, 2019, podendo se estender, no máximo, até 2020. 
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assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes da Educação Básica, ou seja, das 

etapas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio. São elas: 

“ 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e 

a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 

às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural.  

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
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consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 

de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.” 

(BRASIL, 2017. p. 9-10). 

Essas competências delineiam os objetivos de aprendizagem referentes a todas as 

disciplinas da Educação Básica e pretendem garantir que o aluno tenha acesso a meios que o 

capacitem a mobilizar recursos, conhecimentos e vivências para resolver demandas da vida 

real, com foco no pensamento crítico e na empatia. 

No contexto educativo, o conceito de competência se relaciona à teoria Construtivista
8
 

e é tema recorrente de pesquisas multidisciplinares nacionais e internacionais. O significado 

pedagógico do conceito de competência se insere em um cenário de escola pluralista e 

multifacetada cuja intervenção educativa instiga o estudante a agir em contextos específicos, 

mobilizando recursos pessoais para uma resposta autônoma. A intervenção educativa por 

competência visa a intervenção do estudante no mundo. Para Isabel Dias
9
 (2010): 

“Uma abordagem por competências enaltece o que o discente aprende por si, 

o aprender a aprender, a construção pessoal do saber através da interação. 

                                                           
8
 Para REVAH, Daniel (2004, p. 25): “[...] forma muito comum, quase única, de conceber o construtivismo [...], 

como desdobramento no campo da educação escolar e na prática pedagógica, como aplicação de uma teoria ou 

de concepções que em última instância remetem a Ferreiro e Piaget – nomes através dos quais o discurso 

pedagógico construtivista é vinculado ao campo da produção teórica e científica.”. 
 

9
 Nesta dissertação, na primeira ocorrência em que uma autora ou um autor forem citados, optei por compor o 

primeiro nome junto ao sobrenome, com vistas a demonstrar o grande número de mulheres pesquisadoras. Este 

padrão visa evitar que o uso apenas do sobrenome despersonalize a autora (ou mesmo o autor), evitando assim 

que estereótipos sejam reforçados. Frisa-se, no entanto, que o padrão “nome-último sobrenome” será utilizado 

apenas na primeira citação da autora ou do autor.  
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Enaltece o conhecimento enquanto instrumento de aquisição de competências, 

elogia os conteúdos enquanto meios possibilitadores de desenvolvimento de 

competências.” (DIAS, 2010, p. 74) 

Ainda segundo a autora, o termo competência — proveniente do latim competentia 

(“proporção”, “simetria”), cujo significado se liga à “aptidão, idoneidade, faculdade que a 

pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto” — teria surgido em língua francesa, no 

século XV, para designar “a legitimidade e a autoridade das instituições (por exemplo, o 

tribunal) para tratar de determinados problemas”. Foi no século XVIII que o termo teve seu 

significado ampliado para o nível individual, “designando a capacidade devida ao saber e à 

experiência” (DIAS, 2010, p. 74). 

Segundo Philippe Perrenoud (2005), foram nos anos 1950, nos trabalhos científicos de 

Noam Chomsky no campo da Psicologia, especificamente no contexto da Linguística, que as 

primeiras referências a este conceito apareceram. Para Chomsky, a competência é uma 

capacidade inata que o indivíduo tem de não somente reconhecer ou compreender a estrutura 

de frases em sua própria língua, mas também de produzi-las. Um falante estaria apto a 

produzir frases que nunca foram ouvidas por ele, não somente aquelas já produzidas por 

interlocutores de seu contexto. A competência, para Chomsky, opõe-se ao desempenho, o 

qual seria determinado pelo contexto onde o falante se insere (CHOMSKY, 1965).  

A partir dos anos 1970, foi possível observar o uso do termo competência nos 

domínios teóricos associados à qualificação profissional, em que o termo se referia “à 

capacidade de lidar com os problemas e imprevistos que podem aparecer durante a rotina de 

suas atividades laborais” (Elisângela OGUSKO; Letícia VILELA, 2017). Ou seja, as 

competências, na área administrativa, relacionam-se diretamente aos conhecimentos, às 

habilidades e às atitudes que evidenciam se uma pessoa estaria apta ou não para cumprir 

determinadas tarefas.   

Já no campo da educação, o amplo conceito de competência objetiva o enfrentamento 

de situações. Não corresponde ao uso estático, pelo aluno, de regras ou memorizações, mas à 

mobilização de recursos como conhecimentos e vivências para resolver questões da vida real. 

 Dessa forma, o conceito de competência não corresponde a uma 

somatória de conhecimentos, como saberes e erudição, mas sim à capacidade de agir por meio 

de consolidação autônoma e da capacidade efetiva e criativa de servir-se do conhecimento 

oferecido e contextualizado pela escola, família, comunidade para viver como um cidadão em 
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sociedade. A competência, segundo Perrenoud, pode ser definida como “[...] uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p.7). 

Então, em um cenário de educação em competências, quando se pensa em um aluno 

executando uma tarefa, a competência ali manifestada deve envolver a consideração do aluno 

acerca da relevância e propósito dos recursos disponíveis, além de uma postura de 

discernimento, em que ele mobiliza o que aprendeu de forma reflexiva. Para Elio Ricardo 

(2010): 

“[...] não caberia colocar a noção de competências em meio a falsas 

dicotomias, como competências versus conteúdos, cultura geral versus 

utilitarismo ou teoria versus prática. Ao contrário, todas essas dimensões dos 

saberes integram as competências que são pertinentes tanto quanto 

responderem a situações desconhecidas. A dissociação entre conteúdos 

(saberes) e escolhas metodológicas não parece, no entanto, viável em um 

ensino por competências, pois as ações didático-pedagógicas podem-se 

reduzir, por exemplo, a informações ou ao acúmulo de dados, como se por si 

só garantissem a construção de competências.” (RICARDO, 2010, p. 625). 

Conforme Dias (2010): 

“Comparar competência a recursos, a uma adição de saberes, saberes-fazer e 

saberes-ser, apreendendo-a como um estado, é negligenciar a perspectiva de 

construção pessoal subjacente a este constructo – um indivíduo sábio não é 

necessariamente competente, nem a competência é um somatório, mas uma 

combinatória de elementos em que cada um se modifica em função das 

características daqueles aos quais se junta.” (DIAS, 2010, p. 74). 

Dessa forma, a competência é manifestada na ação do aluno – cidadão – na sociedade, 

em sua vida prática, pressupondo a mobilização de recursos, os quais ele deve poder acessar 

por meio da escola, para que seja efetivado o aprendizado. Para Miguel Pereira (2005, p. 9), a 

competência presume uma transferência, a qual ocorre em condições complexas, em que o 

sujeito organiza o problema e o resolve por meio de conhecimentos a que ele pode recorrer. 

No texto da BNCC, o conceito de competência é definido como: 

“[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
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demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho” (BRASIL, p. 8). 

Pode-se perceber pelo trecho imediatamente anterior que a orientação da BNCC por 

competências visa formar um aluno que não esteja em posição inerte na rotina da sala de aula 

(“mobilização de conhecimentos”), mas motivado a interagir e assumir um papel participativo 

na escola e também na sociedade (“resolver demandas complexas da vida cotidiana”), de 

forma que ele seja capaz de construir e expor argumentos (“demandas [...] do pleno exercício 

da cidadania”), e expressar seus princípios e valores na prática da vida, quando não estiver 

mais na escola
10

 (“demandas [...] do mundo do trabalho”). 

No documento é possível verificar que a mobilização de competências, por parte do 

aluno, se dá pelas vias do “pensamento crítico” (seis ocorrências no documento), pelo 

exercício da “empatia” (dez ocorrências no documento), pelo “diálogo” (44 ocorrências), pela 

“reflexão” (81 ocorrências).  

Na BNCC, além das competências gerais, válidas para todas as áreas do 

conhecimento arroladas no documento (são cinco áreas: Linguagens, Matemática, Ciências 

da Natureza, Ciências Humanas, Ensino Religioso
11

), há competências específicas 

estabelecidas pelas cinco áreas, que explicitam como aquelas dez competências gerais se 

expressam nessas áreas. 

 As áreas de conhecimento que abrigam mais de um componente curricular 

(Linguagens e Ciências Humanas) também definem competências específicas do componente 

(Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa; Ciências Humanas: 

Geografia e História) a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de 

escolarização. Segundo a BNCC: 

“As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as 

áreas, perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação 

vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o 

Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos 

alunos, considerando suas especificidades.” (BRASIL, 2017, p. 28). 

 

                                                           
10

 Pelo menos não mais naquela etapa escolar, mais em outra, mais à frente, no futuro. 
11

 O Ensino Religioso, em 1998, foi definido como uma das dez áreas de conhecimento nas DCN aprovadas em 

pelo Conselho Nacional de Educação. 
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No documento, as competências são sustentáculos para outro conceito, o de educação 

integral, o qual vai ao encontro da ideia de evitar uma educação tecnicista, e objetiva 

o desenvolvimento integral dos estudantes.  

Segundo a BNCC, a educação integral – como princípio orientador – mira desenvolver 

os alunos de forma global, evitando a “linearidade do desenvolvimento” e “rompendo com 

visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão 

afetiva” (BRASIL, 2017, p. 14). A educação deve ser “inclusiva” (11 ocorrências no 

documento) e conceber a concretização de princípios como a equidade (sete ocorrências no 

documento) e a diversidade (145 ocorrências).  

A educação pela BNCC almeja a contemplação de diferentes dimensões do sujeito, 

por meio do acesso a conhecimentos social e historicamente produzidos, à cultura, à ciência, 

ao esporte, à tecnologia, possibilitando ao aluno se desenvolver não só cognitivamente, mas 

também física, ética e afetivamente. É certo que a formação integral do sujeito não é somente 

responsabilidade da escola, mas também dela, em compartilhamento com as famílias e as 

comunidades locais.  

Assim como o conceito de competências, o tema “educação integral” tem feito parte 

das discussões sobre educação há anos. No século XX, do início da República até 1920, no 

campo educacional, tiveram eco os embates ideológicos causados pelas transformações 

sociais originadas pelo capitalismo. De acordo com Lourenço Filho (1976, p. 35), é nessa 

época que “[...] a penetração no meio brasileiro das ideias socialistas e anarquistas apresenta-

se mais sob forma de luta reivindicatória do que de pensamento estruturado”, referindo-se à 

firmação de partidos políticos que resistiam ao modo de produção capitalista, reivindicando 

melhores condições de vida e de trabalho para a classe operária e, entre outras agendas, a 

defesa da educação.  

Sobre o mesmo tema, Demerval Saviani (2008) destaca o papel dos revolucionários – 

anarquistas – na concepção de pensamento da educação integral: 

“[...] no aspecto propositivo os anarquistas no Brasil estudaram os autores 

libertários extraindo deles os principais conceitos educacionais como o de 

educação integral, oriundo da concepção de Robin.” (SAVIANI, 2008, 

p.183, grifo do autor). 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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Para Clóvis Kassick (2008), o movimento libertário brasileiro sofreu impacto dos 

modelos pedagógicos de educação integral que foram propostos pelo pedagogo francês Paul 

Robin. Também Félix Moriyón (1989) comenta sobre Robin e a educação integral: 

“Paul Robin talvez tenha sido o que melhor soube expressar o que se queria 

dizer ao falar do pleno desenvolvimento da criança. A educação integral nada 

tem a ver com uma espécie de acumulação ingente de conhecimento sobre um 

amontoado de coisas; refere-se antes à consecução de um desenvolvimento 

harmônico de todas as faculdades da criança, de sua inteligência, mas também 

de sua saúde, de seu vigor físico, de sua bondade. [...] Um ensino ativo, os 

passeios ao campo, a educação física, e outras dimensões anteriormente 

esquecidas pelos estabelecimentos educativos.” (MORIYÓN, 1989, p. 21). 

Dessa forma, como coloca Vinícius Alves (2013), a concepção de educação integral 

em um contexto revolucionário carregava um sentido de “possibilidade” de “formação para 

além da educação tradicional, uma tentativa de superação da educação proveniente das 

revoluções burguesas” (p. 23). O autor ainda afirma que, para o movimento anarquista, um 

dos meios para “conscientizar as massas” sobre as mudanças que estavam ocorrendo por 

imposição do capitalismo era “colocar em prática uma educação integral” (p. 23). 

Ainda de acordo com ALVES (2013 ), a educação integral pensada pelo francês Paul 

Robin pretendia “[...] uma formação direcionada desde a infância; um processo no qual a 

criança aos poucos vai se tornando ativa” (p. 25). Então, pode-se dizer que por meio de um 

processo gradual e contínuo, que se iniciava na infância e continuava ao longo dos anos, as 

conquistas da educação integral teriam seguimento na idade adulta.  

Percebe-se que o conceito de educação integral, nessa perspectiva revolucionária, se 

relaciona aos diversos aspectos que são constitutivos do ser humano, como explicita Sílvio 

Gallo (2002, p. 33): “a educação intelectual, a educação física (que se subdivide em esportiva, 

manual e profissional) e a educação moral”.  

Para Vera Machado e Rita Pattaro (2014), a educação integral, no molde 

revolucionário, tinha em vista a busca do desenvolvimento “físico, intelectual e moral, através 

de atividades que integrassem o trabalho manual e o intelectual, sendo, integral e racional ao 

mesmo tempo” (MACHADO, PATTARO 2014, p. 119). 



32 
  

Na década de 1930, estendendo-se até os anos 1960, um movimento que passou a ser 

chamado de Movimento Integralista deu voz à educação integral, cujas bases estavam na 

espiritualidade, no nacionalismo cívico e na disciplina, fundamentos que podem ser 

caraterizados como “político-conservadores” (BRASIL, 2009d, p. 15).  

Em 1932, reformistas da educação instituíram o Manifesto Pioneiros da Educação 

Nova. Um dos seus principais redatores foi o também percursor do Movimento da Escola 

Nova, Anísio Teixeira, cuja proposição era a de que a educação, no Sistema Público de 

Ensino brasileiro, deveria proporcionar ao aluno: 

“[...] um programa completo de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e 

sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança e educação física, 

saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de 

desnutrição e abandono em que vivia.” (TEIXEIRA, 1959, p. 81). 

Em 1950, Anísio Teixeira colocou em prática essa concepção em um colégio na 

Bahia, mais especificamente em Salvador – o Centro Educacional Camilo Ribeiro: 

“Nesse Centro, encontramos as atividades, historicamente entendidas como 

escolares, sendo trabalhadas nas Escolas-Classe, bem como outra série de 

atividades acontecendo no contraturno escolar, no espaço que o educador 

denominou de Escola-Parque.” (BRASIL, 2009d, p. 15). 

Na década de 1960, o educador foi convidado pelo então presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira para ser o coordenador de uma comissão, que contava com outros 

educadores – entre eles, Cyro dos Anjos e Darcy Ribeiro –, cuja tarefa era a de criar um 

sistema educacional que englobasse o modelo integralista concebido pelos escolanovistas. O 

projeto visava à implementação do modelo, no primeiro momento, na capital – Brasília – para 

que, então, pudesse ser estendida a todo o Brasil.  

Dessa ação resultaram a elaboração do Plano de Educação Básica e a criação da 

Universidade de Brasília. Ainda na mesma década, após a fundação da cidade de Brasília, 

houve o estabelecimento de vários centros educacionais de educação básica que também 

acompanhavam essa perspectiva integralista proposta por Anísio Teixeira. 

Há de se frisar a diferença entre os integralistas – que pensaram as atividades 

educativas para a educação integral, enunciando o ser humano como um “inteiro” que 

precisava ser considerado não somente em suas atividades intelectuais – e o Movimento 
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Integralista, que visava à propagação de atividades de moral e cívica, além das profissionais e 

esportivas. O Movimento Integralista centrava principalmente na reprodução política do 

paradigma de ser humano, bem como de sociedade que eram preconizados pelo Integralismo.  

As propostas escolanovistas, por sua vez, buscavam ampliar as funções da escola, 

visando desenvolver aspectos sociais e culturais. Segundo Miriam Chaves (2002), essas 

propostas contribuíram de forma perceptível para as reflexões contemporâneas sobre a 

educação integral. Ana Maria Cavaliere (2002) afirma, ainda, que o proposto por Anísio 

Teixeira não só questionava a pedagogia focada na “[...] tradição, na cultura intelectual e 

abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência”, mas também 

preconizava que: 

“[...] a educação deveria assumir-se como fator constituinte de um mundo 

moderno e democrático, em torno do progresso, da liberdade, da iniciativa, da 

autodisciplina, do interesse e da cooperação. As reformas nas instituições 

escolares visavam à retomada da unidade entre aprendizagem e educação, 

rompida a partir do início da era moderna, pela própria escolarização, e 

buscavam religar a educação à ‘vida’.” (CAVALIERE, 2002, p. 252). 

O próprio documento da BNCC menciona as primeiras referências à educação integral 

na história educacional brasileira, citando o movimento dos Pioneiros da Educação Nova: 

 “[...] as primeiras referências à educação integral remontam à década de 

1930, incorporadas ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova e em 

outras correntes políticas da época, nem sempre com o mesmo entendimento 

sobre o seu significado.” (BRASIL, 2017, p. 14). 

Por conta, justamente, de várias formas de “entendimento
12

” sobre o significado de 

educação integral, a BNCC explicita em seu documento a concepção que adotou do conceito, 

com o qual afirma ter um “compromisso”: 

“Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso 

com a educação integral. Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar 

à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender 

                                                           
12

 As várias formas de interpretar o conceito de educação integral – como forma de aprofundar a observação de 

suas contradições e ambiguidades, como a concepção de “educação em tempo integral” – foram investigadas em 

vários estudos científicos, entre os quais podem-se citar os de Ana Cavaliere (2002), Maria Carvalho (2006), 

Maria Silva (2018), Moacir Gadotti (2009), Vitor Paro (2009a), entre outros.  
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a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 

visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 

a dimensão afetiva.” (BRASIL, 2017, p. 14). 

É possível afirmar que o tipo de educação que a BNCC visa propor foge de moldes 

educacionais cujas ações são homogeneizadas, centradas na transmissão unicamente teórica 

de conteúdos fragmentados. O documento pressupõe uma aprendizagem permanente, que não 

esteja destacada somente na dimensão intelectual, mas saliente as outras proporções do sujeito 

de aprendizagem, como a dimensão física, social, cultural e também emocional. 

Para a BNCC, a educação integral é centrada no sujeito de aprendizagem, visto que 

assume a integralidade do aluno, reconhecendo tanto a sua singularidade, quanto as suas 

pluralidades (“da criança, do adolescente, do jovem e do adulto”): 

“Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do 

adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de 

aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 

diversidades.” (BRASIL, 2017, p. 14). 

 

1.2  INTEGRAR O INDIVÍDUO: A DIVERSIDADE ESTÁ EM TODOS 

Para atender às singularidades e às diversidades, a BNCC explicita em seu documento 

dois pilares: a igualdade e a equidade. A igualdade diz respeito à explicitação das 

aprendizagens essenciais a que os alunos têm direito e às oportunidades de ingresso e de 

permanência na Educação Básica, “sem o que o direito de aprender não se concretiza” 

(BRASIL, 2017, p. 15). No que concerne à equidade, pressupõe-se o reconhecimento de que 

as necessidades dos estudantes são diferentes, ressaltando o caráter inclusivo da escola, lugar 

em que as diversidades devem não somente ser acolhidas, reconhecidas e desenvolvidas, mas 

onde atitudes de discriminação e preconceito precisam ser reprimidas: 

“Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 

inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não 

preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” (BRASIL, 2017, p. 14). 
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No documento, o compromisso com a educação integral e a equidade também inclui a 

escola como um lugar de planejamento para transformar as condições de grupos 

historicamente marginalizados: 

“[...] exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica 

que marginaliza grupos – como os povos indígenas originários e as 

populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais 

afrodescendentes – e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua 

escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o compromisso com os 

alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas 

inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência [...].” (BRASIL, 2017, p. 

15-16). 

A BNCC prevê, também, que o conhecimento deve ser contextualizado socialmente, 

articulado aos saberes e interesses dos próprios alunos e das comunidades onde se inserem, o 

que “supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes” (grifo meu), “as diversas culturas 

juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir” (BRASIL, 2017, p. 14). Cabe notar, 

no período anterior, a escolha do termo “juventudes” e não o seu singular, juventude. Essa 

escolha lexical vai ao encontro do ideário da BNCC, que pensa o sujeito em suas 

particularidades, o qual apresenta elementos comuns com seus pares, mas também outros 

contrapostos não somente em relação a seus pares, mas a outras gerações. 

Pierre Bourdieu (1983), ao abordar a noção de juventude, afirma que o termo em 

questão é apenas uma palavra, pois pressupor um único grupo de jovens constituído de 

interesses comuns relacionados a uma idade biológica é uma “manipulação”, um “abuso da 

linguagem” (BOURDIEU, 1983, p. 2). Para o autor, a compartimentação entre as idades não 

seria algo lógico, mas arbitrário, visto que as imposições em classes de idade ou em gerações 

seriam apenas construções sociais. Para pensar a juventude dever-se-ia atentar ao contexto em 

que elas se inserem: “[...] seria tomar para objeto o trabalho social de construção do objeto 

pré-construído” (BOURDIEU, 1998, p. 28). A ponderação de Bourdieu traz à tona a 

necessidade de relativizar histórica e socialmente essa etapa de vida. 

Tomado no plural, o termo “juventudes” corresponderia às diversas realidades, todas 

elas permeadas de usos simbólicos e de valores, sem simplificar e homogeneizar a categoria 

ao utilizar apenas demarcações etárias ou biológicas. Nessa mesma linha de reflexão, a 
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pesquisadora Ana Faria (2010) afirma que demarcar apenas por meio de margens etárias a 

juventude não permite alcançar a complexidade do significado de “ser jovem”, pois essa 

categoria estabelece ligações com múltiplas condições, perpassadas por diversos moderantes, 

dentre os quais: 

 “[...] os impactos emanados da condição de classe social, do gênero, contexto 

histórico, da etnia, do nível cultural da família, do espaço geográfico e das 

formas de sociabilidade.” (FARIA, 2010, p. 18). 

Ao longo do tempo, vários educadores e pesquisadores têm pensado o lugar das 

diversidades na educação. Paulo Freire (2013) e Antonio Flávio Moreira (2016) consideram 

que a escola pode ser um lugar contra-hegemônico, em razão da prática educativa de 

professoras e professores, à proporção que trabalhem para a emancipação do sujeito de 

aprendizagem, sem subalternalizá-los, mas formando cidadãos conscientes.  

É claro que as diversidades, sejam elas de natureza étnica, de gênero, etária, 

geracional, de nacionalidade, religiosa ou biológica, entre outras, são aspectos inerentes da 

condição humana. Entretanto, as relações de poder que grupos sociais dominantes exercem 

acabam por converter em desiguais os variados grupos, o que resulta no estabelecimento de 

hierarquias, que levam os sujeitos que ocupam um lugar subalterno na sociedade a viver sob 

rótulos, estigmas e até mesmo em condição de exclusão. Nilma Gomes (2007, p. 20) afirma 

que, sob as relações de poder fixadas entre os diversos grupos humanos, algumas dessas 

variabilidades do gênero humano sofreram, ao longo do tempo, leituras estereotipadas e até 

mesmo preconceituosas, o que resultou em tratamento desigual e discriminatório. Sobre o 

assunto, Eliane Alves (2019) nota que se pode afirmar, como exemplo de desigualdade, a 

internalização das categorias homem/mulher, como sendo a “a mulher inferior ao homem”. A 

autora afirma: 

“[...] essa supremacia e desigualdade não é apenas discursiva, ideativa, mas 

materialmente construída mediante relações de poder, exploração, 

expropriação de bens materiais e simbólicos, fatores que contribuem para que 

as diferenças sejam transformadas no interior da sociedade em desigualdades, 

criando, assim, “hierarquias injustificadas”. Como exemplo, temos as 

categorias homem/mulher que foram socialmente internalizadas como sendo a 

mulher inferior ao homem e, com base nessa compreensão, justifica-se o fato 

de a mulher ser submetida a diversos instrumentos de dominação, violência 

[...]” (ALVES, 2019, p. 52). 



37 
  

Sabemos que essa perspectiva se reflete também em sala de aula, especificamente nos 

conteúdos praticados em livros didáticos, que acabam por assumir status de fontes 

documentais, legitimando ou deslegitimando saberes por meio da transmissão de conteúdos.  

O livro didático cumpre algumas funções, conforme indica Alain Choppin (2004, p. 553): 

referencial, orientando programas curriculares; instrumental, servindo de fonte de estudo e 

de apropriação de conhecimentos históricos; c) ideológica e cultural, na propagação de 

valores culturais nacionais, como civismo e língua; d) documental, como base física de 

narrativas e iconografias sobre a qual o aluno se debruça e reflete.  

Dessa forma, cabe uma reflexão sobre a realidade das escolas brasileiras, cujos 

espaços físicos e simbólicos devem acolher a diversidade, segundo a BNCC.  Em relação à 

imagem da mulher representada nos livros didáticos – visão que, consequentemente, se faz 

presente no ambiente escolar –, Flávia Caimi e Letícia Mistura (2015) indicam que o gênero é 

uma possibilidade de interpretação histórica, mas frisam a dificuldade dos livros didáticos em 

compor historiografia com base em uma proposta de historiografia de gênero. As 

pesquisadoras afirmam que as questões de gênero, embora permeiem o ambiente escolar, 

ainda não foram apropriadas por esses instrumentos de aprendizagem, os livros didáticos: 

“O livro didático, por seu papel político, ideológico e cultural, ao mesmo 

tempo em que apresenta papéis masculinos como exemplos históricos e 

determina, ao longo do tempo, os lugares permitidos à aparição feminina na 

história, sempre estreitos e genéricos, exclui majoritariamente de seu discurso 

a mulher brasileira, civil e contemporânea.” (CAIMI; MISTURA, 2015, p. 

244). 

Além de Caimi e Mistura (2015), outras autoras e outros autores já debateram, em seus 

estudos, sobre a questão do papel feminino nos conteúdos dos materiais didáticos da 

Educação Básica, como Mariana Campos e Rusvênia Rodrigues (2018); Gisele Lopes (2018), 

Francélia Ferreira e Lúcia Medeiros (2015); Susane Waschinewski, Giani Rabelo e Ismael 

Alves (2017), entre outros.  

As conclusões dos estudos dessas pesquisadoras e desses pesquisadores tratam 

recorrentemente da irrisoriedade da figura da mulher nos livros didáticos, da invisibilidade do 

gênero feminino ao ilustrar conceitos e, mais recentemente, do espaço dedicado à mulher, que 

se delimita a poucas páginas. Menciona-se, costumeiramente, a reflexão de que a 

representação do gênero feminino se atrela, na maioria dos casos, a moldes patriarcais, 



38 
  

ilustrando mulheres executando “tarefas repetitivas, que exigem paciência e habilidades 

manuais, consideradas tradicionalmente tarefas femininas” (WASCHINEWSKI, RABELO, 

ALVES, 2017, p. 574). Em outros casos, a mulher é retratada em:  

“[...] determinadas efemérides, em situações inusitadas, por vezes heroicas, 

sendo pouco visibilizadas como sujeitos de direitos e restritamente 

reconhecidas como parte substancial da compreensão histórica, do 

conhecimento do passado e da formação para a cidadania.” (CAIMI, 

MISTURA, 2015, p. 229).  

Pode-se agregar a este cenário, a reflexão de José Barros (2016, p. 49-50), sobre outra 

questão que envolve diversidade e equidade: as questões étnicas e raciais. O autor afirma que 

se forjaram conceitos e mitos de “raças escravas” que, em muitos momentos da história, 

levaram à violência e à escravidão de pessoas. No Brasil, africanos e afrodescendentes, em 

muitos momentos da história, sofreram – e ainda sofrem – violências física e simbólica em 

decorrência da cor de sua pele. No campo educacional, para entender a necessidade da 

diversidade na educação, cabe, primeiro, assumir que a desigualdade racial no Brasil é 

resultado de uma combinação complexa de fenômenos diversos, como o racismo, o 

preconceito, a discriminação racial e a discriminação institucional.  

Essa relação de desigualdade também se reflete nos livros didáticos, ferramentas que 

auxiliam o professor em sua atividade docente e é uma das fontes – muitas vezes, é a única 

fonte (Luiz NASSIF, 1976) – de leitura para o aluno.  

A partir de 2003 passou a vigorar a Lei 10.639/2003, uma demanda do movimento 

negro, que propôs diretrizes para o estudo da história e cultura afro-brasileira: 

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História do Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
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§ 2º  Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.” (BRASIL, 2003). 

Com a referida Lei também foi instituído o dia Nacional da Consciência Negra (20 de 

novembro), em homenagem à data de morte do líder quilombola e negro Zumbi dos Palmares. 

Nota-se que foi preciso a força de uma lei para que a história africana e afrodescendente 

ganhasse obrigatoriedade no estudo de História, por meio de uma narrativa que não expusesse 

unicamente o ponto de vista do colonizador. Segundo Marcia Alves e Vilma Barbosa (2012), 

os materiais didáticos, durante anos, apresentaram “conteúdos distorcidos sobre os negros”, o 

que se refletiu na educação de gerações, por conta do fato, também, de professores, autores e 

editores não terem sido contemplados com essa formação quando alunos. 

Para Sales Santos (2005), a educação formal é um caminho pretendido para a ascensão 

cognitiva e econômica dos sujeitos, entretanto, em razão de tendências eurocêntricas, a 

educação formal acaba por ser excludente. Alves e Barbosa (2012), a respeito da Lei 

10.639/2003 e do que elas nomeiam como “imagem negativa” do afrodescendente retratado 

pelo livro didático, complementam: 

“Hoje, apesar de terem se passado nove anos da implementação da Lei [2012], 

percebemos que atualmente esta ‘imagem negativa’ ainda precisa ser 

superada, daí a necessária observância do cumprimento da Lei e da busca pela 

desmistificação destes grupos étnicos, pois, apesar das transformações na 

política editorial do país e as novas exigências do Programa Nacional do 

Livro Didático –  PNLD, ainda existe preocupação com relação a mitos, 

lacunas e/ou ausência de conteúdos, tais como a História da África” (ALVES, 

BARBOSA, 2012, p. 3546). 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que foi citado por Alves e Barbosa 

(2012) é uma ação federal que se destina a avaliar e disponibilizar obras didáticas, de forma 

“sistemática, regular e gratuita”
13

 para escolas públicas de educação básica das redes federal, 

estaduais, municipais e distritais, bem como para outras instituições educacionais conveniadas 

com o Poder Público. Por meio de editais, as coleções didáticas são avaliadas e aprovadas ou 

reprovadas; as aprovadas são então distribuídas nas redes, de acordo com a escolha das 

escolas. 

                                                           
13

 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). MEC. Informação disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. 

Acesso em: 28 maio 2020. 
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Como política do Ministério da Educação (MEC), o PNLD foi criado em 1985 e desde 

1995 propõe um processo específico responsável, como afirmam Roxane Rojo e Antonio 

Batista (2003, p. 8), “pela avaliação, recomendação, compra e distribuição dos livros didáticos 

para o conjunto da população escolar [...] no território nacional”.  Os livros didáticos 

passaram a ser avaliados por uma comissão “crítica acadêmica que assessora e presta serviços 

ao governo no processo de avaliação” (ROJO E BATISTA, 2003, p. 8). Conforme já 

informado, somente os livros aprovados por essa comissão podem ser adotados pelas escolas 

públicas. 

Segundo Alves e Barbosa (2012), o Brasil desde o início do século XX
14

 se 

compromete com “a criação de institutos e leis que viabilizem as políticas do livro didático” 

(p. 3546), com o objetivo de regular a qualidade de conteúdos e abordagens impressas. 

Entretanto, para elas, “o negro africano, o afrodescendente, ainda permanecem atualmente 

minimamente abordados” (p. 3546).  

Muitos pesquisadores já trataram o tema do afrodescendente nos materiais escolares, 

como Raynette Branco (2005), que constatou em sua pesquisa que a figura do negro aparecia 

nos livros didáticos durante o período Colonial e o Império, desaparecendo no período da 

República e ressurgindo “esporadicamente, em alguns fatos como a Revolta da Chibata, em 

participações de Copa do Mundo e quando são tratadas as lutas raciais fora do Brasil” 

(BRANCO, 2005, p. 154); Marise Santana (2008) também pesquisou a questão, constatando 

que: 

“As identidades no Brasil são marcadas por negações ou afirmações, fruto dos 

ensinamentos do colonizador. Não obstante, o estudo sistematizado da 

mitologia greco-romana sempre ocupou um espaço considerável nos livros 

didáticos. Os mitos gregos de Zeus, Afrodite e outros, têm espaço consagrado 

na educação brasileira, enquanto os mitos africanos são rejeitados, 

demonizados.” (SANTANA, 2008, p. 22). 

Rosivânia Costa (2018) afirma que após a Lei 10.639/03 ser promulgada, a temática 

africana começou a figurar de forma diferenciada nas publicações de obras didáticas: “reinos 

e impérios que antes eram ignorados pela historiografia tradicional, hoje ocupam espaços 

                                                           
14

 As autoras se referem ao ano de 1929, quando da criação do Instituto Nacional do Livro, primeiro impulso 

nacional para auxiliar na produção do livro didático, bem como para legitimar esse tipo de publicação. 
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significativos nas obras”, entretanto, ela pondera que a história “segue ‘presa’ a estereótipos 

europeizados e informações cristalizadas” (2018, p. 10). Ainda segundo a autora: 

“O continente africano segue abordado de forma a negligenciar contatos e 

intercâmbios com os diversos núcleos populacionais em desenvolvimento no 

período de sua Antiguidade ou, ainda, mencionado atemporalmente sem 

nenhuma relação estabelecida com os feitos das ditas grandes civilizações.” 

(COSTA, 2018, p. 10). 

É possível encontrar uma variedade de outros estudos que constatam a dificuldade de 

acolhimento da diversidade no ambiente escolar e nas representações simbólicas, narrativas e 

iconográficas dos materiais didáticos. A autora Circe Bittencourt (2009) constatou que em 

várias ocorrências introduz-se a história do Brasil nos materiais didáticos como resultante da 

Europa: após o seu momento “fundante” – o “descobrimento”, “as relações do mundo 

europeu com as populações nativas ocorrem em função de transformá-las em grupos 

civilizados” (Bittencourt, 2009, p. 23). 

É possível, então, afirmar que a representação dos indígenas nas coleções didáticas 

também falha em recepcionar a diversidade, contemplando, em grande parte dos casos, os 

povos originários sob o olhar do colonizador. Além disso, o conhecimento a respeito dos 

diversos grupos indígenas tende a ser generalizado, não apurando suas particularidades – que 

abarcam rupturas e permanências –, produzindo um conhecimento inespecífico e deslocado da 

realidade. Podem-se citar autoras e autores como Isabel Rodrigues e Lúcio Mota (1999); 

Izabel Gobbi (2006), Maurício Lindemeyer (2013); Rafaela Printes (2014); Aldrin Cruz 

(2016); Jorge Lima (2016), entre outros que pesquisaram o lugar do indígena nos livros 

didáticos, os quais consideraram que ainda há que se caminhar para que a figura do indígena 

nas obras didáticas reflita a realidade dos povos originários. As conclusões recaem no 

entendimento que o espaço reservado para os indígenas no livro didático reforça imagens de 

colonialidade e de estereótipos, em que “[nas] relações de poder”, “os indígenas figuram 

como dominados e subordinados à cultura dos brancos” (Maria SANTOS e Ana 

DOMINGUES, 2017, p. 271). 

Importa notar, nesse contexto, que a lei referida anteriormente, Lei n. 10.639/2003, foi 

alterada em 2008 pela Lei n. 11.645, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura 

indígena na Educação Básica. O artigo 1 dessa lei explicita: 
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“O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil.” (BRASIL, 2008). 

Sobre o ensino de cultura indígena após a Lei n. 11.645/2008, as pesquisadoras Raquel 

Goularte e Karoline Melo (2013), ao analisarem livros aprovados no PNLD antes e depois da 

promulgação da referida Lei, constataram que foram poucos os avanços no que diz respeito à 

abordagem da temática da cultura e história indígena em coleções didáticas. Para elas, as 

referências à história e à cultura indígena (e também afrodescendente): 

“[...] ocorreu de maneira superficial, havendo a predominância das 

abordagens de estereotipagem e tergiversação. Isso demonstra que ambos os 

povos são representados de maneira equivocada e superficial, na medida em 

que são desconsiderados seus aspectos culturais e históricos que muito 

contribuíram para a formação de nossa sociedade atual.” (GOULARTE; 

MELO, 2013, p. 52). 

As autoras ainda afirmam que houve nas coleções didáticas a “ocultação da história e 

das origens dessas comunidades”, o que “não permite – como prevê a legislação brasileira – a 

promoção do conhecimento e do intercâmbio cultural da história e da cultura desses povos” 

(GOULART; MELO, 2013, p. 52). 

Pode-se dizer, portanto, que o olhar ainda eurocêntrico sobre os povos africanos, 

indígenas e também sobre os afrodescendentes ainda se faz presente, de alguma forma, no 

ambiente escolar, uma vez que, em levantamento realizado em 2013
15

, a partir dos dados da 

Prova Brasil 2011 – aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) – apurou-se que 98% dos professores utilizavam livros didáticos; os 

2% restantes ou afirmaram que o livro não é necessário ou informaram que a escola não tinha 

acesso a obras didáticas.  

                                                           
15

O levantamento foi realizado pelo QEdu: Aprendizado em Foco, parceria entre a Meritt e a Fundação 

Lemann, esta última, ONG ligada à educação. Informações disponíveis em: 

<https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-02-27/98-dos-professores-de-escolas-publicas-usam-livros-

didaticos.html>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
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É claro que o livro didático é um recurso que oferece pontos positivos na formação 

dos alunos nas diversas disciplinas da Educação Básica (conforme estudos de Lúcia Vilarinho 

e Jovana Silva, 2015; Vanda Maria e Adorea Albuquerque, 2014; Angela Santos, Antomar 

Ferreira e Leonardo Menezes, 2013, entre outros), além disso, não julgo caber ao livro 

oferecer todas as visões já publicadas a respeito de um determinado assunto; mesmo assim, 

seria pertinente que a diversidade fosse abarcada nas publicações didáticas, expondo vozes 

subalternas, deixando o eixo eurocêntrico para uma leitura possível, mas não única.  

Nesse contexto, cabe citar Roger Chartier, que reflete sobre a categoria de 

representação, engendramento por meio do qual os grupos criam suas concepções e 

identificam outros grupos. Consideram-se as representações como divisas ou classificações 

que organizam a forma com que se apreende o mundo social. As representações variam 

conforme os arranjos das classes sociais ou grupos que, embora “aspirem à universalidade”, 

“são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam” (CHARTIER, 1990, p. 

17). Nesse sentindo, a pesquisadora Guacira Louro afirma: 

“Tudo ganha sentido no interior dessa lógica que estabelece o centro e o 

excêntrico [...]. Ao conceito de centro veiculam-se, frequentemente, noções de 

universalidade, de unidade e de estabilidade. [...] Os sujeitos e as práticas 

culturais que não ocupam este lugar recebem as marcas da particularidade, da 

diversidade e da instabilidade.” (LOURO, 2012, p.44). 

 Na citação imediatamente anterior, a autora se refere a questões de gênero e 

sexualidade nos currículos escolares, mas penso que tal excerto pode ser utilizado para ler 

outros temas, como o da história da África e dos povos originários nas escolas. Ainda para 

LOURO (2012), “a cultura, longe de ser homogênea e monolítica, é, de fato, complexa, 

múltipla, desarmoniosa, descontínua”.  

Levando em consideração o fato de a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua 2016
16

, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 24 

de novembro de 2017, mostrar que 90,9 milhões de pessoas se declararam brancas, 95,9 

milhões autodeclaradas como pardas e 16,8 milhões de pretas (totalizando, então, à época, 

112,7 milhões de pessoas que se autodeclararam como pretas e pardas), torna-se urgente que a 

cultura afro se sirva de mais espaço nas publicações didáticas e na prática escolar de ensino.  

                                                           
16

 Informações da Agência IBGE, disponíveis em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-

agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-

pretos>. Acesso em: 11 fev. 2020. 
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Na instituição escolar, espaço em que múltiplos e complexos interesses se confrontam, 

a existência de leis e documentos – como a BNCC – regem os ideais propostos, mas a 

realidade prática se materializa nas diversas instituições, que não são homogêneas e cujas 

relações ali compreendidas também não são fixas. Então, para além do disposto nos livros 

didáticos, há a forma com que cada professora ou professor os utilizam; a apropriação de 

conhecimento pelos alunos – cada um com os saberes e as vivências que trazem consigo –, 

além também do conhecimento compartilhado coletivamente no ambiente escolar.  

Cabe trazer aqui a formulação das autoras Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell (1986), as 

quais afirmam que, embora o Estado delibere intencionalmente as regras que vigoram na 

escola, definindo o seu papel de ensino coletivo, a realidade prática acaba por se distanciar 

desses ideais. O que as autoras colocam é um traço do que a educação integral objetiva na 

prática educativa, pois é impossível homogeneizar o ensino sem levar em consideração a 

diversidade das classes sociais, das comunidades, das próprias instituições e, na 

particularidade, as diferenças individuas entre as crianças e adolescentes.  

Quando a BNCC expõe — em sua competência número 9 —, que a escola deverá 

fomentar nas alunas e nos alunos não somente o exercício da empatia e o respeito “ao outro”, 

mas também o acolhimento e a valorização da diversidade, “sem preconceitos de qualquer 

natureza” (BNCC, 2017, p. 10), o documento não explicita quem é o “outro”, pois essa 

categoria está sempre em oposição ao “eu”. Julgo ser esse um dos motivos para que a BNCC 

não se pretenda como um currículo, mas uma diretriz que informa que objetos de 

aprendizagem devem estar à disposição dos alunos, e quais competências e habilidades devem 

ser mobilizadas por eles. Oferecer um currículo homogêneo sem pensar nas diversas 

identidades e alteridades iria contra o conceito de educação integral pretendido. 

Para Vera Candau e Antonio Flávio Moreira (2003), muitas vezes, ao deparar com o 

“outro”, ocorrem situações de discriminação, a qual assume diversas formas, que podem 

apresentar: 

“[...] caráter étnico e caráter social, como o gênero, orientação sexual, etapas 

da vida, regiões geográficas de origem, características físicas e relacionadas à 

aparência, grupos culturais específicos (os funkeiros, os nerds etc.).” 

(CANDAU, MOREIRA, 2003, p. 163). 

Os autores ainda colocam que, talvez, seja possível afirmar que estamos “imersos em 

uma cultura da discriminação”, em que a diferença entre “‘nós’ e ‘os outros’” se refere a uma 
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prática social que permanentemente é manifestada não somente pelo “não reconhecimento” 

daqueles que consideramos “diferentes”, mas também pelo fato de reconhecermos alguns 

grupos como “inferiores”, por apresentarem comportamentos e características identitárias 

diferentes dos nossos (CANDAU, MOREIRA, 2003, p. 163). 

Também o debate sobre a inclusão no espaço escolar tem originado diversos estudos 

no ambiente acadêmico, entre os quais podem ser citados os de Cristiane Tokairin (2013); 

Patricia Romero (2017); Raquel Moreira (2010); Sandriana Silva (2015); entre outros. 

Entretanto, a escola, que traz à cena o desenvolvimento humano e os protagonismos (cf. Thais 

Silva, 2009; Elisette Viana, 2016; Maria Silva e Rosemere Santana, 2016, entre outros), 

também é espaço de discriminação. Sobre isso, Candau e Moreira (2003) ainda afirmam:  

“Muitos dos relatos sobre situações de discriminação mostraram, também, que 

a escola é palco de manifestações de preconceitos e discriminações de 

diversos tipos. No entanto, a cultura escolar tende a não reconhecê-los, já que 

está impregnada por uma representação padronizadora da igualdade [...], 

marcada por um caráter monocultural. Preconceitos e diferentes formas de 

discriminação estão presentes no cotidiano escolar e precisam ser 

problematizados, desvelados, desnaturalizados. Caso contrário, a escola estará 

a serviço da reprodução de padrões de conduta reforçadores dos processos 

discriminadores presentes na sociedade.” (CANDAU, MOREIRA, 2003, p. 

164). 

As dificuldades de oferecer aos alunos ferramentas para fomentar o acolhimento da 

diversidade em espaço escolar no campo do conteúdo e nas narrativas compartilhadas (e 

também fora da escola) parecem estar assentadas em discursos que padronizam a igualdade. 

Por um lado, os livros didáticos – mesmo aqueles que passaram pelo crivo do MEC e foram 

aprovados em PNLDs –, não garantem espaço suficiente para a voz de conhecimentos 

subalternos, pelo menos não na mesma medida em que há lugar para o enfoque eurocêntrico 

(conforme estudos já citados anteriormente); de outro lado, professores lutam para abrigar a 

diversidade, tendo como instrumentos, muitas vezes, os livros didáticos em questão, mas 

também discursos de engajamento que exprimem ideias tais como “Aqui na escola todos são 

iguais” ou “Ninguém será tratado de forma diferente” (CANDAU, MOREIRA, 2003, p. 164). 

Ocorre que esse tipo de discurso sem a representatividade material e real que o exemplifica 

soa como a propagação do politicamente correto. Nesse cenário, eu me pergunto de que 



46 
  

seriam constituídas as diversidades a que os discursos de igualdade, de diversidade e até 

mesmo de inclusão da BNCC se dirigem. 

Ponderar sobre essa pergunta não é tão simples; respondê-la faz-se ainda mais difícil. 

Entretanto, para dar continuidade ao meu raciocínio, aproprio-me aqui de algumas 

formulações do pesquisador brasileiro Alfredo Veiga-Neto (2009), cujo doutorado versa sobre 

Educação, o qual discute alguns obstáculos enfrentados pelas políticas que “pretendem fazer a 

inclusão escolar dos anormais” (p. 106). 

 O autor utiliza o termo “anormais”, aproveitando-se das contribuições de Michel 

Foucault, que designam os “cada vez mais variados e numerosos grupos que a Modernidade 

vem, incansável e incessantemente, inventando e multiplicando” (VEIGA-NETO, 2009, p. 

119). Mais precisamente, o autor cita os “deficientes”, os “surdos”, os “cegos”, os “rebeldes”, 

“os poucos inteligentes”, “os miseráveis”, entre outros grupos aos quais se refere como tidos 

como “refugo” pela Modernidade. Sob essa designação genérica — “anormais” —, podem 

ainda estar outras diferentes “identidades flutuantes
17

” (VEIGA-NETO, 2009, p. 119).  

O autor nota o desconforto que o uso de palavras como normal ou anormal podem nos 

causar e, para explicar tal incômodo, cita algumas alternativas. A primeira delas explica o 

constrangimento referido no parágrafo acima, como a “negação abstrata” dos anormais, a qual 

resulta, no plano material, em uma exclusão radical – como o racismo, sustentado aqui não 

somente pela aversão ao diferente, mas pela “obsessão ao diferente”: 

“A diferença pensada como uma mancha no mundo, na medida em que os 

diferentes teimam em não se manterem dentro dos limites nítidos [...] a 

diferença [...] não se submete à repetição, mas recoloca, a todo momento, o 

risco do caos, o perigo da queda, impedindo que o sujeito moderno se 

apazigúe no refúgio eterno de uma prometida maioridade.” (VEIGA-NETO, 

2009, p. 120). 

A segunda alternativa diz respeito às escolhas linguísticas (o autor as denomina como 

recursos de “proteção linguística”) que imprimem eufemismo ou perifraseam a realidade, 

como se podem verificar em construções como “aqueles que necessitam de cuidados 
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 A autora Gladis Perlin (1998), conceitua o termo “identidade flutuante” como aquela referente a de grupos que 

constroem suas identidades por meio de “fragmentos de múltiplas identidades de nosso tempo”.  A autora cita 

como exemplo a situação de alguns surdos que “querem ser ouvintizados a todo custo” e acabam por se “deixar 

dominar por uma ideologia ouvintiva dominante”, na tentativa de se tonarem iguais aos ouvintes. (PERLIN, 

1998, p. 66). 
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especiais” ou “portadores de deficiência”. Para o autor, esses tipos de eufemismo são 

expressão do politicamente correto e visam “expiar a culpa” e “passar por cima da questão” 

(VEIGA-NETO, 2009, p. 120).  

Outra alternativa que aparece no texto do autor é a naturalização da relação “normais-

anormais”, ou seja, “pensar a norma em termos naturais, como algo que aí está, à espera de 

ser entendida e administrada pelos especialistas”. Nesse caso, fitar-se-ia a “anormalidade” 

como uma “questão técnica”, ainda que nela esteja embutida “uma discussão política em prol 

do anormal e, muitas vezes, da sua inclusão social”.  Veiga-Neto ainda cita outra alternativa, 

que seria a submissão desses termos a uma “hipercrítica”,  o que resultaria em uma “situação 

perigosa” ao se “pensar, propor e implementar” políticas para “cada um dos muitos tipos que 

a Modernidade agrupou sob essa denominação” (VEIGA-NETO, 2009, p. 120). 

Todo esse pensamento de Veiga-Neto, anteriormente exposto, refere-se às dificuldades 

de incluir pessoas “anormais” em ambiente em que pesa a predominância dos “normais”, bem 

como trata da (des)construção do binômio norma/anormal. Ainda para esse autor, a escola é 

um lugar que vincula poderes e saberes da Modernidade, sendo ali possível observar 

transformações na lógica social, “tanto as que já aconteceram quanto as que ainda estão 

acontecendo”. Por esse motivo, é também lugar privilegiado de implementação de mudanças 

que se pleiteiem como “necessárias” – e o privilégio da escola nesse sentido está no fato, 

também, de que o que ocorre em âmbito escolar geralmente tem “ligações sutis e poderosas 

com práticas (discursivas e não-discursivas) que extravasam a própria escola”. (VEIGA-

NETO, 2009, p. 121).  

Ao refletir sobre as formulações de Veiga-Neto, volto, então, à pergunta que propus (a 

mim mesma) em parágrafos anteriores: De que seriam constituídas as diversidades a que os 

discursos de igualdade, equidade e até mesmo de inclusão da BNCC se dirigem? 

Conforme já citado nesta dissertação, a própria BNCC explicita o foco na equidade, 

cujo compromisso visa reverter situações de exclusão histórica, que dizem respeito aos povos 

indígenas originários, às populações das comunidades remanescentes de quilombos e às 

pessoas que não puderam estudar ou completar a escolaridade, além daquelas pessoas com 

deficiência, estas últimas as quais têm o direito de contar com práticas pedagógicas inclusivas 

e de diferenciação curricular.   
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Entretanto, a BNCC também afirma que, além dos currículos que devem ser 

construídos pelos sistemas de ensino, as escolas precisam realizar propostas pedagógicas que 

“considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como 

suas identidades linguísticas, étnicas e culturais” (BNCC, 2017, p. 15). Então, a diversidade a 

que a BNCC se refere também deve ser pensada nos contextos próprios de cada Estado, 

cidade, comunidade. E é na interação entre os sujeitos, com suas singularidades, que se dá o 

acolhimento da diversidade.  

Pode-se dizer que as diversidades mencionadas pela BNCC se dão também por meio 

das relações de alteridade. Para Neusa Gusmão (2003), a alteridade se desvela no fato de que 

“o que eu sou e o outro é não se faz de modo linear e único”, mas organizado por meio de 

“um jogo de imagens múltiplo e diverso”: 

“[...] Saber o que eu sou e o que o outro é depende de quem eu sou, do que eu 

acredito que sou, com quem vivo e por quê. Depende também das 

considerações que o outro tem sobre isso, a respeito de si mesmo, pois é nesse 

processo que cada um se faz pessoa e sujeito, membro de um grupo, de uma 

cultura e uma sociedade. Depende também do lugar a partir do qual nós nos 

olhamos. Trata-se de processos decorrentes de contextos culturais que nos 

formam e informam, deles resultando nossa compreensão de mundo e nossas 

práticas frente ao igual e ao diferente.” (GUSMÃO, 2003, p. 87). 

A alteridade, portanto, não pode ser sinônimo de um grupo ou outro específicos de 

pessoas, pois o que significa o “outro” para mim é diferente do que significa para outros 

sujeitos, afinal, a alteridade passa pelo filtro da minha identidade: meu contexto de existência, 

onde estou, onde pertenço, no qual vivo e me relaciono.  

A alteridade torna o outro visível, mesmo que afastado de mim. Embora haja 

dessemelhança, ela, por si só, não produziria desigualdade, o que seria gerada pela forma com 

que cada um lida – ou com que os coletivos lidam – com as diferenças. Nesse contexto 

escolar, volto à questão dos discursos “padronizadores de igualdade”, que reforçam a 

desigualdade, uma vez que não se pode oferecer um mesmo tratamento para diferentes 

pessoas. 

 Afirmar que somos todos iguais atenua as discussões que abordam diversidade e 

inclusão, até porque não somos todos iguais: somos diferentes e reconhecemo-nos como tais. 

Importa, então, mais do que aceitar a existência de diversas identidades ou afirmar que na 
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escola não deve haver diferença de tratamento entre os sujeitos, propiciar espaço para o 

conhecimento das identidades, por meio de histórias testemunhadas por suas próprias 

palavras, permitindo que cada voz das diversas identidades e dos diversos grupos ecoe nesse 

espaço, produzindo conhecimento sobre eles por meio de sua própria realidade e de suas 

próprias narrativas, sem delegar a outros grupos a exposição discursiva de suas histórias e 

origens. 

Para isso, há de se reconhecer, como passo inicial, a polissemia de termos como 

igualdade e diferença, cujos entendimentos podem ser obstáculos para uma educação que 

valorize a diversidade. Sobre isso, no contexto de suas pesquisas, Candau (2012) verificou 

que no ambiente escolar e nas narrativas de professoras e professores da Educação Básica 

predominavam recorrentemente o entendimento de igualdade como homogeneização, como 

um processo de uniformização ou de padronização, que afirmava que todos deveriam ter 

direito de acesso a uma cultura comum. A autora cita exemplos, como o uniforme escolar e 

até mesmo os processos de ensino e aprendizagem, como as formas de avaliação e os 

materiais didáticos, que acabam contribuindo para a construção de algo que revelaria uma 

mesmice para alunas e alunos, inviabilizando o reconhecimento e, portanto, a valorização das 

diferenças culturais presentes em sala de aula. Para além disso, a autora afirma que:  

“A articulação da afirmação da igualdade com a de sujeito de direitos, básica 

para o desenvolvimento de processos de educação em direitos humanos, está 

praticamente ausente das narrativas dos professores entrevistados.” 

(CANDAU, 2012, p.238). 

A autora considera que igualdade não é o oposto de diferença, e sim de desigualdade; 

da mesma forma, diferença se opõe à padronização, à uniformização e à “produção em série”, 

mas não à igualdade. Dessa forma, não se pode trabalhar a igualdade sem a diferença, e vice-

versa (CANDAU, 2012 p. 239). 

  O acolhimento das diversidades é tarefa complexa, uma vez que a escola é um campo 

em que convivem tensões e onde são feitas escolhas entre o que é universal e o que é 

particular, manifestando as diferentes lutas de forças sociais, culturais e políticas. Ainda 

retomando Veiga-Neto (2009), o autor afirma que, a partir da interação entre as pessoas, e da 

percepção do sujeito em relação às diferenças entre si mesmo e os outros, estabelece-se um 

estranhamento que vem acompanhado de uma dicotomia: “o mesmo não se identifica com 

o outro, que agora é um estranho”. Para ele, a “melhor parte é do mesmo”, ou seja, essa 
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diferenciação esconde relações de poder e, mesmo que pareça simétrica, em um primeiro 

momento, não o é (VEIGA-NETO, 2009, p. 123, grifos do autor). A diferença, então, não está 

apenas na constituição dos diferenciais, mas na relação entre eles:  

“No nosso caso, se o normal depende do anormal para a sua própria 

satisfação, tranquilidade e singularidade, o anormal depende do normal para 

sua própria segurança e sobrevivência. Conforme explica Skliar (1999, p.22), 

ao discutir a díade ouvinte-surdo, "as oposições binárias supõem que o 

primeiro termo define a norma e que o segundo existe fora do domínio 

daquele. No entanto, o ser surdo não supõe o oposto — o negativo — de ser 

ouvinte, nem o ser cego o oposto de ser vidente" (VEIGA-NETO, 2009, p, 

123). 

No que tange à BNCC, o documento afirma que as diretrizes foram formuladas tendo 

em conta o fato de que os “estudantes são diferentes” e que o Brasil — ao longo de sua 

história — acabou por “naturalizar desigualdades educacionais” que não somente dizem 

respeito ao acesso à escola, mas também à permanência nela e ao aprendizado. O texto da 

BNCC reitera as desigualdades entre os grupos de alunas e alunos definidos por condição 

socioeconômica das famílias e também por raça e sexo, e indica que as decisões didáticas e 

pedagógicas devem refletir um planejamento para levar em conta superar essas desigualdades. 

Percebe-se, portanto, que o entendimento de diversidade segundo a BNCC constitui-se de 

grupos sociais que foram excluídos historicamente, já mencionados, bem como no 

acolhimento das particularidades dos alunos, fomentando o respeito pelas alteridades. 

No documento, a parte dedicada ao Ensino Religioso reconhece a alteridade ao 

pretender que o aluno construa sua própria identidade na relação com o outro.  

 

1.3  A BNCC PARA O ENSINO RELIGIOSO 

O documento oficial da BNCC está organizado em quatro tópicos: 1. Introdução, em 

que são expostos seus fundamentos pedagógicos, que focam em competências; 2. Estrutura 

da BNCC, que detalha o formato em que a Base está estruturada, 3. A etapa de Educação 

Infantil, que expõe os direitos de aprendizagem e desenvolvimento nessa etapa de ensino, 4. 

A etapa de Ensino Fundamental, que apresenta as aprendizagens e desenvolvimento para o 



51 
  

Ensino Fundamental I e II, e 5. A etapa do Ensino Médio, em que as aprendizagens para essa 

etapa de ensino são evidenciadas. 

Para este trabalho, o recorte é feito no penúltimo tópico – 4. A etapa de Ensino 

Fundamental –, em que são apresentadas as áreas de conhecimento referentes a essa etapa de 

ensino: Linguagens, cujas disciplinas associadas são Língua Portuguesa, Arte, Educação 

Física, Língua Inglesa; Matemática (disciplina: Matemática); Ciências da Natureza 

(disciplina: Ciências); Ciências Humanas (disciplinas: Geografia e História); Ensino 

Religioso (disciplina: Ensino Religioso). 

Pode-se afirmar que, com a oficialização da BNCC, tanto as escolas públicas, quanto 

as particulares, contam com diretrizes sobre o que ensinar nas aulas de Ensino Religioso. 

Nesta dissertação, o enfoque é a situação das escolas particulares confessionais católicas, mais 

precisamente as localizadas em São Paulo (SP), intentando compreender como a BNCC 

impactou o ambiente escolar no que se refere ao Ensino Religioso, por meio da análise de um 

dos tipos de ambientes virtuais públicos, os sites oficiais dessas escolas. Isso será tratado no 

Capítulo 3; por ora, cabe reiterar que o disposto na BNCC tem caráter obrigatório tanto para 

escolas públicas quanto para particulares, confessionais ou não.  

Nas escolas públicas, faz-se necessário considerar as entidades civis para ofertar a 

disciplina; nas escolas confessionais é permitido unir a ideologia da entidade mantenedora ao 

ensino, o que, a meu ver, causa dúvidas a respeito do grau de observância ao proposto pela 

BNCC, uma vez que as leis e documentos parecem conflitantes no estabelecimento desses 

procedimentos ou na indicação hierárquica de que diretriz tem mais autoridade. De acordo 

com o Art. 20 da Constituição Brasileira, frisa-se que as escolas particulares confessionais 

podem, ancoradas na lei, legitimar o Ensino Religioso baseado na fé admitida por sua 

mantenedora, uma vez que, de acordo com o artigo 20 da da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro 

de 1996: 

“Art. 20 – As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 

categorias: 

I. Particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e 

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 

não apresentem as características dos incisos abaixo;  
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 II. Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas 

educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade;  

III. Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a 

orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso 

anterior; 

IV. Filantrópicas, na forma da lei.” (BRASIL, 2003, p. 9.) 

Fato que é que a Base Nacional Comum Curricular não se apresenta como um 

currículo impositivo, mas sim como uma referência nacional norteadora para a formulação 

dos currículos da Educação Básica. Segundo o próprio documento oficial: 

“[...] espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas 

educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três 

esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para 

além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que 

sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a 

todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental” 

(BNCC, 2017, p. 8). 

A Base subdivide a área de conhecimento de Ensino Religioso em: A área de Ensino 

Religioso, que apresenta os objetivos e as competências específicas para a área no Ensino 

Fundamental; Ensino Religioso, que expõe os pressupostos teóricos da disciplina e as 

unidades temáticas nas quais o ensino deve se apoiar; Ensino Religioso no Ensino 

Fundamental – anos iniciais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, 

que abrange as habilidades que devem ser desenvolvidas do 1º ao 5º anos, e Ensino 

Fundamental – anos finais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, 

que encerra as habilidades para o 6º ao 9º anos. 

 A parte do documento oficial referente ao Ensino Religioso se inicia com um breve 

histórico do contexto da disciplina no Brasil e, então, apresenta os quatro objetivos 

estabelecidos para a área, “em conformidade com as competências gerais estabelecidas no 

âmbito da BNCC”: 
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“a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 

educandos;  

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 

crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos;  

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo 

entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à 

liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a 

Constituição Federal;  

d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida 

a partir de valores, princípios éticos e da cidadania” (BRASIL, 2017, p. 434). 

Segundo a BNCC, o objeto de estudo do Ensino Religioso deve ser o conhecimento 

religioso, “produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências 

Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões)”. Nesse sentido, cabe à 

disciplina abordar o conhecimento religioso com base em pressupostos científicos, sem 

privilegiar nenhuma crença e nem “desconsiderar a existência de filosofias seculares da vida” 

(BRASIL, 2017, p. 434).  

No documento oficial, os fundamentos pedagógicos do Ensino Religioso estão 

pautados na interculturalidade e na ética da alteridade. O texto não informa explicitamente o 

conceito de interculturalidade a que se refere, mas ao conceber o Ensino Religioso como 

afastado da confessionalidade (BRASIL, 2017, p. 434), tendo como base os postulados da 

Ciência da Religião, o documento acaba por afirmar os direitos e a alteridade dos diversos 

grupos socioculturais. 

 É bastante reforçado que, no Ensino Fundamental, a disciplina deve buscar 

“problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de 

combater a intolerância, a discriminação e a exclusão” (BRASIL, p. 434).  

 Portanto, é possível perceber que, sob a ótica da BNCC, as aulas de Ensino Religioso 

devem oferecer espaço para o diálogo e o intercâmbio, com a pretensão de contribuir para a 

formação integral do aluno. Delineada com base nos preceitos dos direitos humanos, a 

educação precisa provocar no aluno atitudes de respeito ao outro, formando cidadãos aptos 

para a convivência democrática dentro da sociedade. 
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O texto da BNCC indica competências específicas para cada área de conhecimento, 

bem como para as disciplinas (componentes curriculares). A parte dedicada ao Ensino 

Religioso apresenta seis competências específicas para essa área de conhecimento, que são as 

mesmas para a disciplina de Ensino Religioso. Essas competências se articulam às 

competências gerais, as quais visam levar os alunos a: 

“1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 

estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias 

de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e 

territórios. 

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto 

expressão de valor da vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos 

de ser e viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da 

política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a 

assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura 

de paz.” (BRASIL, 2017, p. 437). 

A primeira unidade temática indicada para a área de Ensino Religioso é chamada de 

Identidades e alteridades; bem realçada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, essa 

unidade temática percorrerá todo o conteúdo do Ensino Fundamental. O objetivo é levar o 

aluno a reconhecer e a valorizar “o caráter singular e diverso do ser humano”, tornando-o 

capaz de identificar as semelhanças e diferenças entre o “eu” e o “outro” (BNCC, p. 436).  

Essa unidade temática ainda ressalta ser imprescindível que o aluno conheça aspectos 

da dimensão da transcendência, “matriz dos fenômenos e das experiências religiosas”, por 

meio de linguagens específicas como o símbolo, o mito e o rito. Pretende-se, ainda, que essa 

unidade temática resulte em conhecimento da relação entre imanência e da transcendência 

(BRASIL, 2017, p. 436). 
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A segunda unidade temática denomina-se Manifestações religiosas e visa levar os 

alunos a valorizar as diferentes experiências religiosas, por meio do conhecimento das 

linguagens específicas, dos elementos próprios das manifestações religiosas, como: a) as 

práticas espirituais (ou ritualísticas); b) os espaços (ou territórios) cujo caráter seja simbólico 

para essas manifestações religiosas; c) as denominações e lideranças religiosas, bem como 

suas formas de se relacionar com as diversas esferas sociais. 

Sob o título Crenças religiosas e filosofias de vida, constitui-se a terceira unidade 

temática, em que devem ser caracterizadas as tradições e movimentos religiosos, crenças e 

outras doutrinas. Essa parte visa abordar as narrativas orais e escritas que expressam a relação 

entre o ser humano e a transcendência e as próprias doutrinas religiosas. Também vinculada a 

essa unidade temática, estão as filosofias de vida, que mesmo não se fundamentando em 

princípios religiosos, apontam para “valores seculares de mundo e de bem” (BRASIL, 2017, 

p. 439). 

Dentro da seção intitulada Ensino Fundamental – anos iniciais: unidades temáticas, 

objetos de conhecimento e habilidades, e da seção Ensino Fundamental – anos finais: 

unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades são apresentadas, por meio de 

tabelas, as unidades temáticas que definem um conjunto de conhecimentos específicos, 

chamados de objetos de conhecimento. Esses objetos se relacionam às habilidades, que são 

as aprendizagens essenciais que, segundo o documento oficial, “devem ser asseguradas aos 

alunos nos diferentes contextos escolares” (BRASIL, 2017, p. 29). 

Ao longo do Ensino Fundamental, no processo de aprendizagem que o Ensino 

Religioso deve oferecer, espera-se que os alunos desenvolvam aprendizagens referentes a 63 

habilidades (33 nos anos iniciais e 30 nos anos finais). 

Como é possível observar, a seguir, no Quadro 1 — o exemplo dado se refere ao 4º 

ano do Ensino Fundamental, anos iniciais  — as habilidades (última coluna) estão 

identificadas por um código, composto por letras e números. Por exemplo, o código 

EF04ER06 referente à habilidade “Identificar nomes, significados e representações de 

divindades nos contextos familiar e comunitário” a identifica como pertencente ao Ensino 

Fundamental (EF), de 4º ano (04), de Ensino Religioso (ER), sendo a sexta habilidade (06). 
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Quadro 1
18

 

ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

 

 

Manifestações 

religiosas 

 

 

 

 

Ritos religiosos 

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, 

familiar, escolar e comunitário. 

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes 

manifestações e tradições religiosas. 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em 

diversos grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da 

espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, 

meditação) nas diferentes tradições religiosas. 

 

Representações 

religiosas na arte 

(EF04ER05) Identificar representações religiosas em 

diferentes expressões artísticas (pinturas, arquitetura, 

esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-as como 

parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. 

 

Crenças 

religiosas e 

filosofias de vida 

 

 

Ideia(s) de 

divindade(s) 

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações 

de divindades nos contextos familiar e comunitário. 

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de 

diferentes manifestações e tradições religiosas. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 446 e 447. 

 

No documento oficial, há também orientação sobre como ler as habilidades, que são 

descritas por um verbo, um complemento e um modificador. Dessa forma, a habilidade 

mencionada anteriormente, EF04ER06, inicia com o verbo “Identificar”, que esclarece o 

processo cognitivo envolvido nessa habilidade; apresenta-se, então, o complemento “nomes, 

significados e representações de divindades”, que denota o objeto de aprendizagem ao qual o 

                                                           
18

 Repliquei a tabela aqui, redigitando o seu conteúdo para facilitar a visualização; a reprodução da imagem da 

tabela original constante do documento da BNCC teria a leitura prejudicada pelo formato original da tabela. Este 

conteúdo está disponível nas páginas 447 e 448 da BNCC, 2017. 
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aluno deve ter acesso; por fim, o modificador (do verbo ou do complemento) apresenta o 

contexto da aprendizagem: “nos contextos familiar e comunitário”. 

Assim, por meio do arrolado na BNCC, escolas da Educação Básica podem organizar 

o currículo da disciplina, por ano de ensino, considerando os processos cognitivos, os objetos 

de aprendizagem e as habilidades a que os alunos têm direito de acesso em suas respectivas 

etapas escolares. 

 

1.4 O CONHECIMENTO RELIGIOSO E A FORMAÇÃO DOCENTE 

Ao longo do tempo, o Ensino Religioso tem sido assunto de variados debates que 

expõem conflitos entre a laicidade e a confessionalidade. Vários estudos tocam o tema, tanto 

os que o focalizam nas escolas públicas – como os de Luiz Cunha (2018); Gabriela Valente 

(2018); Marília Domingos (2009); Denize Sepulveda, Vânia Fernandes e José Sepulveda 

(2015), entre outros –, quanto os que tratam sobre o tema nas escolas particulares e 

confessionais – Nilma Silva (2018); Danise Araújo (2007); Fernanda Borba (2014), entre 

outras.  

Tendo em vista a perspectiva de Ensino Religioso, concebida pela BNCC, e também o 

contexto prático deste componente curricular, surgem dúvidas a respeito da efetivação daquilo 

que o MEC almeja em escolas particulares confessionais, uma vez que a Base deve 

obrigatoriamente orientar os currículos tanto de escolas públicas quanto de escolas 

particulares (e também as confessionais) de Educação Básica em território brasileiro. A 

dúvida, é claro, não se assenta na capacidade de professoras e professores, como facilitadores 

na busca do conhecimento, contribuírem para um ensino intercultural e aberto ao diálogo, 

mas, sim, em alguns fatores – como o já citado artigo 20 da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, e à relativa pouca oferta de cursos de graduação e pós-graduação em Ciência da 

Religião. Esse contexto, então, provoca a curiosidade sobre como se dará (e como já está se 

revelando) esse processo. 

As escolas, particulares confessionais, em princípio, podem construir suas propostas 

educativas com base em propostas pedagógicas, mas também nas filosófico-teológicas, com o 

objetivo de desenvolver nos alunos sentimentos morais e religiosos.  
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Pode-se dizer, também, que a Teologia e a Ciência da Religião são áreas acadêmicas 

cujos desenvolvimentos apresentam alguma intimidade, embora ambas as áreas tenham suas 

próprias metodologias e epistemologias. No Brasil, a Ciência da Religião desde seu início 

contou com os estudos de teólogos, bem como com a presença de teólogos na sua área 

docente.   

Os pesquisadores Matheus Costa e Welder Marchini, em artigo de 2017, em que se 

propuseram a pesquisar sobre identificação de características próprias da Teologia e as da 

Ciência da Religião, concluíram, em suas observações, que as produções científicas de 

Teologia geralmente apresentam bastante clareza sobre seu objeto e metodologia, enquanto as 

de Ciência da Religião, muitas vezes, acabam se confundido com as de Teologia. 

Pensando a partir da conclusão de Costa e Marchini (2017), não seria insólito pensar 

que professores de Ensino Religioso atuantes em escolas confessionais – mesmo aqueles 

especializados em Ciência da Religião –, apresentem alguma dificuldade de trabalhar o 

conhecimento religioso com base na Ciência da Religião, considerando o contexto 

confessional da escola.  

Além disso, tanto em escolas públicas quanto nas particulares confessionais, no que se 

refere aos professores, não há no Brasil uma diretriz que defina qual deve ser a formação dos 

docentes.  A lei nº 9475, de 22 de julho de 1997, alterou a formulação original do Artigo 33 

da Lei nº 9394. As alterações dizem respeito aos parágrafos 1º e 2º, citados abaixo.  

 “§ 1º os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores.  

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

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

(BRASIL, 1997). 

Entretanto, em 2020, data em que escrevo esta dissertação, os conteúdos de Ensino 

Religioso, bem como os de todas as outras disciplinas da Educação Básica, passaram a ser 

orientados pela BNCC. A citação anterior, no entanto, se faz necessária porque, em 1999, a 

partir da Lei n. 9.475, o Conselho Nacional de Educação (CNE) consultou o Ministério da 

Educação a respeito da regulamentação de Processo Seletivo para acesso a cursos de 
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graduação de Universidades, Centros Universitários e Instituições Isoladas de Ensino 

Superior para formação de professores de Ensino Religioso.  

A resposta do MEC, por meio do pronunciamento no Parecer CP 097/99 implica que a 

indicação de quais cursos habilitariam professores a lecionar a disciplina foge da competência 

do Conselho, uma vez que a admissão dos professores ficaria a cargo dos diferentes sistemas 

de ensino: 

 “[...] Em primeiro lugar, deve-se considerar que, atribuindo a lei aos 

diferentes sistemas de ensino, não só a definição dos conteúdos do ensino 

religioso, mas também as normas para habilitação e admissão dos professores, 

é impossível prever a diversidade das orientações estaduais e municipais e, 

assim, estabelecer uma diretriz curricular uniforme para uma licenciatura em 

ensino religioso que cubra as diferentes opções.  

Em segundo lugar, precisamos reconhecer que a Lei n. 9.475 não se refere à 

formação de professores, isto é, ao estabelecimento de cursos que habilitem 

para esta docência, mas atribui aos sistemas de ensino tão somente o 

estabelecimento de normas para habilitação e admissão dos professores. 

Supõe-se portanto que esses professores possam ser recrutados em diferentes 

áreas e deveriam obedecer a um processo específico de habilitação. Não se 

contempla, necessariamente, um curso específico de licenciatura nesta área, 

nem se impede que a formação possa ser feita por entidades religiosas ou 

organizações ecumênicas.  

Considerando estas questões é preciso evitar que o Estado interfira na vida 

religiosa da população e na autonomia dos sistemas de ensino. Devemos 

considerar que, se o Governo Federal determinar o tipo de formação que 

devem receber os futuros professores responsáveis pelo ensino religioso, ou 

estabelecer diretrizes curriculares para curso específico de licenciatura em 

ensino religioso, estará determinado, em grande parte, o conteúdo do ensino 

religioso a ser ministrado.” (MEC, 1999) 

As reflexões sobre a formação do professor de Ensino Religioso também já foram – e 

ainda são – temas de artigos, dissertações e outras produções científicas. Segundo Antonio 

Boeing (2006): 

“[...] é preciso reconhecer que a identidade do Ensino Religioso durante a 

história nunca esteve bem definida, por isso a formação do profissional deste 
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campo também não foi tão tranquila. A definição do Ensino Religioso como 

área do conhecimento tem contribuído para avanços na definição de 

programas de formação dos docentes.” (BOEING, 2006). 

Comumente, profissionais licenciados em cursos de Filosofia, Teologia, Ciências 

Sociais e História podem atuar nos diversos sistemas de ensino, como professoras e 

professores da disciplina de Ensino Religioso, principalmente nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Já nos anos iniciais do Ensino Fundamental, professores formados em 

Pedagogia, que atuam como generalistas, muitas vezes são os docentes responsáveis pelo 

Ensino Religioso (conforme Leo Machado, 2006). 

Afonso Soares, em artigo de 2009, intitulado “Ciência da Religião, Ensino Religioso e 

Formação Docente”, afirma que “a transposição didática dos resultados alcançados pela 

Ciência da Religião” seria um [único] modelo “habilitado a sustentar a autonomia 

epistemológica e pedagógica do ER
19

” (Soares, 2009, p.1).  

No cenário mais recente, em que professoras e professores são os agentes que 

viabilizam a escola a cumprir com o patamar comum de aprendizagens a quais os estudantes 

têm direito de acesso – como aponta a BNCC, que explicitamente cita a Ciência da Religião 

como pressuposto da disciplina – cabe notar que o referido artigo de Soares parece-me atual. 

Embora esta dissertação não vá se estender sobre as necessidades da formação do 

docente para disciplina de Ensino Religioso, essa questão parece-me recair em um pleonasmo: 

o professor de Ensino Religioso deve orientar suas aulas com base no conhecimento 

produzido pela Ciência da Religião, mas como produzir conhecimento com base na Ciência 

da Religião sem regimento para formação docente nessa área?  

Aqui não está descartada a possibilidade de um ensino confessional; não é objetivo do 

presente trabalho julgar tal modelo ou afirmar que ele não proporciona uma aprendizagem 

baseada em valores e respeito à alteridade; estudiosos do assunto já verificaram que isso pode 

ser possível, conforme dissertação da pesquisadora Valeska Freman (2016), a qual constatou 

em suas análises que a confessionalidade não necessariamente compromete o entendimento 

das religiões
20

”. O que fito aqui é a orientação do documento da BNCC, que mostrou a 

                                                           
19

 Nesta dissertação, optei por não abreviar o nome da disciplina Ensino Religioso. O termo aparece abreviado 

nas citações, quando os textos originais assim o grafam. 
20

 A autora chegou a essa conclusão ao analisar, para sua dissertação de mestrado (2016), obras didáticas de 

Ensino Religioso para o Ensino Fundamental I após os anos 2000.   
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conveniência da aplicação do modelo da Ciência da Religião para orientar a elaboração dos 

currículos da disciplina. 

A BNCC afirma que, além de impactar os currículos escolares, a produção de 

publicações didáticas voltadas para a Educação Básica, as matrizes de avaliações, bem como 

os exames nacionais, o documento da Base também “influenciará a formação inicial e 

continuada dos educadores” (BRASIL, 2017, p. 5). O que se dará na prática será possível 

verificar em estudos posteriores. O presente estudo não chegará a este ponto, como poderá ser 

verificado no Capítulo 3 desta dissertação. 

 

1.5 O DOCUMENTO DA BNCC COMO ORIENTADOR DE CURRÍCULOS 

Um dos objetivos ao se elaborar um currículo escolar é direcionar ações dos 

professores em diferentes níveis: consideram-se, portanto, os valores dispostos como 

referência para a prática pedagógica; levam-se em conta o cotidiano escolar, as necessidades 

dos alunos para o qual são direcionados, mas também a própria ideologia da escola. Dessa 

forma, na elaboração de um currículo, são escolhidos certos conteúdos em detrimento de 

outros. Para o educador Michael Apple (1994): “[...] ele [o currículo] é sempre parte de uma 

ação seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja o 

conhecimento legítimo” (p. 59). 

O currículo, portanto, não pode ser considerado um conjunto neutro de conhecimentos, 

mas revela os valores predominantes que conduzem os processos educativos. De acordo com 

o educador e pesquisador espanhol na área de currículos, José Gimeno Sacristán: 

“[...] os currículos são expressões do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através 

deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado” (SACRISTÁN, 

2000, p. 17). 

Um entendimento semelhante sobre currículo tem o sociólogo e educador espanhol 

Miguel Arroyo (2011), que o concebe como “território em disputa”, descrevendo-o também 

como “núcleo” e “espaço central” que estrutura a função social da escola. Assim, o currículo 

pode ser entendido como uma representação política e, portanto, discutido, contestado e, 

como menciona Arroyo, disputado.  
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No que se refere a conteúdos de Ensino Religioso em escolas confessionais brasileiras, 

a disputa pode se dar no campo dominação-subordinação, principalmente no que se refere à 

teologia cristã e às concepções etnocentradas europeias, produto da relação histórica da 

colonialidade, que até hoje se reflete nos currículos das escolas e nos materiais didáticos 

disponíveis no mercado, nos quais os conhecimentos afro-indígenas e as tradições ancestrais 

não têm lugar igualitário à história e expressão de fé cristã.  

De acordo com Freman (2016), que, em sua dissertação de mestrado, analisou 

materiais didáticos de Ensino Religioso voltados a escolas confessionais, ocorre menor 

desenvolvimento de temas relacionados a religiões não cristãs (se comparadas ao 

cristianismo) e imprecisão nos conceitos dessas religiões. Para a autora, houve uma 

“generalização dessas culturas”, conforme aponta sobre a iconografia nas coleções didáticas 

analisadas por ela: 

“[...] todos os indígenas e negros são iguais, vestem-se do mesmo jeito, 

moram na floresta ou, no caso dos negros, são representados associados à 

escravidão, às religiões afro ou à capoeira. Algumas coleções [...] estabelecem 

uma relação intrínseca entre a escolha da religião e a etnia [...].” (FREMAN, 

2016, p. 161-162). 

A pesquisadora ainda aponta que conteúdos cujos recursos se relacionam à tolerância 

como “forma de conviver” são comuns aos materiais didáticos que analisou, mas que o 

conteúdo referente à tolerância fica na esfera do discurso, por conta das “incoerências de 

abordagens dadas a algumas religiões, principalmente as afro-brasileiras e as indígenas” 

(FREMAN, 2016, p. 162).  

O desequilíbrio de forças entre as teorias eurocêntricas e os currículos e materiais 

didáticos nas escolas brasileiras há tempos é notado em diversas disciplinas. No campo do 

Ensino Religioso, as já mencionadas, neste capítulo, Lei n. 10.639/2003 e Lei n. 11.645/2008, 

exemplificam o território político dos currículos, em que conteúdos que representam forças e 

imaginários disputam o lugar de fala e, consequentemente, o da educação. O fato de haver 

uma lei que obrigue o ensino de africanidades e de cultura indígena também denota os jogo de 

poder e a predominância da visão eurocentrada e, portanto, cristã. 

Pode-se dizer que um acolhimento curricular não ajustado às diversas manifestações 

religiosas presentes na sociedade brasileira pode propiciar, somando-se outros fatores, a 
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criação de condições de disseminação de preconceitos e de formas estereotipadas de 

expressões religiosas nas escolas.  

Sacristán (1998) ressalta o mérito que existe em pensar o currículo como uma ação 

que visa a objetivação do papel da escola:  

“[...] quando definimos o currículo estamos descrevendo a concretização das 

funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento 

histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação, 

numa trama institucional [...].” (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

Ainda segundo Sacristán (1998), a elaboração do currículo escolar deve atender os 

diversos atores envolvidos no processo de educar – professores, coordenadores e outros 

profissionais da educação, além dos alunos e da comunidade externa –, mas sem esquecer as 

particularidades sociais e históricas dos sujeitos. Ou seja, o currículo deve estar intimamente 

relacionado aos conhecimentos historicamente construídos, contemplando a variedade dos 

atores, com o intuito de socialização eficaz de conhecimentos. 

A BNCC visa nortear os currículos não somente de escolas públicas, mas também das 

escolas privadas, não podendo ser ignorado por elas; com esse direcionamento, o documento 

visa refrear os desnivelamentos de conteúdos, propondo uma simetria nas aprendizagens 

oferecidas aos alunos na Educação Básica. 

A existência de um documento de base norteadora comum a todas as unidades 

escolares brasileiras, desde o início do processo de elaboração, encontrou consensos, 

dissensos e também resistência por parte de estudiosos, professores e pesquisadores (cf. 

trabalhos de Fábio Pereira e Inês Oliveira, 2014; Geam Santos, Ângela Albino e Sheila Faria, 

2018; Carlos Ferraço, 2018; entre outros).  

Em artigo de 2014, que argumenta contra a existência da Base, escrito no contexto do 

processo de sua elaboração, Pereira & Inês reflexionam sobre a BNCC: 

“Entendemos que a criação de uma base nacional comum para que assim se 

possa controlar o que e como as escolas e professores ensinam é um 

caminho a ser evitado, na medida em que redundará em fortalecimento da 

cultura política autoritária e no enfraquecimento da diversidade de práticas, 

saberes e experiências.” (PEREIRA; OLIVEIRA, 2014, p. 1686; grifo meu). 
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Entretanto, em seu documento, a BNCC se reconhece como um “conjunto de 

diretrizes”, ou seja, como parâmetros norteadores sobre conteúdos (o que ensinar), mas não 

informa de que maneira o ensino deve ser realizado (como ensinar).   No que tange ao Ensino 

Religioso, a BNCC dispõe, na parte separada para este componente curricular: 

“Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC 

(com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do 

agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo 

possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser 

tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.” (BRASIL, 

2017, p. 441). 

O trecho imediatamente citado hesita entre duas (ou até mais) possibilidades de ação, 

apresentando certa ambivalência de sentidos que pode ser abraçada pelas escolas no que se 

refere ao currículo de Ensino Religioso. Segundo o documento, o que foi disposto para o 

Ensino Religioso é um “arranjo possível, dentre outros”, sem especificar quais seriam os 

“outros” arranjos, o que dá margem para que o leitor pense o documento de forma aberta, com 

amplitude de possibilidades. 

Na tentativa de verificar por que essa informação foi adicionada ao texto referente ao 

Ensino Religioso, pesquisei diversas publicações, dissertações e sites; uma afirmação que me 

chamou a atenção foi a de Cesar Callegari, presidente da comissão de elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular, que em entrevista para a Revista Geekie afirmou que o Ensino 

Religioso foi incluído na Base depois de o Supremo Tribunal Federal definir, em 27 de 

setembro de 2017, que o Ensino Religioso nas escolas públicas poderia ter natureza 

confessional. Por conta disso, foram estabelecidos parâmetros para que o Ensino Religioso 

“pudesse ser ofertado na escola pública”.
21

  

Ao levar em conta a fala do então presidente da comissão para elaboração da BNCC é 

possível perceber claramente que esse documento, norteador do Ensino Religioso para o 

Ensino Fundamental, tem caráter anti-confessional no que tange ao Ensino Religioso em 

escolas públicas, garantindo a laicidade do Estado. Entretanto, não fica claro se a mesma 

premissa é válida para as escolas confessionais. Como já mencionado, essas escolas têm 

direitos constitucionais; além disso, a brecha aberta pela possibilidade de “outros arranjos” 

                                                           
21

 Informação disponível em: <http://info.geekie.com.br/bncc-do-ensino-fundamental/>. Acesso em: 2 março 

2020.   
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pode intimidar e ofuscar a prática da BNCC nas aulas do Ensino Religioso em escolas 

confessionais. 

Analisando a BNCC, parece compreensível que o documento não visa estabelecer 

“como” os conteúdos mínimos dispostos devem ser ensinados, o que seria uma prática 

desagarrada da realidade e difícil por inúmeros motivos, como as especificidades locais, as 

diversidades regionais, a variedade de atores em território nacional, a produção contextual de 

saberes e histórias, entre tantos outros.  

É certo que um discurso universalista acaba exercendo uma conformação 

homogeneizante, o que tende a ser negativo na escola; afinal, não se pode taxar alunos e 

alunas dos diferentes municípios do Brasil como iguais ou até mesmo genéricos, bem como 

não são iguais as formas como aprendem e produzem conhecimento. Cabe, então, à escola e 

seus educadores, praticando o método que escolheram, dentro do contexto e da realidade da 

comunidade em que atuam, gerar o conhecimento organizado por meio das unidades 

temáticas, dos objetos de conhecimento e das competências e habilidades arrolados no 

documento de base. 

Em tempo, faz-se necessário notar, por outro lado, que, ao tirar da escola – no caso da 

particular confessional –, principalmente no que tange ao Ensino Religioso, o protagonismo 

relacionado aos conteúdos que desejam ensinar, pode ocorrer um “desempoderamento” de 

professores, cujo sentimento pode vir a ser o de desprivilegiamento em meio a novos 

conteúdos impostos, dependendo do que a escola entendia, antes do advento da BNCC, por 

Ensino Religioso.  

Mesmo assim, no que tange ao componente Ensino Religioso, volto ao fato de a Base 

dispor o conteúdo norteador e a ordem apresentada como “um arranjo possível (dentre 

outros)” e pensar que tal brecha empodere as ideologias das mantenedoras, pois por meio 

desse ensejo pode-se enfatizar o ensino da religião já proposta pelas escolas confessionais – o 

cristianismo –, em detrimento das outras religiões praticadas em território nacional. Volta-se 

aqui à interpretação de currículos – e seus conteúdos – como forma de disputa política. 
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1.6 O ENSINO RELIGIOSO E A LAICIDADE 

Um Estado, mesmo laico, experimenta influências religiosas em suas diversas esferas, 

como na área política e na educacional. O tratamento do Ensino Religioso no currículo, ao 

longo do tempo, a despeito da existência de leis que regem o Ensino Religioso, esteve na 

disputa entre o “laicismo” e o “proselitismo”.  

Para entender o conceito de “laicismo”, cabe diferenciá-lo do termo “laicidade”. 

Etimologicamente derivada do termo “laico” (laikós), que, por sua vez, se origina do grego 

primitivo laós — “povo”, a expressão “laicidade” exprime uma oposição ao religioso, àquilo 

que é clerical, conforme Fernando Catroga (2006). Entretanto, o Estado laico não deve ser 

entendido como uma instituição anticlerical, conforme afirma Roberto Blancarte (2008, p. 

29), “mesmo que em diversos momentos de sua construção histórica o tenha sido”.  Segundo 

ele, “o Estado laico é a primeira organização política que garantiu as liberdades religiosas”; “a 

liberdade de crenças, a liberdade de culto e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao 

Estado laico, e não como oposição a ele”. Ou seja, o Estado laico garante a perspectiva 

religiosa e civil dos cidadãos.  

O artigo 4º da Declaração universal da laicidade no século XXI
22 

estabelece: 

“Art. 4º. Definimos a laicidade como a harmonização, em diversas 

conjunturas socio-históricas e geopolíticas, dos três princípios já indicados: 

respeito à liberdade de consciência e à sua prática individual e coletiva; 

autonomia da política e da sociedade civil com relação às normas religiosas e 

filosóficas particulares; nenhuma discriminação direta ou indireta contra os 

seres humanos” (FRANÇA, 2005). 

De acordo com Micheline Milot (2009, p. 11, apud Ricardo MARIANO, 2011, p. 

245), a laicidade: 

“[...] corresponde a uma realidade pluridimensional, ao mesmo tempo política, 

jurídica, cultural e social, que se inscreve na história das nações ao fio das 

evoluções da própria democracia”. 

                                                           
22 Declaração apresentada por Jean BAUBÉROT (França), Micheline MILOT (Canadá) e Roberto 

BLANCARTE (México) no Senado Francês, em 9 de dezembro de 2005, por ocasião das comemorações do 

centenário da separação entre Estado e igrejas na França. 
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Nas sociedades democráticas, a laicidade institucionaliza as relações políticas entre o 

Estado e os cidadãos – e entre os próprios cidadãos –, separando as religiões e as sociedades 

civis. Nesse cenário, o Estado não exerce poder religioso, bem como as instituições religiosas 

não exercem poder político de nenhuma natureza. Faz-se necessário notar que, na concepção 

de laicidade, portanto, não há proibição de liberdade de expressão religiosa e clerical, 

pressupondo direitos iguais aos cidadãos de uma sociedade. Nesse cenário – um Estado laico– 

a religião não exerce poder estatal de qualquer natureza. 

O laicismo, por sua vez, revela-se anti-clerical e anti-religioso. Segundo Antonio 

Gonçalves (2011, p. 52), o conceito de laicismo pode ser traduzido como “a completa 

ignorância da [...] própria Religião, como em um ato de censura [...]”. O auto cita 

especialmente o exemplo da França e a ruptura com a Igreja em 1905, que instaurou 

“proibição de manifestação religiosa, atos de fé”.  

Percebe-se, portanto, que, embora ambos os termos – laicidade e laicismo – carreguem 

ideias de oposição ao religioso (CATROGA, 2006), a laicidade traz em si a separação entre a 

esfera do Estado e a da religião, com a possibilidade de coexistência entre elas, bem como a 

convivência entre as diversas manifestações religiosas, com direitos iguais a todos praticantes. 

No que diz respeito ao laicismo, a religião é ignorada, desconsiderando-a como presente na 

sociedade. Gonçalves (2011), ainda sobre o contexto francês (1905), afirma: 

“[...] o laicismo é a supressão da religião na realidade estatal. [...] As pessoas 

poderiam cultuar seus deuses, exercer seus votos religiosos, desde que não 

turbassem a ordem social, ou seja, é o mesmo que dizer que a religião 

somente estava autorizada no interior dos lares das pessoas”. (GONÇALVES 

(2011, p. 54). 

No Brasil, no campo educacional, a educação desde o seus primórdios foi considerada 

de forma conciliada a valores religiosos, como será mais bem explicado no Capítulo 2 desta 

dissertação. 

 O Ensino Religioso, especialmente, configurou-se ao longo do tempo como um 

campo de disputas entre lideranças laicas, agentes religiosos e também os próprios 

educadores. Entretanto, a partir da Proclamação da República, em 1889, e a consequente 

separação entre Igreja e Estado, não somente o papel, mas também a existência da disciplina 

Ensino Religioso tornou-se foco de questionamentos e validações, principalmente no que diz 

respeito à escola pública. 
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A Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB), em 1996, alterada pela Lei n. 

9.475/07, acirrou o debate sobre a laicidade, afinal, ainda que de matrícula optativa pelos 

estudantes, a obrigatoriedade da oferta disciplinar no sistema público educacional foi 

preservada. Além disso, por conta da então fragilidade de normativas educacionais no que 

tange a bases curriculares para a disciplina, abriu-se uma brecha para que o ensino da 

disciplina também pudesse caminhar para o extremo oposto da laicidade e, principalmente, do 

laicismo: o proselitismo. Isso se deu porque ficou a cargo dos governos e municípios, bem 

como dos sistemas de ensino, a regulamentação do Ensino Religioso: 

“O Ministério da Educação não conseguiu implantar uma política de Ensino 

Religioso que superasse a velha temática da separação Igreja-Estado, o que 

significou não conseguir sustentar uma proposta consistente de Ensino 

Religioso: do ponto de vista antropológico, como uma dimensão humana a ser 

educada; do ponto de vista epistemológico, como uma área de conhecimento 

com estatuto próprio, conforme indica a Resolução 2/98 da Câmara de 

Educação Básica, e do ponto de vista político, como uma tarefa dos sistemas 

de ensino e não das confissões religiosas.” (PASSOS, in SENNA, 2003, p. 

21). 

Esse cenário delimitou, então, a outra margem da disciplina de Ensino Religioso, 

oposta ao laicismo: o proselitismo. Etimologicamente, a expressão provém de prosélytus, em 

latim eclesiástico
23

, que se origina, por sua vez, do grego προσήλυτος, em cujo significado se 

concebe a ideia de “empenho”, “esforço” de convencer uma ou mais pessoas.  

A Constituição brasileira, nos incisos IV e VI do Art. 5º, garante a Liberdade de 

Manifestação do Pensamento e a Liberdade de Consciência e Crença como Direitos 

Fundamentais; são cláusula pétreas – direitos que não podem ser revogados nem mesmo por 

emenda constitucional
24

. Além disso, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (2016), que estabelece, em seu Art. XVIII: 

                                                           
23 Considera-se latim eclesiástico aquele usado pela Igreja Católica Romana em todos os períodos para 

propósitos eclesiásticos. Segundo CAMPOS (2013), “há na literatura uma [...] divisão do latim, denominada 

Latim Eclesiástico, que é toda literatura em latim desde que o cristianismo passou a ser a religião oficial do 

Império. São textos com o objetivo de cristianizar”, isto é, propagar o cristianismo e possuem um caráter 

altamente institucional.  

 
24

 Conforme Art. 60, § 4º da Constituição Brasileira. 
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“Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 

liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 

culto e pela observância, em público ou em particular.” 

Considero importante frisar, tão logo se fale sobre o assunto, que o proselitismo 

utilizado nas religiões – o proselitismo religioso – não é crime. Segundo Gustavo Branco e 

Eunice Gomes (2016), esse tipo de empenho no convencimento de outrem a respeito de ideias 

religiosas é “próprio do ser humano”, além de ser “parte integrante e essencial do fenômeno 

religioso”, praticado por inúmeras tradições religiosas, “em maior ou menor grau de 

intensidade” (BRANCO; GOMES, 2016, p. 805). 

Já para Milene Santos (2012), apesar de o proselitismo ser uma “manifestação 

simultânea” dos direitos fundamentais à liberdade religiosa e de liberdade de expressão 

religiosa, os quais devem ser reconhecidos como “direito legítimo nas sociedades 

democráticas”, há aspectos que levantam “dúvidas sobre sua constitucionalidade e 

legitimidade” (p. 18). Segundo a autora, o exercício do proselitismo religioso apresenta 

“desafios às democracias constitucionais contemporâneas” por ser “polêmico e conflituoso” 

(p. 18). 

No campo educacional, no que concerne especialmente ao Ensino Religioso, a 

disciplina nas escolas públicas de Ensino Fundamental não deve ter caráter proselitista (por 

força do artigo 33 da já mencionada Lei n. 9.475/97). Por outro lado, devido ao Parecer 16/98 

do Conselho Nacional de Educação, em seu “item legal”, nas escolas particulares, a 

autonomia dos conteúdos para o Ensino Religioso é assegurada: 

“[...] há que considerar-se ainda [...] a competência dos estabelecimentos de 

ensino, principalmente na organização e cumprimento de sua proposta 

pedagógica, como “in verbis” do artigo 12, da LDB n. 9.394/96: 

‘Art. 12 – os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica’. 

É na proposta pedagógica que os estabelecimentos de ensino deverão dispor o 

seu currículo, sua grade curricular, suas disposições pedagógicas e didáticas, 

com todo o recesso educativo e de aprendizagem, que a filosofia de sua 
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entidade mantenedora e/ou a própria escola – (entidade educativa) – tem 

como princípio de proceder, este útlimo contexto, quando se tratar de 

estabelecimentos de ensino da iniciativa privada.” (BRASIL, 1998, p. 4). 

É possível perceber, por meio do cenário do Ensino Religioso, que a natureza da 

componente curricular ao longo do tempo, mesmo amparada em leis, vem sendo vinculada a 

sentidos muito diversos na prática da sala de aula, que variam entre o proselitismo religioso e 

a laicidade, em maior ou menor intensidade. 

 Essa falta de clareza pode ser exemplificada pela votação que ocorreu em 27 de 

setembro de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na qual decidiu-se que a disciplina 

de Ensino Religioso nas escolas públicas pode ser confessional, com aulas ministradas por um 

representante de uma única crença, contanto que continuem sendo de presença facultativa, ou 

seja, sem obrigatoriedade de matrícula por parte alunos. 

A votação foi uma reação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) da 

Procuradoria Geral da República (PGR), que corria desde 2010. A decisão foi tomada por seis 

votos a cinco.  

O STF argumentou que a laicidade do Estado não deve impedir que alunos e 

professores evidenciem suas ideias e credos em ambiente público. Segundo reportagens da 

época, que noticiaram o fato
25

, José Antonio Dias Toffoli, jurista e presidente do STF (em 

2020) argumentou que a liberdade religiosa também se exprime por meio da comunicação das 

ideias religiosas e que é “vertente da liberdade de expressão e como tal pode ser exteriorizada 

tanto no ambiente privado como no público”
26

.  

A também jurista e então presidente do STF naquele ano (2017), julgou que o fato de a 

disciplina ter caráter facultativo nas escolas públicas já garante a liberdade religiosa para 

alunos que se matricularem em Ensino Religioso. 

O que foi julgado pelo STF diz respeito à escola pública, em cujo espaço o tema do 

Ensino Religioso é bastante discutido por meio de trabalhos científicos. No campo das escolas 

                                                           
25

 Reportagens disponíveis em: Portal UOL, <https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/09/27/stf-autoriza-que-

aulas-de-religiao-em-escolas-publicas-sigam-um-unico-credo.htm>; Exame, https://exame.com/brasil/stf-

autoriza-ensino-religioso-confessional-nas-escolas-publicas/; Portal Terra, 

<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/supremo-autoriza-ensino-religioso-confessional-nas-escolas-

publicas,b9dc7c8d3cc63b9708d6a7a387ff2c484tp84tme.html>; El País, 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/31/politica/1504132332_350482.html>. Acessos em: 20 mar. 2020. 
26

 Portal Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/6890/stf-decide-que-ensino-religioso-

confessional-e-legitimo-e-agora>. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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particulares confessionais, os estudos relacionados ao Ensino Religioso é menor se 

comparado aos destinados à escola pública (cfe. Raquel Camargo, 2015) e, por ser tão 

diversificado, na medida em que as mantenedoras podem basear o ensino em suas filosofias, a 

compreensão do que ocorre na prática do Ensino Religioso parece-me também menor. Tendo 

em vista essa questão e levando-se em conta que as regulamentações e legislações não foram 

concebidas para as escolas confessionais, e sim para as públicas, esta dissertação objetiva 

contribuir para o conhecimento da disciplina nessas escolas particulares confessionais. 
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  CAPÍTULO 2 

OS MODELOS DE ENSINO RELIGIOSO  

2.1  A CONFESSIONALIDADE EM DISPUTA 

No contexto educacional brasileiro, as discussões a respeito da disciplina de Ensino 

Religioso excedem os limites do espaço escolar, pois envolvem conflitos de interesse que vão 

além do campo pedagógico e se relacionam com tensões políticas ligadas às religiões e ao 

Estado. 

A relação entre a educação e a religião se estabelece desde o Período Colonial. Em 

1549, a Companhia de Jesus – ordem religiosa fundada na França, em 1514, período de crise 

da Igreja Católica com a Reforma Protestante em curso – chega às terras que hoje formam o 

Brasil. Na época, em na Europa, entre os anos de 1545 e 1563, realizava-se o Concílio de 

Trento, convocado pelo Papa Paulo III, na cidade de Trento (Itália), que pretendia se 

posicionar contra as teses defendidas por Lutero para a reforma da Igreja.
27

  

De acordo com Serafim Leite (1965) e Maria Luísa Ribeiro (1998), o rei Dom João III 

(1502-1557) enviou os jesuítas para a Colônia com o intento de converter os índios ao 

cristianismo – à fé Católica – por meio do ensino (ler e escrever em português) e da 

catequese. Dessa forma, os primeiros atos educacionais nas terras que hoje formam o Brasil 

impunham a cultura e a religiosidade portuguesas.   

O objetivo primordial da Companhia de Jesus, segundo Paulo Ribeiro (1993), era o de 

recrutar “fiéis e servidores”:  

“A catequese assegurou a conversão da população indígena à fé católica e sua 

passividade aos senhores brancos. A educação elementar foi inicialmente 

formada para os curumins, mais tarde estendeu-se aos filhos dos colonos. 

Havia também os núcleos missionários no interior das nações indígenas. 

 A educação média era totalmente voltada para os homens da classe 

dominante, exceto as mulheres e os filhos primogênitos, já que estes últimos 

cuidariam dos negócios do pai. A educação superior na colônia era 

                                                           
27

 Este capítulo não tem intenção de trabalhar de forma histórico-sociológica os dados históricos aqui 

apresentados, mas os traz como referência relevante para o entendimento de questões da disciplina Ensino 

Religioso, como um referido histórico para fins de contextualização. 
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exclusivamente para os filhos dos aristocratas que quisessem ingressar na 

classe sacerdotal; os demais estudariam na Europa, na Universidade de 

Coimbra. Estes seriam os futuros letrados, os que voltariam ao Brasil para 

administrá-lo.” (RIBEIRO, 1993, p. 15). 

A educação jesuítica empregava métodos tradicionais e tinha por características ser 

humanística e apoiada nos valores do Renascimento: 

“As leis, decretos e instruções em geral põem em primeiro plano a 

evangelização dos gentios. O caráter disciplinador de toda catequese concorre 

para a transmissão de uma cultura que visa à adesão ao Catolicismo.” 

(JUNQUEIRA, 2013, p. 605). 

Planejada pelo Padre Manoel de Nóbrega, chefe dos jesuítas no Brasil, a instrução 

tinha como estratégia de organização do ensino a ação junto aos filhos dos indígenas, fazendo 

conviver com eles crianças órfãs que foram enviadas de Lisboa para a Colônia: elas serviram 

como elo que ligava os jesuítas e os meninos índios. Segundo Serafim Leite (1937): 

“Estes órfãos de Lisboa seriam os agentes de ligação com os meninos índios 

do Brasil. E assim foi. Fraternizaram. Cada qual aprendia a língua dos outros: 

os índios, a portuguesa; os portugueses, a brasílica. Também cantavam. E os 

seus cantares iam por vezes bem longe, atingindo as almas dos pais, amantes 

de cantorias e música. Para captar os corações dêste gentio, permitiram os 

Padres que os meninos de casa (índios e órfãos) juntassem às suas canções, à 

moda de Portugal, as cantigas indígenas; enterrassem os mortos com música; 

e cortassem o cabelo segundo o costume da terra. Era a adaptação consciente; 

era a ponte que os Jesuítas lançavam entre a vida americana e o Cristianismo: 

adaptação ao secundário, para a conquista essencial do espírito.” (LEITE, 

1937, p. 16). 

Para Simone Amorim e Gleidson Silva (2017) a pedagogia atribuída a Manoel de 

Nóbrega previa a doutrinação, que se relaciona à ideia de "civilizar pela palavra". Essa 

pedagogia aperfeiçoou-se com a criação de gramáticas das línguas faladas pelos nativos (tupi 

antigo e quiriri), por padres jesuítas como José de Anchieta (em 1595), Luís Figueira (em 

1621) e Luís Vincêncio Mamiani (1699), que foram base para o trabalho pedagógico na 

Colônia. 
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No século XVIII, em meio ao desenvolvimento das ideias iluministas na Europa, Dom 

José I, que reinou de 1750 a 1777, nomeou como ministro a Sebastião José de Carvalho e 

Melo – o futuro Marquês de Pombal –, com a missão de reformar diversos setores da Coroa, e 

inserir Portugal na Modernidade. 

As mudanças promovidas por Marquês de Pombal em Portugal afetaram também a 

Colônia e, em 1759, com as reformas pombalinas, ocorreu a expulsão dos jesuítas do Brasil (e 

de todo o Império Lusitano): 

“Inicia-se, primeiramente, em Portugal, a tentativa da construção de um 

sistema público de ensino, sendo criado o cargo de Diretor Geral e as aulas 

régias. Porém, a reforma brasileira não foi atrelada temporalmente à 

portuguesa. Somente após quase trinta anos da expulsão da Companhia de 

Jesus é que o controle educacional pedagógico é assumido na colônia pelo 

Estado. A educação brasileira, com esse embate, viu cair consideravelmente 

seu nível qualitativo. E, com todas estas transformações, enfrenta a 

dificuldade de progressão e consolidação.” (OLIVEIRA, Natália et al, 2018, 

p. 2 ). 

Foi no âmbito dessas reformas políticas, administrativas, econômicas e também 

culturais que se estabeleceram as aulas régias em Portugal e em suas colônias pelo alvará de 

28 de junho de 1759.  Segundo Angélica Camargo (2013):  

“A criação das aulas régias marcou o surgimento do ensino público oficial e 

laico, visto que, até então, a educação formal em todos os seus níveis estava 

sob o controle da Igreja, que também detinha grande influência sobre outras 

áreas da cultura, como as artes e a impressão de livros.” (CAMARGO, 2013).  

Implícitas às propostas dessas reformas estava o desejo de acelerar o desenvolvimento 

econômico e cultural do império português que, comparado a outras potências coloniais 

(como Inglaterra e França) estava estagnado. De acordo com Eduardo Arriada e Elomar 

Tambada (2016), as ações políticas pombalinas, com o objetivo de atacar o poder eclesiástico, 

construiu uma estrutura que sobrepujou a antiga, que antes era compartilhada com a Igreja: 

 “Portugal havia sido ultrapassado, de modo que, enquanto aquelas já se 

consolidavam como potências capitalistas, a coroa portuguesa ainda 

apresentava traços tipicamente medievais.” (ARRIADA e TAMBADA, 2016, 

p. 288). 
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Conforme o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso – 

PCNER –, entre o período de 1500 a 1800, o ensino de religião pretendia o aprendizado da 

religião oficial e se constituía como elemento eclesial na escola. Nesse contexto, o ensino de 

religião podia ser considerado como uma extensão da Igreja Católica no ambiente escolar, 

entendido como “catequese eclesial” (PCNER, 1997). 

A elite na Colônia recebia educação nas escolas da Coroa, de Portugal, e a catequese 

era dirigida aos índios, aos escravos e à população em geral. Segundo Junqueira (2013), as 

Constituições do Arcebispado da Bahia, de 1707 – primeira legislação eclesiástica do Brasil 

Colonial – manifestam, “logo no primeiro capítulo”, “grande cuidado pela formação religiosa 

e cristã da população, inclusive dos escravos” (p. 606).  

Também a edição de 1853 das Constituições do Arcebispado da Bahia faz menção ao 

ensino de religião dentro das escolas. De acordo com Junqueira (2013), os leigos que se 

dispusessem a ser instrutores de religião nas escolas estavam suscetíveis a penas como 

“punição financeira e excomunhão” (p. 606). Dessa forma, o Ensino Religioso corresponde, 

nessa época, ao ensino de religião com fins de cristianização (Junqueira, 2013, p. 606).  

O Título II da edição de 1853 da Constituição do Arcebispado da Bahia, redigida por 

Dom Sebastião Monteiro da Vide, dispõe: 

“COMO SÃO OBRIGADOS OS PAIS, MESTRES, AMOS E SENHORES A 

ENSINAR, OU FAZER ENSINAR A DOUTRINA CHRISTÃ AOS 

FILHOS, DISCÍPULOS, CRIADOS E ESCRAVOS.  

3. Porque não só importa muito, que a Doutrina Christã e bons costumes se 

plantem na primeira idade, e puerícia dos pequenos, mas também se 

conservem na mais crescida dos adultos, aprendendo uns juntamente com as 

lições de ler, e escrever, as do bem viver no tempo, em que a nossa natureza 

logo inclina para os vícios, e continuando os outros a cultura da Fé, em que 

forão instruídos, e crendo nos seus mysterios aquelles, que novamente os 

ouvirem, ordenamos o seguinte, 

 4. Mandamos a todas as pessoas, assim Ecclesiasticas, como seculares, 

ensinem, ou fação ensinar a Doutrina Christã à sua família, e especialmente a 

seus escravos, que são os mais necessitados desta instrução pela sua rudeza, 

mandando-os à Igreja, para que o Párocho lhes ensine os Artigos da Fé, para 

saberem bem crer; o Padre Nosso, e Ave Maria, para saberem bem pedir; os 
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Mandamentos da Lei de Deos, e da Santa Madre Igreja, e os pecados mortaes, 

para saberem bem obrar; as virtudes, para que as sigão; e os sete Sacramentos, 

para que dignamente os recebão, e eom elles a graça que dão, e as mais 

orações da Doutrina Christã, para que sejam instruídos em tudo, o que 

importa a sua salvação. E encarregamos gravemente as consciências das 

sobreditas pessoas, para que assim o fação, attendendo à conta, que de tudo 

darão à Deos nosso Senhor.  

5. E para que os Mestres dos meninos, e Mestras das meninas não faltem à 

obrigação do ensino da Doutrina Christã, mandamos nossos Visitadores 

inquirão com grande cuidado, se elles fazem o que devem, para que, sendo 

descuidados, sejão admoestados e punidos, e lhes revogarmos as licenças, que 

de nós tiverem, sem as quaes não poderão ensinar.” (VIDE, 1853, p. 3). 

Embora em fase próxima à Proclamação da República, a religião Católica tenha se 

tornado oficial por meio da Constituição de 1824 (artigo 5º)
28

, ao longo do período Imperial, 

fomentam-se ideias de respeito à diversidade da população. 

Em 1834, publica-se um Ato Adicional à Constituição, que ficou conhecido como Ato 

Constitucional de 1834, que visava equilibrar forças entre as correntes ideológicas que 

disputavam em cenário político da época, imprimindo maior liberdade às Províncias, por meio 

da criação de Assembleias Legislativas nas Províncias.
29

 Segundo Manoel Alves (2002), o 

Ato Constitucional de 1834: 

“[...] influenciará de maneira significativa na evolução da Educação no Brasil. 

Esta influência se faz sentir, ainda hoje, até na Escola Católica [...] A nova 

legislação descentralizou a direção da educação. O ensino primário, bem 

como o secundário, estavam até aquele momento sob a exclusiva 

responsabilidade do governo de cada Província. O governo central tinha a 

responsabilidade de todo ensino superior existente ou a ser criado. A 

desarticulação entre os dois sistemas (sistema primário e secundário) foi 

instalada.” (ALVES, 2002, p. 14). 

                                                           
28

 Art. 5: “A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras 

Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma 

alguma exterior do Templo.” (BRASIL, 1824). 

 
29

 Art. 10: “Compete ás mesmas Assembléas legislar: 2º Sobre instrucção publica e estabelecimentos proprios a 

promovel-a, não comprehendendo as faculdades de Medicina, os Cursos Juridicos, Academias actualmente 

existentes e outros quaesquer estabelecimentos de instrucção que para o futuro forem creados por lei geral.” 

(BRASIL, 1834). 
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Ainda segundo Alves (2002, p. 14), o ato de 1834 teve uma consequência que se 

relaciona à educação no Brasil, sobretudo para o desenvolvimento do ensino católico privado. 

As províncias tiveram dificuldades na organização do próprio ensino, público e gratuito, o que 

abriu espaço para que a iniciativa privada assumisse tal tarefa. Neste contexto, a Igreja pode, 

paulatinamente, retomar seu lugar de ensino em cada Província: 

 “Nascia, então, a escola privada, financiada diretamente pelos pais dos 

alunos. Evidentemente, o ensino “popular”, para as camadas sociais que não 

tinham a possibilidade de pagar sua escola, mesmo o primário, continuou 

abandonado em um primeiro momento.” (ALVES, 2002, p. 14). 

Alves (2002), ainda comenta o período da seguinte forma: 

“Desde 1834 não faltaram novas medidas na esfera educacional, sem no 

entanto surtirem os efeitos desejados. A iniciativa privada não parou de 

crescer à medida que a classe média também aumentava, e fazia pressão para 

a abertura de escolas, como meio de ascender socialmente pela legitimação 

oferecida pelo ensino superior. Quase toda a população feminina era, então, 

analfabeta. As poucas exceções haviam frequentado somente a escola 

primária. Pouco a pouco a iniciativa privada, sobretudo através das escolas 

das Irmãs, começaram a abrir cursos secundários para moças. Neste contexto, 

a Escola Católica começou a ocupar um lugar de destaque no cenário 

educacional brasileiro com a fundação de diversos estabelecimentos.” 

(ALVES, 2002, p. 15). 

Em 1889, a partir da implantação da República, vêm à tona discussões que envolvem a 

separação entre Igreja e Estado, o que provocou esforços para a concepção de uma educação 

não catequética, uma vez que as religiões poderiam realizar-se livremente no território 

nacional
30

.  

 Em espaço público, a presença religiosa não encontrava mais tanta liberdade. 

Entretanto, no Brasil, a religião católica ainda exerceu papel de destaque no novo regime de 

relações entre Estado e Religião. Conforme Emerson Giumbelli (2008):  

“Ressalta-se bastante o fato de que a Igreja Católica foi contrária à sua 

separação com o Estado. E é fácil de mostrar como seus líderes e 
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 Art. 11: “É vedado aos Estados, como à União [...] estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de 

cultos religiosos.” (BRASIL, 1891).  
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representantes se empenharam na defesa do regime contrário ou de algum tipo 

de reconhecimento, por parte do Estado, da preeminência do catolicismo na 

constituição da nacionalidade. Tais empenhos foram em parte recompensados 

no texto da Constituição de 1934 na qual, por exemplo, o ensino religioso é 

permitido e o casamento religioso volta a ter validade civil; além disso, o 

princípio da separação é temperado pela possibilidade de ‘colaboração’ entre 

Estado e religiões. A noção de ‘colaboração’ conferiu assim um fundamento 

constitucional para aproximações entre Estado e religiões, o que, naquele 

momento histórico, traduziu as vitórias conquistadas pela Igreja Católica.” 

(GIUMBELLI, 2008, p. 82). 

Em 1931, Getúlio Vargas, por meio do Decreto 19.941, instituiu o Ensino Religioso 

nos cursos primário, secundário e normal: 

 “Art. 1º Fica facultado, nos estabelecimentos de instrução primária, 

secundária e normal, o ensino da religião. 

    Art. 2º Da assistência às aulas de religião haverá dispensa para os alunos 

cujos pais ou tutores, no ato da matrícula, a requererem. 

    Art. 3º Para que o ensino religioso seja ministrado nos estabelecimentos 

oficiais de ensino é necessário que um grupo de, pelo menos, vinte alunos se 

proponha a recebê-lo. 

    Art. 4º A organização dos programas do ensino religioso e a escolha dos 

livros de texto ficam a cargo dos ministros do respectivo culto, cujas 

comunicações, a este respeito, serão transmitidas às autoridades escolares 

interessadas. 

    Art. 5º A inspeção e vigilância do ensino religioso pertencem ao Estado, no 

que respeita a disciplina escolar, e às autoridades religiosas, no que se refere à 

doutrina e à moral dos professores. 

    Art. 6º Os professores de instrução religiosa serão designados pelas 

autoridades do culto a que se referir o ensino ministrado. 

    Art. 7º Os horários escolares deverão ser organizados de modo que 

permitam os alunos o cumprimento exato de seus deveres religiosos. 

    Art. 8º A instrução religiosa deverá ser ministrada de maneira a não 

prejudicar o horário das aulas das demais matérias do curso. 
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    Art. 9º Não é permitido aos professores de outras disciplinas impugnar os 

ensinamentos religiosos ou, de qualquer outro modo, ofender os direitos de 

consciência dos alunos que lhes são confiados. 

    Art. 10. Qualquer dúvida que possa surgir a respeito da interpretação deste 

decreto deverá ser resolvida de comum acordo entre as autoridades civís e 

religiosas, afim de dar à consciência da família todas as garantias de 

autenticidade e segurança do ensino religioso ministrado nas escolas oficiais. 

    Art. 11. O Governo poderá, por simples aviso do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, suspender o ensino religioso nos estabelecimentos oficiais de 

instrução quando assim o exigirem os interesses da ordem pública e a 

disciplina escolar.” (BRASIL, 1931). 

Dessa forma, mesmo não catequético, o Ensino Religioso ainda continuava fazendo 

referência a alguma confissão religiosa. Segundo Lilian Oliveira et al (2007), foi em 1961, por 

meio da Primeira Lei de Diretrizes e Bases – LDB –, nº 4.024, que ocorreu a homologação do 

modelo confessional de Ensino Religioso, o que se manteve até a década de 1990. 

Para Willian Marcos (2010, p. 12), nesse momento, no Brasil, em razão da diversidade 

existente no campo religioso brasileiro, surge a “consciência religiosa decorrente do 

pluralismo cultural e religioso” e, dessa forma, o modelo confessional de Ensino Religioso 

passa a encontrar dificuldades para se manter.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que foram elaborados na segunda 

metade da década de 1990, constituem-se na materialização da busca do Estado pela definição 

do currículo mínimo que deveria ser transmitido na escola. Segundos os PCN:  

“O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais teve início 

a partir do estudo de propostas curriculares de Estados e Municípios 

brasileiros, da análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os 

currículos oficiais e do contato com informações relativas a experiências de 

outros países. Foram analisados subsídios oriundos do Plano Decenal de 

Educação, de pesquisas nacionais e internacionais, dados estatísticos sobre 

desempenho de alunos do ensino fundamental, bem como experiências de sala 

de aula difundidas em encontros, seminários e publicações.  

Formulou-se, então, uma proposta inicial que, apresentada em versão 

preliminar, passou por um processo de discussão em âmbito nacional, em 
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1995 e 1996, do qual participaram docentes de universidades públicas e 

particulares, técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação, de 

instituições representativas de diferentes áreas de conhecimento, especialistas 

e educadores. Desses interlocutores foram recebidos aproximadamente 

setecentos pareceres sobre a proposta inicial, que serviram de referência para 

a sua reelaboração. 

Os pareceres recebidos, além das análises críticas e sugestões em relação ao 

conteúdo dos documentos, em sua quase-totalidade, apontaram a necessidade 

de uma política de implementação da proposta educacional inicialmente 

explicitada.” (BRASIL, 1998, p. 15). 

No que tange à perspectiva legal, o artigo 33 da LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que foi alterado pela lei nº 9.475, de 25 de julho de 1997, destaca critérios e parâmetros 

que consideram a diversidade religiosa e também vetam o uso do proselitismo. 

Desde a década de 1970, inúmeras pesquisas e muitos estudos acadêmicos têm se 

dedicado à construção de uma concepção de Ensino Religioso que se afaste da 

confessionalidade, como os de Anísia Figueiredo (1995), Wolfgang Grüen (1995), Giseli 

Siqueira (2003), João Décio (2007), Sérgio Junqueira (2015).  

Entretanto, em meio a discussões sobre concepções de Ensino Religioso afastadas da 

confessionalidade, em 13 de novembro de 2008, o governo brasileiro assinou acordo com a 

Santa Sé na cidade do Vaticano – o Acordo Brasil–Santa Sé –, que apresenta vinte artigos, 

com vistas a garantir o estabelecimento de um Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. 

 No ato da assinatura, o arcebispo Dominique Mamberti, então secretário para as 

Relações com os Estados, da Secretaria de Estado da Santa Sé, representou a Igreja Católica; 

a representação da parte do governo brasileiro foi realizada pelo então ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim.  Em 7 de outubro de 2009, o Acordo foi aprovado pelo Congresso 

Nacional e assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto 

Legislativo nº 968. Com força de lei, o Acordo entrou em vigor no dia 11 de fevereiro de 

2010.
31
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 SENADO Federal. Acordo Brasil-Santa Sé. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/243036>. Acesso em: 24 jul. 2020. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/243036
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Em artigo publicado no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

em 2018, o cardeal Odilo Scherer, então, desde 2007, décimo nono bispo de São Paulo, 

afirma que os acordos internacionais são celebrados: 

“[...] entre entes reconhecidos pela comunidade internacional, os quais 

ajustam a vontade de cada qual para atingir alguma finalidade comum, 

obrigando-se por meio das cláusulas que criam e concordam entre si. A Santa 

Sé tem o status de país independente e autônomo, reconhecido pela maioria 

dos países mediante a troca de embaixadores e o estabelecimento de vários 

tipos de tratados e acordos bilaterais de recíproco reconhecimento e 

colaboração. Os embaixadores da Santa Sé são denominados núncios 

apostólicos.” (SCHERER, 2018). 

Ainda, para Scherer (2018), o Acordo Brasil–Santa Sé não fere o princípio da 

laicidade do Estado e do “ordenamento jurídico democrático pluralista de um país”, porque 

um Acordo entre a Igreja Católica e um Estado reconhece “sem ambiguidade” a laicidade do 

Estado e “se explicita em termos práticos a efetivação do seu significado”. Para o autor: 

“No caso, não se trata de garantir privilégios para a Igreja Católica, mas de 

assegurar a liberdade religiosa e de conferir clareza e solidez jurídica às 

relações da Igreja e das instituições que a representam no ordenamento 

jurídico e no quadro institucional do País. Pelo acordo se afirmam a liberdade 

religiosa e suas implicações, mediante o reconhecimento de iniciativas 

próprias da instituição religiosa postas a serviço da sociedade. E isso é 

aplicável também a outras confissões religiosas.” (SCHERER, 2018). 

O artigo 11 do Acordo Brasil – Santa Sé dispõe: 

“(A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade 

religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, 

respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da 

pessoa.) 

§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula 

facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem 

qualquer forma de discriminação.” (ANDRADA, 2009, p. 12). 
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Em artigo de 2009, encontrado no site da Canção Nova
32

, comunidade católica 

brasileira, o Cônego Carlos Antonio Silva, então presidente do Tribunal Eclesiástico de 

Aparecida, explica o artigo 11 do Acordo Brasil – Santa Sé: 

“Este artigo é um dos mais questionados porque fala do ensino religioso. A 

Constituição fala sobre a educação religiosa, como um direito do cidadão. 

Educação religiosa é sempre confessional, não existe uma religião 

aconfessional. 

Aconfessional seria transmitir um ensino religioso que servisse para qualquer 

religião. Isso não existe. O ensino religioso por natureza é confessional. Impor 

um ensino aconfessional é um absurdo, isso que estaria ofendendo a 

constituição. 

Os fiéis católicos que desejarem (porque é facultativo) que seus filhos tenham 

educação católica têm o direito de que os filhos tenham esta disciplina. Então, 

não será imposto um ensino católico para as pessoas de outras crenças e, nem 

mesmo, para quem é católico e não queira que os filhos a estudem. 

Evidentemente não irá se ensinar religião católica para alunos que não sejam 

católicos. Então, que os evangélicos tenham educação evangélica, que os 

espíritas tenham educação espírita, que os budistas tenham educação budista. 

Mas os católicos têm o direito de ter educação católica. 

É um artigo perfeitamente lógico, perfeitamente jurídico e não fere, em nada, 

a Constituição, muito pelo contrário, quem está querendo impor um ensino 

religioso aconfessional é que está ofendendo a constituição. Porque está 

querendo impor um ensino religioso que não combina e não serve para a 

sensibilidade religiosa católica e nem evangélica.” (SILVA, 2009). 

O relator do Acordo Brasil – Santa Sé, o Deputado Bonifácio Andrada, afirma que o 

documento segue diretrizes pautadas na preservação da Constituição e da legislação brasileira, 

o que incluiu o caráter laico do Estado. Ainda de acordo com Andrada (2009), esse acordo 

tem por base o princípio de cooperação entre Igreja e Estado, o que inclui que as instituições 

de ensino católicas estão a serviço da sociedade. Para ele, o Artigo 11: 

                                                           
32

 No site da Canção Nova, a apresentação institucional da comunidade afirma: “A Comunidade Canção Nova é 

um corpo associativo de fiéis cristãos formado de mulheres e homens; jovens e adultos; solteiros, casados e 

celibatários, sacerdotes e diáconos, que assumem a vivência mais radical da consagração a Deus feita no 

Batismo e na Crisma, em função do apostolado, numa vida em comunidade, conforme o estado de cada um. Tal 

vivência inspira-se na prática dos conselhos evangélicos, adaptada à vida secular.”. Disponível em: 

<https://comunidade.cancaonova.com/quem-somos/>. Acesso em: 17 jul. 2020. 
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“[...] estabelece o compromisso da República Federativa do Brasil de respeitar 

a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa, em 

observância ao direito de liberdade religiosa, à diversidade cultural e à 

pluralidade confessional do País.” (ANDRADA, 2009, p. 12). 

Ainda segundo o relator, os artigos 1º a 3º dizem respeito ao reconhecimento da 

proficuidade do Direito Canônico. Já os artigos do 5º e 6º dispõem sobre pessoas jurídicas 

eclesiásticas e sobre a cooperação com o Estado para a preservação de patrimônios históricos, 

artísticos e culturais da Igreja Católica em solo brasileiro. O artigo 8º trata da proteção de 

lugares de culto, bem como sobre direitos da Igreja na criação ou extinção de paróquias, 

dioceses ou congregações religiosas. Os artigos 9º ao 11º se referem à educação e 

contemplam o reconhecimento recíproco de títulos em nível de Graduação e Pós-graduação, 

tendo-se em vista as legislações brasileiras e as do Estado do Vaticano.   

Dos artigos 12º ao 20º, o Acordo Brasil – Santa Sé discorre sobre o efeito civil do 

matrimônio religioso, a garantia a Bispos e sacerdotes do direito de manter o segredo de 

ofício sacerdotal (principalmente na confissão), a imunidade tributária dos impostos das 

pessoas jurídicas eclesiásticas, e também sobre o direito à prática de atividades educativas e 

sociais não vinculadas a algum beneficio ou a fins lucrativos.  

Há também a determinação de que a atividade dos ministros ordenados ou fiéis 

consagrados não gera vínculo empregatício, e de que seja concedido visto permanente ou 

temporário para sacerdotes e membros de institutos religiosos e leigos que se estabeleçam no 

Brasil para missão pastoral. 

Nas palavras do seu relator, o Acordo visa reconhecer aspectos que envolvem a 

relação entre o Estado brasileiro e a Santa Sé (ANDRADA, 2009, p. 9). Entretanto, há 

opiniões contrárias, como a de Marcos (2010), que pontua a respeito do Artigo 11: 

“O Acordo desconsidera a Lei 9.475/97, que deu nova redação ao Artigo nº. 

33 da LDBEN 9.394/96, ao assegurar o respeito à diversidade cultural e 

religiosa do Brasil, abrindo a perspectiva de um Ensino Religioso para além 

da confessionalidade, ao retirar as expressões ‘confessional e 

interconfessional’ da versão inicial do referido artigo da LDBEN de 1996. [...] 

Apesar de o artigo nº 11 do Acordo Brasil – Santa Sé contemplar o respeito à 

diversidade cultural e religiosa no Brasil, sem qualquer forma de 

discriminação, ao utilizar a expressão “ensino religioso católico e de outras 
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confissões religiosas”, propõe mais uma vez em âmbito legal a concepção do 

Ensino Religioso confessional.” (MARCOS, 2010, p. 89). 

Ainda segundo Marcos (2010, p. 89), esse posicionamento é contrário às diversas 

tentativas de se pensar a disciplina com base na pluralidade do campo religioso brasileiro, que 

apresenta diversidade de confissões religiosas, mas registra, também, movimentos não 

circunscritos no âmbito institucional das confissões como os sem religião.  

Em 2009, Fernando Collor de Mello, então Senador eleito por Alagoas, relatou o 

Acordo Brasil–Santa Sé em reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

(CRE). Em seu pronunciamento, ele destaca que acordos entre Estados e a Santa Sé são 

comuns e dispõem que: 

“Para [...] demonstrar a universalidade da abrangência da atividade 

diplomática do Vaticano, registre-se, para espanto de muitos, que a Santa Sé 

celebrou acordos com estados confessionais, com religião oficial distinta da 

Católica, tais como Marrocos, em 1984, Israel, em 1993, Tunísia, em 1997 e 

Cazaquistão, em 1998. Além destes, são inúmeros os tratados celebrados pela 

Santa Sé com diferentes estados. 

O presente Acordo entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil traz os 

seguintes pontos principais: [...] 

•  Cuida do ensino religioso católico em instituições públicas de ensino 

fundamental e também assegura o ensino de outras confissões religiosas 

nesses estabelecimentos. [...] 

[...] não se cria nem se pretende criar nova agremiação religiosa, muito menos 

se deseja embaraçar, nem se logra prejudicar, o funcionamento de qualquer 

denominação religiosa. Verifica-se que nenhum dos dispositivos do Acordo 

impõe restrição a outras religiões. Ao contrário, no que tange ao ensino 

religioso, o tratado cria a obrigação de o Estado proteger as demais religiões, 

assegurando a todas o mesmo direito de acesso aos seus fiéis em fase escolar.” 

(Brasília, 2009, p.8). 

Já Roseli Fischmann, em artigo de 2012 sobre o artigo 11 do Acordo Brasil–Santa Sé, 

aponta: 

“No caso, por exemplo, do artigo 11 do texto firmado, que se refere ao ensino 

religioso em escolas públicas, tão longa é a tradição de debate no campo da 
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educação, que é incompreensível que tenha sido desdenhada semelhante 

experiência e acúmulo reflexivo, tanto que chegaram a uma versão 

flagrantemente inconstitucional. 

É evidente que o desprezo pela cidadania já se fez como sintoma de tendência 

de uma orientação política que não apenas se abre à aceitação de acolher 

estruturas religiosas no Estado, como vê de bom grado a possibilidade de 

nelas se apoiar; por isso, pede adesão e não análise, não se preocupando com a 

argumentação plural, própria da democracia, assim como descura da própria 

ordem jurídica vigente.” (FISCHMANN, 2009, p. 572). 

Mauro Baptista (2019) afirma que apresentar o Ensino Religioso vinculado ao 

pensamento católico ou ao de outras confissões é uma forma de romper com a intenção da 

formação para a diversidade: 

“Ainda que ele esteja prevendo o respeito a essa diversidade. Respeitar é um 

passo importante, mas para que o respeito seja amplo é necessário 

conhecimento sobre o outro. Esse conhecimento não pode ser adquirido se a 

Escola se fechar para uma reprodução das confissões pessoais de cada um.” 

(BAPTISTA, 2019, p. 237). 

Por meio das opiniões expostas anteriormente, fica nítido que o Acordo Brasil–Santa 

Sé recebe leituras e interpretações diversas e contrárias entre si, conferindo a ele sentidos 

bastante diferentes entre si, o que leva à suposição de que ele pode ser interpretado de acordo 

com o que se deseja praticar: um Ensino Religioso confessional ou não. 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, para as etapas dos 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, ciclos da Educação Básica para os quais se 

destinam as diretrizes da disciplina de Ensino Religioso, essa suposição vale para as 

instituições de ensino particulares católicas, em que pese o desejo ou projeto de priorizar o 

Acordo Brasil–Santa Sé ou a BNCC. 

 

2.2  TRÊS MODELOS DE ENSINO RELIGIOSO 

Soares (2009, p.19) afirma que um dos argumentos contrários mais comuns dirigidos 

ao Ensino Religioso se relaciona ao próprio nome da disciplina, que usa o adjetivo “religioso” 
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para qualificar o ensino, o que acaba por contribuir com a falta de clareza que perpassa a 

disciplina, gerando ambiguidades sobre seus objetivos e conteúdos. 

Após a Lei n. 9.475/97, que vetou qualquer forma de proselitismo para o componente 

curricular de Ensino Religioso, a disciplina passou a ter em seu escopo a aproximação com os 

saberes e conhecimentos produzidos por diferentes cosmovisões religiosas e culturais. Dessa 

forma, o Ensino Religioso se vincula à formação de cidadãos, independente de suas crenças 

pessoais.  

Para Gilbraz Aragão e Mailson Souza (2016), o Ensino Religioso:  

“Busca, então, desconstruir significados e experiências colonialistas, 

reconstruindo atitudes de valoração e respeito às diversidades; instiga a 

problematização das relações de saberes e poderes de caráter religioso. Não 

tem mais a ver com a expansão de Igrejas nem com a educação religiosa, mas 

com a formação cidadã.” (ARAGÃO e SOUZA, 2016, p. 433). 

Antes de esclarecer essa proposta, que se liga ao modelo demonstrado pela Ciência da 

Religião, cabe apresentar de forma sincrônica os modelos de Ensino Religioso que se 

desenharam no cenário brasileiro.   

Conforme já mencionado neste capítulo, há diversos estudos que tratam dos modelos 

de Ensino Religioso. Passos (2007, p. 51) relacionou alguns estudos, como o de Viviane 

Cristina Cândido (2004), que apresenta três fontes que fundamentam modelos de Ensino 

Religioso: “os contrários, a CNBB e o Fonaper
33

, sendo que os dois últimos, embora 

favoráveis ao ER, divergem em sua compreensão, na ótica dos fundamentos confessionais”; o 

de Giseli Siqueira (2003), que conta como modelos de Ensino Religioso o confessional – que 

se vincula a uma religião –, o ecumênico – organizado entre várias denominações cristãs –; e 

aquele baseado no fenômeno religioso, sugerido pela Fonaper, tendo como base o 

“pensamento de Paul Tillich e W. Grüen”. 

Conforme mencionado anteriormente, em sua dissertação de mestrado, Cândido 

(2004) analisou três discursos a respeito do Ensino Religioso na sociedade brasileira. Para a 

autora, os contrários à existência da disciplina apresentam uma visão laica e prática, que 
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 O Fonaper – Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso assim se apresenta em sua página virtual, na 

seção Institucional: “associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-partidário, 

confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme seu estatuto, pessoas jurídicas e pessoas 

naturais identificadas com o Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer natureza”. Disponível em: 

<https://fonaper.com.br/institucional/>. Acesso em: 19 jul. 2020. 

https://fonaper.com.br/institucional/
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questionam a educação religiosa; a esse grupo a autora chamou de “Grupo do Não”. As 

concepções desse grupo compreendem que a base para o respeito a todas as crenças, bem 

como aos cidadãos ateus, assenta-se na separação entre religião e Estado: 

“O Estado laico deve manter as fronteiras entre a liberdade religiosa e a 

aplicação do dinheiro público, daí a compreensão de que o ensino religioso 

não pode prever a confessionalidade, para que seja mantida a relação 

constitucional entre a Igreja e o Estado.” (CÂNDIDO, 2004). 

Percebe-se que essa postura referida ao “Grupo do Não” pela autora diz respeito à 

educação pública. Ainda para Cândido, outra força atuante na disputa do Ensino Religioso é a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que, em sua prática da Pastoral da Educação 

imprime a presença da Igreja no mundo da educação brasileira. 

No que concerne à CNBB e ao Ensino Religioso, Cândido concluiu por meio de 

análises de documentos publicados sobre o tema que a postura da instituição é a de que a 

catequese cabe à Paróquia, sendo reservada à escola a educação, o que distingue os espaços de 

atuação eclesial e da escola.  

Passos (2007) também nota que tanto os modelos contrários quanto os favoráveis ao 

Ensino Religioso, o que inclui a CNBB, assumem que a disciplina não é considerada um 

sinônimo de catequese: 

“A catequese é vista como atividade de educação da fé, realizada no seio da 

comunidade confessional, enquanto o ER é considerado uma atividade de 

educação da dimensão religiosa dos estudantes dentro das escolas” (PASSOS, 

2007, p. 51). 

Além da CNBB, outro grupo que atua a favor da existência da disciplina de Ensino 

Religioso no contexto educacional brasileiro é o Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso (Fonaper), formado por grupos de educadores ligados tanto a universidades e 

secretarias da educação, quanto a escolas e entidades religiosas, que, desde 1995, têm como 

intenção principal discutir melhores práticas para ministrar o Ensino Religioso. 

Em Carta de Princípios elaborada na data de sua instalação, os participantes, 

representantes de entidades e organismos envolvidos com o Ensino Religioso no Brasil, 

definem o Fonaper como um: 
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“espaço pedagógico, para refletir e propor encaminhamentos pertinentes ao 

Ensino Religioso sem discriminação de qualquer natureza”. (FONAPER, 

1995, on-line). 

No que se refere à Fonaper, Cândido (2004) afirma que a atuação do Fórum assume 

que não deve haver discriminação de nenhuma natureza nos conteúdos de Ensino Religioso, 

bem como na prática de educadores: 

“relativas às Tradições Religiosas, às Confissões Religiosas, [...], às 

diferenças entre o Ensino Religioso presente na escola pública e na escola 

confessional”. (CÂNDIDO, 2004, p. 30). 

Por esse motivo, e com vistas a contribuir para a compreensão e estruturação do 

Ensino Religioso, a Fonaper publicou, em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso (PCNER). Na interpretação de Cândido (2004): 

“A escola católica, por mais que tenha resistido, não conseguiu ficar alehia a 

esta nova forma de compreender o Ensino Religioso. Não exatamente porque 

a Lei assim o obriga, até porque a escola católica, fundamentada na LDBEN, 

poderia manter seu próprio discurso acerca do ER, tendo garantida a sua 

autonomia e a ideia de haver um pacto entre a escola e os pais no tocante à 

formação religiosa dos filhos. O fato é que, no âmbito da escola confessional 

católica, a prática de ER tem mostrado a dificuldade na manutenção de um 

ensino confessional, entendido como um ER que se identifique com o 

proselitismo e tenha como finalidade última a adesão dos envolvidos à 

religião confessada na escola.” (CÂNDIDO, 2004, p. 35). 

A seguir, apresentam-se os três modelos de Ensino Religioso proposto por Passos 

(2007) de acordo com as características próprias de sua prática: o catequético, o teológico e o 

da Ciência da Religião.  

Para o autor, o modelo catequético se sustenta na transmissão de princípios de fé, 

dogmas e doutrinas da própria confissão religiosa. Também tem como característica o 

proselitismo direcionado para fora de suas comunidades religiosas: 

“Essa concepção catequética será levada para dentro das escolas confessionais 

e públicas, servindo como motivação espiritual, como base teórica e como 

estratégia metodológica para o ER. Num passado não muito remoto, foi a 

principal base desse ensino.” (PASSOS, 2007, p. 57). 
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O autor afirma que muitas vezes, a intencionalidade proselitista desse modelo de 

ensino se disfarça de princípios humanistas, principalmente praticados pela Igreja Católica e 

por igrejas reformadas, ferindo, assim, os preceitos de um ensino laico. Além disso, a 

exclusão do Ensino Religioso das escolas, a partir da implantação da República e a 

Constituição de 1891, e sua inclusão em diversas Constituições, a partir da década de 1930, 

implicaram na ligação do Ensino Religioso com a confessionalidade. Ele ainda pondera que o 

caráter facultativo da matrícula para a disciplina envolveu intimamente o Ensino Religioso à 

confessionalidade (PASSOS, 2007, p. 57), uma vez que participavam das aulas apenas os 

alunos que tivessem interesse pessoal – ou o fizessem a pedido dos pais ou responsáveis – na 

formação religiosa que conviesse à sua própria crença. 

Passos resume o modelo catequético de Ensino Religioso como referente a uma visão 

unirreligiosa, em um contexto de aliança entre Igreja e Estado, baseado em conteúdos 

doutrinais oferecidos ao educando por métodos de doutrinação, sob a responsabilidade de 

confissões religiosas. O modelo apresenta afinidade com a escola tradicional, com o objetivo 

de expandir igrejas. Os riscos que esse modelo apresenta são o proselitismo e a intolerância. 

Para Robson Stigar (2016): 

“O cristianismo sempre acabou sendo um marco referencial para a concepção 

da disciplina de Ensino Religioso até a LDB 5692/71
34

. Olhando a história da 

disciplina de Ensino Religioso no Período Republicano nota-se que o Estado a 

reconhece como disciplina, apesar de não a tratar como tal, provocando, com 

isso, uma má estruturação na sua identidade e trazendo inúmeros conflitos 

para dentro da escola e da comunidade escolar.” (STIGAR, 2016, p. 56). 

Ainda, para Stigar, apesar de a origem da República brasileira se assentar em um 

fundamento secular, ao longo do tempo, a ação realizada pela Igreja Católica foi eficiente 

para que: 

“[...] os desejos por ela almejados fossem concretizados, especialmente no que 

se refere ao ensino religioso, situação que nos sugere que a relação entre a 

Igreja Católica e o Estado tem sido demarcada pela percepção por parte do 

                                                           
34

 Entre suas principais características, a LDB 5692/71 previu um núcleo comum para o currículo de 1º e 2º 

graus e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais (conforme Artigo 4). Em seu Artigo 7, 

incluiu a educação moral e cívica, educação física, educação artística, e programas de saúde como matérias 

obrigatórias do currículo, além do ensino religioso facultativo. Informações disponíveis em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-

pl.html>. Acesso em: 21 jul. 2020. 
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clero de uma ‘função histórica’ especialmente reservada ao catolicismo.” 

(STIGAR, 2016, p. 56). 

Dessa forma, o modelo catequético apresenta uma “territorialidade confessional 

subjacente, [...] demarcada pela própria visão confessional que se expande” (PASSOS, 2007, 

p. 59).  

Outro modelo de Ensino Religioso identificado por Passos é o modelo teológico, cuja 

fundamentação se afasta da confessionalidade propriamente dita, buscando um discurso 

contextualizado pedagogicamente no diálogo com as diversas confissões religiosas da 

sociedade: 

“É um modelo, nesse sentido, moderno, pois coloca as questões religiosas em 

discussão com as demais disciplinas das instituições de ensino e se esforça em 

promover o respeito e o diálogo entre as religiões, dentro de um horizonte de 

finalidades ecumênicas.” (PASSOS, 2007. p. 60). 

Embora, em muitos casos, permaneça ligado às crenças religiosas, o modelo teológico 

apresenta a convicção de que a religião concorre para a formação integral do ser humano 

(PASSOS, 2007, p. 60). De toda forma, o autor ainda adverte para o fato de que ao gerir os 

conteúdos de Ensino Religioso, uma religião pode acabar envolvendo suas comunidades 

confessionais e suas reproduções doutrinais nas escolas.  

No que tange às escolas católicas, o modelo teológico passou a se fazer presente a 

partir do Concílio Vaticano II, de onde recebeu suas principais orientações; segundo Passos 

(2007, p. 61), o Concílio “afirma a missão da Igreja junto às escolas não católicas”, de tal 

maneira que: 

“[...] chama as autoridades civis para o dever de promover a educação 

religiosa dos alunos, conforme os princípios morais e religiosos das famílias. 

De fato, as razões do Concílio têm um embasamento teológico quando 

afirmam que a missão salvífica da Igreja inclui o cuidado com “toda a vida do 

homem”, – vida terrena conexa com a vida celeste –, sendo a educação vista 

como um ato pautado nos fins últimos do ser humano e da sociedade.” 

(PASSOS, 2007, p. 61). 

O autor ainda observa que o modelo teológico não estabelece conteúdos confessionais 

nos currículos de Ensino Religioso, mas “sustenta a convicção dos agentes e a própria 
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motivação da ação; a missão de educar é afirmada como um valor sustentado por uma visão 

transcendente do ser humano” (PASSOS, 2007, p. 61). O autor cita, como composições fiéis 

dessa postura teológica, o posicionamento da CNBB referente não só à educação em geral, 

mas também específica ao Ensino Religioso: 

“A educação assenta-se sobre pressupostos e valores que incluem a dimensão 

religiosa do ser humano, enquanto o ER fica posto como um meio de 

educação da religiosidade em si mesma, finalidade que permite chegar a uma 

visão integral do ser humano e a fundamentar sua atuação ética na história. 

Em suma, o sujeito ético pressupõe o sujeito religioso.” (PASSOS, 2007, p. 

63). 

Então, para Passos (2007, p. 63), o modelo teológico se resume a uma cosmovisão 

plurirreligiosa, cujo pano de fundo é uma sociedade secularizada e cujos conteúdos se referem 

a concepções antropológicas e à teologia do pluralismo. Seu método de ensino se dá pela 

indução e apresenta afinidade com a Escola Nova, objetivando a formação religiosa dos 

cidadãos, sob a responsabilidade das confissões religiosas. O grande risco desse modelo é 

tornar-se um modelo catequético disfarçado de teológico. 

O terceiro modelo de Ensino Religioso apresentado por Passos é o modelo “das 

Ciências da Religião”, o qual não somente se distancia do modelo catequético e do teológico, 

mas também rompe com eles “em nome da autonomia epistemológica e pedagógica do ER”. 

A sua autonomia está determinada no “âmbito da comunidade científica, dos sistemas de 

ensino e da própria escola” (PASSOS, 2007, p. 65). 

Recomendado pelo Fonaper, o modelo das “Ciências da Religião” indica a 

religiosidade e a religião como conhecimentos socioculturais e antropológicos, sem postular o 

direito do cidadão “em obter, com o apoio do Estado, uma educação religiosa, uma vez que 

ele confessa uma fé”; também não afirma o propósito da religiosidade (“que, por ser inerente 

ao ser humano, deve ser aperfeiçoada no ato educativo”) ou, ainda, não recorre ao argumento 

de que a dimensão religiosa é “fundamento último dos valores que direcionam a educação” 

(PASSOS, 2007, p. 65). 

Esse modelo implica que a religião deve ser abordada no conjunto das demais 

disciplinas escolares “por razões cognitivas e pedagógicas”, sem assumi-la como uma 

atividade cientificamente neutra, mas “com clara intencionalidade educativa, postula-se a 

importância do conhecimento da religião para a vida ética e social dos educandos” (PASSOS, 
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2007, p. 66). O pressuposto do Ensino Religioso sob a ótica desse modelo é a educação do 

cidadão. 

Passos (2007, p. 66) resume esse modelo como referente a uma cosmovisão 

transreligiosa, em um contexto de sociedade globalizada, cujos conteúdos se baseiam na 

Ciência da Religião, pelo método indutivo. O método apresenta afinidade com epistemologias 

atuais, cujo objetivo é a educação do cidadão sob a responsabilidade da comunidade 

científica. Um dos riscos desse modelo é a neutralidade científica.  

Sobre a questão da neutralidade científica, os próprios Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), de 1997, ao se referirem à disciplina de Ciências, já expunham a 

importância de superar a postura cientificista que considerava o ensino de Ciências como 

“sinônimo” apenas da descrição de seu “instrumental teórico ou experimental” e frisavam a 

necessidade de incluir uma reflexão sobre o “significado ético dos conteúdos desenvolvidos 

no interior da Ciência e suas relações com o mundo do trabalho” (PCN, 1997, p. 23-4). 

Essa reflexão pode ser utilizada para o Ensino Religioso no modelo transposto da 

Ciência da Religião, que não assume o religioso como um qualificador, mas sim, como objeto 

desse ensino. Embora não privilegie uma religião em detrimento de qualquer outra, e ressalte 

a pluralidade religiosa, sem ofender princípios religiosos e a laicidade do Estado, a disciplina 

deve ter como finalidade a educação para a cidadania, ressaltando o caráter histórico, portanto 

humano, das religiões (e não neutro).   

Enquanto no modelo catequético e no modelo teológico, a responsabilidade pelo 

Ensino Religioso está nas mãos das confissões religiosas, no modelo da Ciência da Religião a 

responsabilidade é do conhecimento científico produzido, “o que provoca deslocamentos de 

poder e instaura campos de força no momento das opções e efetivações” (PASSOS, 2007, p. 

66). Para o autor: 

“Esta é a tarefa política decorrente da proposta [...] apresentada: despolitizar o 

ER no sentido de retirá-lo do campo de negociação das confissões religiosas e 

do Estado.” (PASSOS, 2007, p. 67). 

No contexto brasileiro, assim como Passos, Junqueira também reconheceu três 

modelos de Ensino Religioso: o confessional, o interconfessional e o inter-religioso.  

A concepção confessional apresentada por Junqueira adere a uma tradição religiosa e 

se caracteriza por conteúdos que são dogmáticos e revelados por um enfoque teológico. Já a 



93 
  

concepção interconfessional propõe um ensino também confessional, mas plural, ou seja, que 

não aborde apenas aspectos do catolicismo, por exemplo, mas que inclua outras religiões, 

cristãs ou não cristãs. Entretanto, embora haja abertura a conteúdos não cristãos, a concepção 

interconfessional entende como religião verdadeira o Cristianismo, apresentando as demais 

religiões por meio de teorias antropológicas. 

A proposta inter-religiosa, formalizada quando da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), em 1997, e que foram elaborados pelo 

Fonaper, assume um compromisso com a cidadania e a formação integral dos alunos, 

fomentando o respeito às diferentes tradições religiosas e expressões de religiosidade.  

A seguir, apresenta-se a aproximação entre o modelo proposto pela Ciência da 

Religião para o Ensino Religioso e o apresentado para a disciplina no documento da BNCC. 

  

2.3  A BNCC E O MODELO PROPOSTO PELA CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

Sérgio Junqueira afirma que os componentes curriculares são estruturados a partir do 

que se propõem a contribuir na formação do indivíduo e, no que tange ao Ensino Religioso, o 

processo de construção de sua legislação sempre esteve envolvido na disputa entre Estado e 

Igreja. No que se refere à pluralidade, o autor reflete que disputas no ambiente escolar não 

dizem respeito somente aos interesses das religiões, “mas se manifestam também como uma 

questão de cidadania” (2004, p. 55). Sobre isso, afirma que: 

“Enquanto a sociedade não assumir o fato desta sua característica de 

pluralismo, a escola também não o será. O contexto social reflete-se na 

escolarização das novas gerações, pois esta tem a contribuição importante de 

formar para este contexto. O desafio colocado é de uma dimensão e 

complexidade que ultrapassam a possibilidade de uma ação que se realiza no 

âmbito da sala de aula. Portanto, à medida que o Ensino Religioso intervém 

na crítica deste conhecimento social extraescolar, torna-se capaz de 

influenciá-lo no sentido de construir uma visão pluralista”. (JUNQUEIRA, 

2004, p. 55). 

Junqueira ainda se posiciona afirmando que a disciplina se passa na “idiossincrasia”, 

pois cada educando reage “de maneira própria diante do que lhe é exposto”; dessa forma, a 
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prática de sala de aula precisa se adequar às necessidades dos educandos e não o contrário 

(JUNQUEIRA, 2004, p. 51). 

Nesse sentido, Junqueira analisa também que, em uma sociedade pós-moderna, onde 

as mudanças são constantes e em rápida velocidade, o ambiente escolar é palco do uso 

massivo da tecnologia e dos meios de comunicação ágeis, o que implica que “o conhecimento 

é rapidamente substituído” e que “abordagens antigas e limitadas” não são mais suficientes 

(JUNQUEIRA, 2004, p. 51). 

Em artigo de 2012, Junqueira afirmou que a epistemologia do Ensino Religioso podia 

ser considerada paradoxal, porque embora a sua legitimidade estivesse “inteira por construir”; 

por outro, podia “reivindicar para si nada mais do que o discurso legítimo que o Estado 

moderno adota como fundamento do ensino de um modo geral” (JUNQUEIRA, 2012, p. 

188). Ainda nesse artigo, o autor dispôs: 

“A construção dos fundamentos epistemológicos do Ensino Religioso na base 

das ciências da religião requer institucionalização, tarefa politicamente 

desafiante que consistirá em fazer confluírem as ciências da religião com a 

disciplina legalmente instituída. Amarrar essas duas pontas constituídas em 

territórios distintos, com sujeitos e interesses igualmente distintos, permitirá, 

possivelmente, a cidadania plena do Ensino Religioso.” (JUNQUEIRA, 2012, 

p. 188). 

É possível afirmar que, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular em 

2017, a disciplina de Ensino Religioso, legalmente instituída, converge para o conhecimento 

produzido pela Ciência da Religião. Se antes, conforme Passos, “a introdução do ER nas 

escolas não pôde contar com nenhum fundamento epistemológico que garantisse autonomia à 

abordagem da religião” (PASSOS, 2007, p. 69-70), a partir de 2007, a disciplina pode se 

sustentar sobre pressupostos educacionais, visando a educação para a cidadania plena. 

Pode-se recorrer ao educador Paulo Freire para entender o conceito de educar para a 

cidadania. Em sua obra Educação como Prática da Liberdade, o autor informa a 

conscientização como um dos primordiais empreendimentos de uma educação que liberta e 

“humaniza o homem brasileiro” (FREIRE, 1967, p. 45). É possível deduzir, então, que uma 

premissa para a educação que objetive a cidadania é conscientizar o ser humano, por meio do 

acesso ao conhecimento historicamente disponibilizado, no intuito de fazê-lo sabedor de seus 

direitos, deveres e de sua inclusão e participação na sociedade.  
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Já em Pedagogia do Oprimido, livro escrito por Paulo Freire em 1968, o autor põe 

em diálogo o ensino passado por educadores e os saberes dos educandos, criticando modelos 

de ensino depositários, em cujo cerne está somente o educador como detentor do saber. É no 

diálogo e no reconhecimento das identidades e alteridades que se estão os sujeitos em suas 

próprias histórias. Dessa forma, na conscientização dos sujeitos se define a concepção de 

cidadania.  

Constituído pela BNCC como área de conhecimento, o Ensino Religioso apresenta 

objetivos a cumprir e habilidades e competências que devem ser mobilizadas nos alunos por 

meio do processo formativo.  

Embora as instituições escolares tenham autonomia sobre como ensinar o que a BNCC 

propõe, o documento busca uma unidade no aprendizado de estudantes de todo o Brasil, sem 

distinção entre a rede pública e a rede privada de ensino, sobre o conteúdo a ser ensinado. 

O Ensino Religioso passa a ter como objeto de estudo o conhecimento das religiões e 

de como atuam nas sociedades, o que se distancia das tendências catequéticas e confessionais 

e se aproxima dos estudos da Ciência da Religião, como afirma o próprio documento, na 

seção destinada à área de conhecimento do Ensino Religioso: 

“O conhecimento religioso é produzido no âmbito das diferentes áreas do 

conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) 

Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências investigam a manifestação dos 

fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades enquanto um dos 

bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do 

mundo, da vida e da morte. De modo singular, complexo e diverso, esses 

fenômenos alicerçaram distintos sentidos e significados de vida e diversas 

ideias de divindade(s), em torno dos quais se organizaram cosmovisões, 

linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, 

doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais.” 

(BRASIL, 2017, p. 436). 

Para Laude Brandenburg e Renan Ferreira (2019), em artigo sobre o documento da 

BNCC de Ensino Religioso: 

 “[...] naquilo que se preconiza como competência, busca-se uma mobilização 

e uma transformação de pensamentos e atitudes ao longo do desenvolvimento 

dos estudantes na educação básica. Assim sendo, tal mobilização tem por 
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finalidade o exercício, uma prática de cidadania” (BRANDENBURG e 

FERREIRA, 2019, p. 508). 

O documento da BNCC, no que se refere ao Ensino Religioso, traz uma possibilidade 

de educar para a alteridade, por meio do conhecimento e de “diálogos permanentes” 

(BRASIL, 2017, p. 437), “sem privilégio de nenhuma crença ou religião” e abordando as 

diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar, também, a existência de filosofias 

seculares de vida. (BRASIL, 2017, p. 436).  

A BNCC de Ensino Religioso vai ao encontro do que afirmou Passos: a disciplina que 

se apoia no conhecimento da Ciência da Religião não visa aprimorar a religiosidade, mas sim 

a cidadania do educando, uma vez que a religião não é repertório apenas daquele que crê ou 

“milita dentro em uma Igreja”, ou, ainda, não diz respeito apenas às instituições 

confessionais; “ela é um fato antropológico e social que perpassa de maneira ativa todos os 

âmbitos da vida dos cidadãos que compõem o Estado plural e laico” (PASSOS, 2007, p. 76).  

Ou seja, quando o documento da BNCC deixa implícito que, em termos 

epistemológicos, os conteúdos curriculares para o Ensino Religioso devem apresentar base 

teórica e metodológica fundamentada em conhecimentos oriundos de pesquisas sobre a 

religião, numa abordagem científica, ele está afirmando que os modelos catequéticos e 

teológicos não são adequados para atender as demandas de aprendizado que devem estar 

disponíveis, em ambiente escolar, ao cidadão – o aluno – que se deseja formar.  
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   CAPÍTULO 3 

A BNCC EM ESCOLAS PARTICULARES CONFESSIONAIS DA 

CIDADE SÃO PAULO 

3.1 CONTEXTO PESSOAL  

Neste capítulo, serão analisados os espaços destinados à BNCC e ao Ensino Religioso 

nas páginas virtuais (sites) oficiais de 36 escolas particulares confessionais da cidade de São 

Paulo (SP) e como seus discursos oficiais se articulam com o documento na prática escolar. 

Entretanto, para iniciar esse capítulo, considero pertinente informar o contexto a partir do qual 

surgiu a questão que impulsionou essa pesquisa.  

A presente dissertação é resultado de uma pesquisa cujas indagações iniciaram-se há 

cerca de vinte anos, no começo de minha carreira editorial. Na época, início dos anos 2000, 

cursava Letras na Universidade de São Paulo e ocupava o cargo de estagiária no departamento 

de Revisão de Textos em uma editora cujos selos publicavam coleções didáticas voltadas à 

Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio.  

As coleções didáticas de todas as disciplinas que eram publicadas pela editora em que 

estagiava passavam pelo departamento de Revisão, que contava com revisores e preparadores 

de texto
35

 acostumados a trabalhar com livros das diversas disciplinas e etapas de ensino. 

Dentre as obras publicadas, havia algumas coleções de Ensino Religioso.  

No exercício do cargo de estagiária de revisão, o status ocupado pelo Ensino Religioso 

nos diversos departamentos da editora despertava-me a curiosidade, porque constatava que as 

coleções de Ensino Religioso eram designadas a editoras e editores menos experientes – na 

maioria das vezes, estagiárias e estagiários que haviam sido recém-contratados –, bem como 

era revisada por revisoras e revisores iniciantes e, em muitos casos, os originais dessa 

disciplina não passavam por preparação de textos
36

.  

                                                           
35

 O termo “preparador de texto” está sendo usado aqui segundo a definição de Coelho Neto (2008, p. 62): 

“revisor capacitado e experiente indo além da revisão”; também é segundo a definição desse autor (2008, p. 62) 

que utilizo o termo revisor (“profissional que faz a leitura de originais visando à correção não somente 

gramatical, mas também estilística do material”).   
36

 Apenas para esclarecer o entendimento do leitor, um breve esquema do processo editorial antes da publicação 

de uma obra: o original do autor é editado em departamentos específicos de Edição, diagramado por 
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Além disso, para a edição dos livros de Ensino Religioso geralmente eram destacados 

menos profissionais, bem como havia menos fomento financeiro para a realização da obra. Ao 

longo dos anos também pude perceber que a edição de obras de Ensino Religioso, na maioria 

das vezes, eram delegadas a profissionais cujo perfil era religioso, especialmente cristãos; 

alguns desses profissionais tinham a  formação em Teologia.  

Esclareço que esses aspectos revelados no parágrafo anterior fazem parte da minha 

observação pessoal, como profissional da área, mas os descrevo com o intuito de 

contextualizar a minha motivação em pesquisar o Ensino Religioso.  

Explico, ainda, que o fato de haver menos profissionais destacados para a edição de 

Ensino Religioso, bem como menos fomento financeiro envolvido nesse tipo de produção, 

pode ser justificado pelo fato de as vendas de coleções didáticas de Ensino Religioso serem 

menores do que coleções como as de Matemática, Língua Portuguesa ou Ciências, por 

exemplo, uma vez que a matrícula de alunos nessas disciplinas é obrigatória. Já no que se 

refere ao Ensino Religioso nas escolas públicas, a matrícula é optativa e, nas escolas 

particulares a disciplina só ocorre nas confessionais, o que impacta na menor tiragem de obras 

dessa disciplina em relação a outras. Entretanto, conforme mencionado, essas percepções 

visam contextualizar o leitor sobre o ponto de partida da presente dissertação. 

Nesse contexto, como meu contrato era o de estagiária, iniciei, dessa forma, minha 

carreira na área editorial, revisando livros de Ensino Religioso para os anos iniciais e finais do 

Ensino Fundamental. O que me parecia era que o material de Ensino Religioso ocupava uma 

posição desfavorável em relação às outras disciplinas. 

Anos depois da primeira experiência com a disciplina de Ensino Religioso no 

departamento de Revisão, fui transferida para o departamento de Editorial de Ciências 

Humanas, nessa mesma editora, em que assistentes editoriais, editoras e editores avaliavam, 

editavam e preparavam os originais recebidos de autores para as disciplinas de Geografia, 

História, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. Cabia a mim a edição de obras desta 

última, pois na época exercia, então, a função de editora iniciante. Editoras e editores mais 

experientes eram destacados para as demais disciplinas do departamento. 

                                                                                                                                                                                     
departamento de Arte e revisado pelo departamento de Revisão. Até a prova final, que antecede a impressão da 

obra, profissionais dos três departamentos trabalham no aperfeiçoamento do material.   
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Atuo como editora até hoje (2020) e, durante esse tempo, tenho participado de várias 

produções didáticas de disciplinas como Geografia, História, Língua Inglesa e também Ensino 

Religioso. Pude constatar, ao longo dos anos, que as coleções didáticas de Ensino Religioso 

as quais editei, apoiavam-se em modelos bem diferentes entre si em termos de projeto 

editorial e pedagógico; entretanto, sem dúvida, há uma característica em comum entre todos 

esses materiais que passaram por minhas mãos: os aspectos cristãos são os mais realçados – 

tanto pela confessionalidade intencional de alguns deles, quanto por características que 

perpassam todas as obras, como a iconografia que as ilustra ou os rituais descritos.  

Além disso, era possível perceber que, embora em alguns casos a concepção inicial da 

obra tivesse como objetivo abranger certa pluralidade cultural e religiosa – conforme 

informavam, em muitos casos, os Manuais do Professor dos livros da disciplina –, o livro 

oferecido ao aluno não estava de acordo com essas premissas, uma vez que os discursos ali 

presentes tinham no cristianismo o seu foco principal e as outras religiões eram interpretadas 

com base em valores cristãos. Essa característica também foi observada por Valeska Freman 

(2016), em sua dissertação de mestrado, ao analisar coleções didáticas de Ensino Religioso 

para o Ensino Fundamental I. Segundo ela:  

“Constatamos [...] incoerências desde o momento em que objetivos e 

propostas apresentados nos manuais do professor de compromisso com a 

pluralidade religiosa, com a formação de uma cultura de paz fundamentada 

em valores de respeito, solidariedade, compaixão, não se aplica, em muitas 

situações no material didático. Observamos esta incoerência quando o 

discurso de tolerância religiosa passa exclusivamente pelas religiões cristãs.” 

(FREMAN, 2016, p. 162). 

Como editora, além do contato com os autores de Ensino Religioso – agentes 

responsáveis pela concepção inicial da obra –, também faz-se constante o relacionamento com 

assessoras e assessores pedagógicos
37

 em escolas confessionais pelo Brasil, bem como com 

professores de Ensino Religioso que se interessam pelo material didático e, em última 

instância, adotam uma obra publicada pela editora.  

                                                           
37

 Para fins de entendimento do cargo de assessor pedagógico de editora, cito Amanda Xavier, Ligia Carrasco, 

Maria Azevedo (2017, p. 98), que implicam que assessores pedagógicos são “[...] corresponsáveis pelos 

processos de formação pedagógica de professores [...]”. Esse cargo também diz respeito, na maioria das vezes, a 

profissionais contratados pelas editoras para orientar o uso do material didático adotado em determinada escola 

“cliente”, configurando-se como um especialista tanto na escola cliente quanto no material didático em questão, 

com o intuito de facilitar o uso da obra pela escola para que é designado.  
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De assessores pedagógicos, não raros foram os relatos que ouvi, ao longo desses anos, 

de que é bastante comum escutar queixas de professoras de escolas confessionais a respeito 

dos alunos, que não reconhecem a importância do estudo de religião. Indagações como “Para 

que estudar Ensino Religioso se já faço catequese?”; “Para que servem essas aulas?” estão 

presentes em escolas particulares confessionais católicas, no discurso desses agentes 

educacionais.  

Apesar de ser submetida a questionamentos sobre sua relevância, enfrentando 

resistência por parte de alunos e da própria sociedade — conforme estudos de Ana Cavaliere 

(2007), Bóris Silva (2012), Maria Holmes (2010) —, fato é que a disciplina de Ensino 

Religioso é oferecida em escolas públicas, em que a presença dos alunos é optativa; nas 

escolas particulares confessionais, a presença nas aulas de Ensino Religioso é obrigatória. 

Sabe-se que o Ensino Religioso sempre foi assunto polêmico no campo educacional, 

pois a disciplina fazer parte do currículo do Ensino Fundamental, em um Estado laico, “pode 

parecer um contrassenso” (Marília Domingos, 2009, p. 45), conforme já mencionado, e seu 

lugar como disciplina parece motivar dúvidas, especulações e inquietações.  

A pesquisadora Teresinha Mocellin (2008), em sua tese de doutorado em Ciência da 

Religião, designa uma metáfora oriunda da área da saúde para nomear diversos discursos a 

respeito do Ensino Religioso: o “mal-estar”.  

Em sua pesquisa, Mocellin localizou vários focos causadores desse sentimento que 

nomeia de mal-estar. São eles: a) a imprecisão e a ambiguidade na legislação do Ensino 

Religioso e na sua aplicação; b) a necessidade de aperfeiçoamento do professor para 

adequação à pluralidade cultural (para fugir do mito da homogeneidade; para conservar a 

própria religiosidade e contemplar a do outro); c) a carência de material; d) a pouca 

participação política do professor de Ensino Religioso na construção do plano político-

pedagógico da escola e na elaboração dos conteúdos.  

Afirmo que, antes de iniciar essa pesquisa, um tipo de mal-estar, uma inquietação não 

definida a respeito da disciplina de Ensino Religioso, foi um dos aspectos que me motivaram 

a investigar o lugar dessa disciplina em escolas confessionais católicas e, a partir de 2017, 

como seria a recepção da BNCC para essa disciplina nessa categoria de escola. 

Na área da educação, outras pesquisas, além daquela de Mocellin (2008), notaram um 

sentimento de mal-estar em relação à determinada disciplina, por motivos variados: medo dos 
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alunos em relação à disciplina – no caso, a Matemática (Ana Pugliese e Marisa Castanho, 

2006); descrédito por parte de discentes e do próprio corpo docente em relação à necessidade 

se aprender a disciplina, aqui se referindo à Língua Espanhola, principalmente na comparação 

com o status da disciplina de Língua Inglesa (Priscila Vieira, 2012); mal-estar em relação ao 

caráter confessional do Ensino Religioso em escolas públicas (Ana Cavalieri, 2007), entre 

tantos outros.  

Vieira (2012), citada no parágrafo anterior – na tentativa de entender o que também 

chamou de “mal-estar”, na prática da disciplina de Língua Espanhola no Ensino Fundamental, 

e como esse sentimento irrompe na escola –, utilizou como recurso uma formulação da 

linguista Eni Orlandi
38

 para explicar que a Língua Espanhola parece “não se ajeitar nas 

evidências e no lugar já feito”. A hipótese sustentada por Vieira em sua dissertação se apoiava 

no fato de que mesmo se caracterizando, na época (2012), como uma disciplina 

institucionalizada, o lugar da Língua Espanhola se evidenciava como “não-disciplinar”, uma 

vez o que o lugar “disciplinar” concedido à língua estrangeira “já estava preenchido” pela 

Língua Inglesa (VIEIRA, 2012, p. 18). 

Aproprio-me desse olhar de Vieira (2012) para descrever o meu sentimento de mal-

estar em relação ao Ensino Religioso, desde as condições de produção do material didático em 

editoras, como já mencionadas, até as questões que perpassam a escola pública e a laicidade 

do Estado, bem como a variedade de modelos praticados nas escolas confessionais. O “lugar 

já feito” da disciplina acaba permeado de ambiguidades e idiossincrasias; os vínculos a 

variados sentidos parecem, em reflexão inicial, causar esse mal-estar.  

Muitos são os estudos a respeito das propostas que envolvem o Ensino Religioso e a 

formação dos docentes, entre eles, o de João Décio Passos (2007) e o de Afonso Maria 

Ligorio Soares (2009). Também são inúmeras as teses e dissertações sobre o lugar do Ensino 

Religioso na escola pública, entre as quais podemos citar os estudos de Lurdes Polidoro 

(2010); Giseli Siqueira (2012); Denise Mak (2014); Renan Santos (2013); Vânia Fernandes 

(2014); Célia Ribeiro (2014), entre outros.  

                                                           
38

 A formulação de Eni Orlandi está presente na nota ao leitor de uma obra de Michel Pêcheux, cuja tradução foi 

realizada por ela. Na nota, Eni Orlandi se refere à Análise do Discurso, mas assim como a pesquisadora Priscila 

Vieira notou que a proposição seria produtiva para pensar a questão da disciplina de Língua Espanhola, também 

recorri à formulação para pensar o Ensino Religioso. (A obra em questão é Pêcheux, Michel. O discurso: 

estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Orlandi. 4ª ed. Campinas: Pontes Editores, 2006). 
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Para esta pesquisa, escolhi recortar o Ensino Religioso em escolas de iniciativa 

privada, cenário também já bastante explorado por meio de estudos acadêmicos, como os de 

Marili Vieira (2009); Valéria Leal e Sérgio Junqueira (2017); Nilma Silva (2018), entre tantos 

outros.  

Mais especificamente, o recorte desta pesquisa se dá em escolas particulares e 

confessionais católicas da cidade de São Paulo. A seguir, exponho a primeira etapa – Fase 1 –

das quatro fases em que dividi esta pesquisa. 

 

3.2 FASE 1: O CONTATO COM PROFESSORES  

No início dos trabalhos de pesquisa, a ideia para esta dissertação de mestrado era a de 

entrevistar diretores e professores de Ensino Religioso de escolas privadas e confessionais de 

São Paulo para entender de que forma os diretores dessas escolas entendiam a BNCC de 

Ensino Religioso e quais seriam as estratégias em relação à preparação do corpo docente 

(como formação e treinamentos de professores, por exemplo) frente a esse documento. No 

que se refere às entrevistas com os professores, visava-se perceber como planejavam 

implementar as proposições da BNCC em suas aulas de Ensino Religioso, ou seja, como seria 

interpretado por eles o documento da BNCC, em linhas gerais.  

Pelo fato de o documento da BNCC ser tão novo (2018) na época em que realizei a 

pesquisa, a intenção era verificar o grau de receptividade a ele por parte de diretores e 

professores de escolas particulares de São Paulo, a fim de desenhar um cenário possível para 

pesquisas posteriores. Esse tipo de pesquisa que me propus a fazer me parecia, à época – 

meados de 2018 – bastante factível. 

Para aquele trabalho, planejei entrevistas presenciais em dez colégios particulares 

confessionais da cidade de São Paulo (SP), buscando informações, dentro de cada escola, 

tanto com diretores quanto com os professores de Ensino Religioso. Eu pretendia coletar os 

dados e analisar como as diretorias das escolas acolhiam esse documento e como se daria a 

viabilização prática realizada pelos professores em sala de aula, mesmo que, nesse último 

caso – a viabilização prática na sala de aula –, as percepções pudessem ser ainda bastante 

incipientes, dada a novidade do documento à época, em 2018. 
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O número de entrevistados, naquele planejamento, era de no mínimo vinte 

profissionais (um professor e um diretor de cada uma das dez escolas) e, no máximo, trinta 

profissionais (o diretor e dois docentes de Ensino Religioso; ou o diretor, o docente da 

disciplina e um membro da pastoral, por exemplo).  

Para a realização desse desígnio inicial, ainda no segundo semestre de 2018, iniciei 

conversas informais com colegas professores de Ensino Religioso. Entre eles, estão 

profissionais os quais conheci por meio das editoras em que já trabalhei; professores de 

Ensino Religioso que cursavam mestrado ou doutorado em Ciência da Religião na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); e professores de Ensino Religioso indicados 

por conhecidos.  

Além desses profissionais, entre os anos de 2017 e 2018, cursei, também na PUC-SP, 

um curso de extensão em Ensino Religioso, em que conheci cerca de vinte professores da 

disciplina – a maioria deles eram professores em colégios particulares confessionais. Também 

conversei com esses últimos a respeito da minha intenção de entrevista. 

Por meio dessas mencionadas sondagens informais com conhecidos e colegas, que se 

deram no intervalo entre agosto de 2018 e janeiro de 2019, logo desisti da estratégia 

inicialmente traçada, uma vez que esses entes se mostraram desestimulados e desconfortáveis 

com a ideia de que os diretores das escolas – seus superiores hierárquicos, para os quais 

respondiam profissionalmente – também seriam entrevistados em minha pesquisa. Essa foi a 

primeira mudança em relação ao percurso inicial que havia planejado previamente.  

Passei, então, a tentar colocar em prática a estratégia de entrevistar pessoalmente 

apenas professoras e professores de Ensino Religioso de escolas confessionais de São Paulo, 

sem envolver a diretoria dessas escolas no processo, mas somente o professorado, com vistas 

a evitar, assim, qualquer desconforto ou constrangimento aos profissionais envolvidos. 

Também passou a parecer mais proveitoso enfocar a pesquisa na opinião dos docentes, uma 

vez que são eles que praticam a disciplina com os alunos. O pretendido, então, passou a ser 

conseguir vinte entrevistados para a pesquisa, ou seja, vinte docentes que lecionassem Ensino 

Religioso em escola particular, confessional e católica. 

Essa tarefa também me parecia bastante exequível e, pelo fato de haver professores de 

Ensino Religioso em meu rol de conhecidos, julguei que o trabalho seria exitoso. Todavia, 

nesse processo, deparei-me com muitas negativas. Era nítido o ainda desconforto que 
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professoras e professores expressavam frente ao convite para uma entrevista ou uma conversa 

sobre os rumos que a BNCC propõe à disciplina, mesmo que seus superiores hierárquicos na 

escola não estivessem envolvidos. 

Os convites para participar das entrevistas, foram enviados, inicialmente, por e-mail 

ou por aplicativo de mensagem via celular, para 43 professores de Ensino Religioso, entre 

aqueles profissionais já citados anteriormente: alguns conhecidos por meio das editoras; 

alguns indicados por conhecidos; e também professores de Ensino Religioso que cursavam – 

ou haviam concluído – mestrado ou doutorado em Ciência da Religião na PUC-SP; e aqueles 

os quais havia conhecido por meio do curso de extensão em Ensino Religioso na PUC-SP. 

Isso se deu entre fevereiro de 2019 e março de 2019.  

É importante informar que, tanto nos e-mails enviados, quanto nos convites que remeti 

por mensagem de texto em aplicativo de celular, foram disponibilizados aos interlocutores 

esclarecimentos em relação à pesquisa, como o objetivo do estudo, a dinâmica da entrevista 

(referente ao método utilizado, à possibilidade de escolha do local de realização, além do 

comprometimento de confidencialidade dos dados, por meio do sigilo em relação ao nome da 

escola e do profissional em questão), como mostra o ANEXO 1 – carta-convite para 

participação da entrevista.  

 

3.2.1  “ACEITO PARTICIPAR, MAS...” 

Dos 43 representantes da prática de Ensino Religioso, aos quais convidei para a 

entrevista na Fase 1, entre os meses de fevereiro e março de 2019, recebi 24 respostas. Não 

houve respostas para 19 e-mails que enviei. Em abril de 2019, reenviei os 19 e-mails com o 

convite para a entrevista para aqueles destinatários que não haviam respondido; deles não 

obtive nenhuma resposta.  

Categorizei as 24 respostas que recebi em duas categorias: Tipo 1) Positivas e Tipo 2) 

Negativas. Por sua vez, agrupei as respostas do Tipo 1 em três subcategorias, de acordo com 

suas características: A) Concordantes (sete respondentes); B) Concordantes, mas que 

demonstraram certo grau de ansiedade causada pelo tema “BNCC de Ensino Religioso” 

(cinco respondentes); C) Concordantes, mas que evidenciaram receio de julgamento da sua 

prática profissional (quatro respondentes), o que totalizou 16 respostas positivas ao convite 

para a participar na pesquisa. 
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As respostas do Tipo 1A – Concordantes – são aquelas em que, em um primeiro 

momento, os convidados acenaram positivamente à minha solicitação para participar da 

entrevista. O aceno positivo se exprimiu por meio de frases como: “Gostaria de participar, 

mas preciso verificar quando terei tempo” e “Seria um prazer fazer a entrevista, a gente 

combina [em data] mais pra frente”, entre outras.  

Entretanto, não foi possível, na prática, efetivar a escolha de uma data para a 

realização das entrevistas, pois nas tentativas que fiz, posteriormente aos aceites, esses 

convidados não responderam mais aos e-mails ou informaram que iriam verificar uma data 

viável, mas também não retornaram com a data possível.   

Já as respostas categorizadas como do Tipo 1B representam cinco respondentes e 

podem ser traduzidas por frases como “Aceito participar, mas a entrevista será só sobre a 

BNCC? Você poderia adiantar as perguntas para eu dar uma olhada?”; “Posso participar, mas 

como seriam essas perguntas sobre a BNCC?”; “Acho que posso participar, mas a sua 

pesquisa é a favor ou contra a BNCC?”.  

As respostas conotavam insegurança em relação ao tema e necessidade de antecipação 

do conteúdo da entrevista, o que nomeei, para título de descrição, como “ansiedade” em razão 

da BNCC. Pode-se dizer que as respostas do Tipo 1B demonstravam mais desconforto em 

relação ao convite se comparadas ao Tipo 1A. 

As respostas categorizadas como Tipo 1C correspondem aos aceites que se 

exprimiram com frases como “Posso participar da entrevista.” ou “Não vejo problemas em 

responder sua entrevista.”, mas que vieram acompanhadas de complementos que 

demonstraram receio de que as respostas dadas seriam taxadas como certas ou erradas, ou que 

permitiriam avaliar a prática profissional desses educadores, entre elas: “Gostaria de saber se 

você vai avaliar o quanto posso mudar as aulas que já dou há anos.”; “As respostas serão 

sigilosas ou há possibilidade de a escola [para a qual trabalho] saber que respondi?” e “[...] só 

que eu não li a BNCC ainda; serei sabatinado?”. Uma das respostas se exprimiu por “Em 

princípio, não há nada que me impeça [...]”. 

As respostas negativas – Tipo 2 – foram agrupadas em duas subcategorias: A) 

Discordantes, porque não aventaram possibilidade de realização da entrevista (quatro casos); 

B) Discordantes por motivos diversos (quatro casos). O Quadro 2, a seguir, compila os dados 

referentes às respostas do Tipo 1 e do Tipo 2.  
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QUADRO 2 

RESPOSTAS RECEBIDAS DOS PROFESSORES 

TIPO 1 – POSITIVAS TIPO 2 – NEGATIVAS 

A  

“Gostaria de participar, mas preciso verificar quando 

terei tempo.” 

“Seria um prazer fazer a entrevista, a gente combina [em 

data] mais pra frente.” 

“Acredito que seja interessante participar, gostaria de 

contribuir [com a pesquisa].” 

“Claro que posso [participar], é só combinar.” 

“Estou bem corrida nesse momento, mas posso 

participar, sim.” 

“Que legal o tema da sua pesquisa; quero participar.” 

“Sem problemas, posso ser entrevistado.” 

A 

“Não concordo com boa parte da BNCC e, por isso, 

não acho que sou a pessoa mais indicada para 

responder à sua pesquisa.” 

“Ah, acho que não vai dar pra participar, nem sei o 

que falar sobre a BNCC. Peço desculpas.” 

“Sobre a BNCC? Não tenho interesse de participar.” 

“Desculpe-me, mas não gostaria de participar porque 

o que a BNCC pede é equivocado e isso será 

comprovado com o tempo.” 

 

  

B  

“Aceito participar, mas a entrevista será só sobre a 

BNCC?” 

“Posso participar, mas como seriam essas perguntas 

sobre a BNCC?” 

“Acho que posso participar, mas sua pesquisa é a favor 

ou contra a BNCC?” 

“Claro, posso responder a sua entrevista; só não sei se 

vale a pena, pois não estou tão por dentro da BNCC.” 

“Seria um prazer [participar]. Você vai perguntar sobre 

detalhes da BNCC?” 

B 

“Não vou poder participar porque estou cheia de 

eventos na escola.” 

“Infelizmente não tenho tempo pra participar, mal 

consigo dar conta dos projetos da escola.” 

“O tema é interessante, mas estou ocupado demais 

com problemas de doença na família e até sem cabeça 

pra pensar em entrevista.” 

“Vou parar de lecionar Ensino Religioso esse ano, não 

vou poder participar.” 

 

C 

“Posso participar, mas gostaria de saber se você avaliar  

o quanto posso mudar as aulas que já dou há anos.” 

“Posso participar, mas as respostas serão sigilosas ou há 

possibilidade de a escola [para a qual trabalho] saber 

que respondi?” 

“Não vejo problemas em participar, mas não li a BNCC 

ainda; serei sabatinado?” 

“Em princípio, não há nada que me impeça [de 

participar], mas de antemão já digo que não vou atender 

às suas expectativas.” 
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Nesse contexto, após analisar as respostas do Tipo 1, considerei-as como falso-

positivas, uma vez que o aceite vinha acompanhado de relutâncias, receios, que davam lugar a 

dúvidas em relação à intenção da resposta. Em alguns casos, conforme já mencionado, o 

aceite se expressava por meio de uma negativa, como “Não vejo problemas em participar 

[...]” e “[...] não há nada que me impeça [...]”. Além disso, em todas as respostas 

categorizadas no Tipo 1, não se verificou progresso posterior, no que se refere a marcar uma 

data para efetuar a entrevista. 

No rol das respostas do Tipo 2, as da categoria 2A foram claras negativas ao convite 

de entrevista, que se deram por meio de frases como “Não concordo com a BNCC e, por isso, 

não acho que sou a pessoa mais indicada para responder à sua pesquisa.”; “Desculpe-me, mas 

não gostaria de participar porque o que a BNCC pede é equivocado e isso será comprovado 

com o tempo.”. 

Já as respostas do Tipo 2b foram negativas, por motivos diversos, como “problemas 

de saúde” e “falta de tempo”. 

Em relação aos 19 convites para os quais não houve retorno – nem que sim, nem que 

não – a minha solicitação, nove referem-se a professores que cursaram ou estavam cursando a 

pós-graduação (mestrado ou doutorado) em Ciência da Religião na PUC-SP; outros oito 

referem-se a professores que haviam participado do curso de pós-graduação (extensão) em 

Ensino Religioso, na PUC-SP, entre os anos de 2017 e 2018; dois deles representam 

professores de Ensino Religioso na etapa de Ensino Fundamental, anos iniciais. 

Ao constatar, por meio das respostas – ou da ausência delas – a dificuldade em 

entrevistar presencialmente os professores que eu conhecia ou os que me foram indicados por 

colegas e conhecidos, passei, então, a outra estratégia, que deu início à segunda fase desta 

pesquisa, à qual nomeei de Fase 1I. 
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3.3. FASE 2: O CONTATO COM ESCOLAS PARTICULARES 

CONFESSIONAIS 

Tendo em vista os obstáculos para entrevistar os professores que eu conhecia ou os 

que me foram indicados, passei, então, a outra estratégia, que consistiu na tentativa de 

contatar outros professores de Ensino Religioso por meio de e-mail ou via ligação telefônica 

para as escolas confessionais particulares de São Paulo (SP). Os profissionais os quais eu 

buscava, naquele momento, para a pesquisa, não eram mais os meus conhecidos ou indicados 

por conhecidos. 

Em abril de 2019, iniciei, então, um processo de envio de e-mails a trinta escolas 

particulares, confessionais e católicas na cidade de São Paulo, apresentando-me e buscando 

uma conversa com a professora ou com o professor de Ensino Religioso, preferencialmente, 

ou com a direção da escola.  

Para essa demanda, foram sessenta e-mails enviados a escolas particulares 

confessionais católicas em São Paulo: foram dois e-mails para cada escola – entre os meses de 

abril e maio de 2019. Os endereços eletrônicos para os quais enviei mensagem foram 

extraídos dos sites oficiais desses colégios, os quais foram encontrados por meio de busca no 

site da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec)
39

, bem como através de 

uma ferramenta de busca na internet – o Google Busca. 

 A primeira leva de mensagens eletrônicas para essas escolas foi enviada entre os dias 

2 e 4 de abril de 2019.  No site da Anec, foi possível encontrar os contatos de colégios por 

meio de uma lista de associados que a instituição disponibiliza
40

. Já no Google Busca, 

procurei esses colégios por meio da inserção de várias palavras no buscador, como “escola 

confessional”, “colégio particular confessional”, “escola católica – São Paulo”, mas, em abril 

de 2019, a busca que retornou a listagem mais completa de escolas particulares e 

confessionais na cidade de São Paulo foi a realizada pelos termos “lista – colégio – particular 

                                                           
39

 A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) representa escolas católicas a ela associadas 

e, segundo informa o seu website, atua na promoção de “educação de excelência”, bem como na promoção de 

uma “[...] educação cristã evangélico-libertadora, entendida como aquela que visa à formação integral da pessoa 

humana, sujeito e agente de construção de uma sociedade justa [...]”. Informações disponíveis em: 

<https://anec.org.br/>; acesso em: 14 maio 2020. Esses ideais se alinham, de alguma forma, ao documento da 

BNCC, dessa forma, para esta pesquisa, julguei produtivo entrevistar professores de escolas associadas a ANEC.  
40

 Foi necessário refinar a busca, no site da Anec, para encontrar os colégios confessionais particulares em São 

Paulo, por meio da aba “Associadas”,disponível em: https://anec.org.br/associadas/; acesso em: 14 maio 2020.. 

https://anec.org.br/associadas/
https://anec.org.br/associadas/
https://anec.org.br/associadas/
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– confessional – em São Paulo”.  Para essa primeira leva de mensagens eletrônicas, obtive 12 

e-mails de resposta, os quais foram respostas automáticas. 

A segunda leva de e-mails se deu entre os dias 6 e 9 de maio de 2019, em que 

reencaminhei, para cada uma das 30 escolas, o e-mail que fora enviado em abril do mesmo 

ano. Para esses e-mails, recebi as mesmas 12 respostas automáticas. 

No início do mês de junho de 2019, optei por contatar as escolas por meio de ligação 

telefônica, por entender que, talvez, o destino dos e-mails fosse incerto: entre as hipóteses, o 

e-mail que enviei poderia estar em pasta eletrônica não conferida pelos destinatário; as caixas 

de e-mail dos destinatários poderiam contar com muitos e-mails recebidos, o que dificultaria 

uma resposta rápida (considerando as prioridades dos destinatários, participar de uma 

entrevista talvez não estivesse entre elas), ou até mesmo o endereço eletrônico nos sites 

oficiais da escola (de onde extraí os e-mails) poderia estar errado ou ter sido modificado, sem 

que a informação fosse atualizada a tempo na página virtual. 

 

3.3.1  “POR FAVOR, GOSTARIA DE FALAR COM O PROFESSOR DE ENSINO 

RELIGIOSO...” 

Para as duas levas de e-mails enviados aos 30 colégios nos meses de abril e maio de 

2019, conforme já mencionado, recebi apenas 24 respostas: todas elas respostas automáticas 

dos destinatários, como, por exemplo: “Responderemos a sua mensagem o mais rápido 

possível” (foram 12 respostas automáticas na primeira leva e as mesmas 12 respostas na 

segunda leva). Para esses e-mails, não recebi nenhum outro tipo de resposta naquele 

momento, entretanto, em março de 2020, e em maio do mesmo ano, duas escolas enviaram 

um e-mail de resposta, no qual informavam que havia a possibilidade de participação na 

entrevista. No entanto, a essa altura, eu já havia seguido com a pesquisa de outra forma, como 

veremos mais adiante. 

No mês de junho de 2019, contatei, por meio de ligação telefônica, essas mesmas 30 

escolas para as quais havia mandado os e-mails anteriormente. Consegui conversar ao 

telefone com profissionais de 22 escolas, na tentativa de convidar professores de Ensino 

Religioso para a entrevista; oito ligações não foram atendidas.  
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Ao final das 22 conversas, todos os profissionais das escolas com quem falei anotaram 

meu número de telefone (17 deles anotaram também o meu e-mail) e se comprometeram a 

avisar a professora ou o professor de Ensino Religioso sobre a minha proposta, encaminhando 

a eles também os meus contatos. Nenhum professor retornou com alguma resposta posterior.  

Entretanto, em cinco escolas consegui falar com a professora ou o professor de Ensino 

Religioso, por meio de transferência da ligação, todas elas realizadas por funcionários da 

secretaria das escolas, conforme Quadro 3.  

QUADRO 3 

LIGAÇÕES PARA ESCOLAS PARTICULARES CONFESSIONAIS CATÓLICAS – JUNHO 2019 

Data da ligação Atendente Ação do atendente 

03/06/2019 Funcionária da Secretaria  Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

03/06/2019 Telefonista Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

03/06/2019 Funcionário da Secretaria Transferiu a ligação para o professor 

de Ensino Religioso do 2º a 5º anos. 

03/06/2019 Funcionário da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

04/06/2019 Diretor  Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

04/06/2019 Funcionário do Setor de Matrículas Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

04/06/2019 Funcionário da Secretaria Transferiu a ligação para o professor 

de Ensino Religioso do 8º ano. 

05/06/2019 Funcionário da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

05/06/2019 Funcionária da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

05/06/2019 Funcionária da Secretaria Transferiu a ligação para o professor 

de Ensino Religioso do 3º ano. 

05/06/2019 Funcionária da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

05/06/2019 Professor de Arte Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

06/06/2019 Funcionária da Secretaria Transferiu a ligação para a professora 

de Ensino Religioso do 9º ano. 

06/06/2019 Funcionária da Secretaria Transferiu a ligação para a professora 
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de Ensino Religioso do 2º a 5º anos. 

06/06/2019 Funcionária da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

10/06/2019 Funcionário da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

18/06/2019 Funcionária da Secretaria Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

18/06/2019 Telefonista Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

18/06/2019 Diretora Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

25/06/2019 Telefonista Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

25/06/2019 Telefonista Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

25/06/2019 Telefonista Anotou meus contatos para avisar o 

professor de Ensino Religioso. 

 

Como podem ser observadas no Quadro 3, as ligações para os colégios foram 

atendidas por funcionários da Secretaria do colégio, por funcionário do Setor de Matrículas, 

bem como por telefonistas, um professor de Arte, um diretor e uma diretora de escola. Em 

tempo, as designações de cargos que informo no Quadro 3, para as pessoas que atenderam às 

ligações, foram autoatribuídas por elas no momento da ligação. 

Nas cinco conversas com os professores (duas mulheres e três homens) via 

telefonema, percebi, em análise posterior, que todas as respostas se encaixavam na categoria 

do Tipo 1C, elencada na Fase 1 desta dissertação. As cinco respostas, embora parecessem 

positivas em um primeiro momento, exprimiam argumentação evasiva ou relutante e vinham 

acompanhadas da apreensão de que os testemunhos fossem compartilhados com outros 

membros da escola, principalmente com as diretoras ou os diretores das instituições em que 

trabalhavam, como mostra o Quadro 4, a seguir. 

QUADRO 4 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES VIA TELEFONE 

1 “Posso participar, mas no momento, eu teria que confirmar com a minha diretoria.” 

2 “Posso, sim [participar]. A entrevista é só comigo ou mais gente daqui [do colégio] vai estar junto?” 

3 “Até seria bem interessante, mas vai ser publicado em algum portal, mandado pra escola?” 

4 “Aceito, sim, mas como seria isso? Depois você mandaria pro colégio o resultado? Não sei...” 

5 “Aceito participar, mas eu teria que te dar detalhes sobre minhas aulas, né?” 
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Ao fim das ligações, após a minha exposição sobre a entrevista, enviei a carta-convite 

(ANEXO 1) para o e-mail de cada um dos cinco professores. Nenhum deles retornou com 

uma resposta positiva. Duas professoras responderam, agradecendo o contato e informando 

que não poderiam participar. Os outros três professores não responderam aos e-mails. 

Fato é que as frases que eu repeti dezenas de vezes nesse processo (“Alô, boa tarde, 

por favor, gostaria de falar com a professora ou o professor de Ensino Religioso...”) ecoou em 

minha mente por semanas. 

Nesse ponto da pesquisa, em fim de junho de 2019, passei a pensar em outras 

estratégias para dar continuidade ao processo de investigação e conseguir ouvir a opinião de 

professoras e professores de Ensino Religioso a respeito do disposto na BNCC para essa área 

de conhecimento. 

 

3.3.2  AINDA A FASE 2: UMA NOVA CARTA-CONVITE 

 Ao analisar o contexto da pesquisa naquele momento – junho de 2019 –, em que 

havia percebido a relutância do professorado em participar da entrevista, comecei a elaborar a 

hipótese de que a temática da Base, com peso de lei, pudesse ser o motivo para as negativas 

ao meu convite, o que talvez não acontecesse se a entrevista fosse a respeito do que chamei, 

quase que como numa tentativa de produzir um eufemismo para BNCC, “dos novos rumos do 

Ensino Religioso”.  

Com vistas a testar essa hipótese de que se eu não tivesse mencionado a BNCC, teria 

sido mais fácil conseguir voluntários para participar da entrevista, enviei um e-mail para cinco 

colégios particulares, confessionais e católicos, os quais não estavam arrolados na Fase 1 ou 

Fase 2. Todos eles localizam-se em cidades do interior do estado de São Paulo – Marília, 

Jundiaí, Campinas e Santos (nesta última cidade, enviei a carta-convite para dois colégios 

confessionais). Entretanto, na carta-convite enviada para essas escolas, omiti o termo BNCC, 

conforme mostra o ANEXO 2 desta dissertação. 

Dessas cinco escolas, quatro delas responderam o e-mail, afirmando que estariam 

abertas para conversar. Uma delas, localizada em Campinas (SP), solicitou que eu enviasse as 

perguntas da entrevista, previamente, por e-mail; os outros três colégios, dois deles 
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localizados em Santos (SP) e um em Marília (SP), pediram que eu ligasse para a escola para 

conversar e confirmar a entrevista. O outro colégio confessional daquele rol, localizado em 

Jundiaí (SP), não ofereceu resposta ao e-mail.  

Essa situação, por si só, embora envolva apenas quatro escolas que responderam 

positivamente, pareceu-me indicar, de certa forma, que o termo Base Nacional Comum 

Curricular deixava os responsáveis pelo Ensino Religioso um tanto desconfortáveis na hora de 

aceitar falar sobre o documento da BNCC referente à disciplina. Afinal, naquele momento, 

inúmeros e-mails já haviam sido enviados, bem como já havia efetuado várias ligações 

telefônicas para os colégios, sem que houvesse conseguido nenhum sucesso, como informam 

os números desta pesquisa até aqui.  

Para o colégio de Campinas (SP), enviei as perguntas da entrevista na última semana 

de junho de 2019 (em tempo, as perguntas da entrevista estão disponíveis no ANEXO 3 desta 

dissertação). Dois meses depois, em agosto de 2019, recebi, de uma professora de Ensino 

Religioso dessa escola de Campinas, as respostas por e-mail.  

Para os outros três colégios – o de Marília (SP) e os dois de Santos (SP), conforme 

solicitado por eles via e-mail, efetuei ligações durante o mês de julho, com o intento de 

marcar as entrevistas. Entretanto, por ser período de férias escolares, não consegui contato 

nem com a direção nem com representantes da disciplina de Ensino Religioso naquele 

período.  

Em agosto de 2019, foi possível falar por telefone com membros da direção das duas 

escolas de Santos e com o da escola de Marília, em que expliquei sobre o que seria a 

entrevista e, durante a conversa, disponibilizei-me a enviar as perguntas com antecedência. 

Embora, em princípio eu não houvesse mencionado a BNCC, nas conversas por telefone, 

informei os interlocutores sobre o tema da entrevista. Os membros da direção dos colégios 

mostraram-se solícitos e afirmaram que estariam abertos a participar da pesquisa, mas que 

seria necessário, antes, consultar os professores da disciplina de Ensino Religioso. 

 Os representantes das escolas de Santos (SP) anotaram meu endereço de e-mail e 

também meu número de telefone celular, para que os professores de Ensino Religioso, então, 

pudessem entrar em contato comigo. Já a diretora da escola de Marília informou-me o 

endereço de e-mail da professora de Ensino Religioso dos anos finais do Ensino Fundamental, 

para a qual enviei três e-mails entre os meses de agosto de 2019 e outubro de 2019, mas não 
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recebi dela nenhuma resposta. Também não houve contato por parte dos professores das 

escolas de Santos.  

3.3.3  AINDA A FASE 2: TESTANDO UM NOVO CAMINHO 

No fim de agosto de 2019, comentei sobre a minha pesquisa com uma autora de livros 

didáticos voltados ao Ensino Religioso e dela recebi os contatos de e-mail e de telefone de 

quatro professores da disciplina que atuavam em colégios particulares confessionais 

protestantes reformados, em cidades do interior do estado de São Paulo. 

Em etapas anteriores dessa pesquisa, o recorte do estudo englobava representantes da 

prática do Ensino Religioso em colégios particulares confessionais do estado de São Paulo, 

mais especificamente os católicos. Essa escolha se deu após pesquisa no site da Anec, que 

encontrou, em maio de 2019, 251 associadas no estado de São Paulo, entre instituições 

mantenedoras e mantidas de Educação Básica
41

.  

Ainda no início dos trabalhos para a realização desta pesquisa, resolvi considerar 

apenas as escolas da capital do estado de São Paulo, com vistas a facilitar o encontro 

presencial para as entrevistas. Dessa forma, ao pensar os detalhes no início desta pesquisa, 

julguei que seria viável encontrar de 20 a 30 escolas confessionais católicas que se 

dispusessem a participar. A escolha dos participantes seria realizada por ordem de aceite à 

participação da entrevista. 

Entretanto, como já mencionado neste capítulo, no decorrer do processo, também 

entrei em contato com escolas do interior do estado e, a esta altura da pesquisa, em que havia 

deparado com obstáculos que impediram que eu ouvisse a opinião dos professores sobre a 

BNCC, resolvi enviar e-mails a aos quatro professores de escolas protestantes que me foram, 

então, indicados por uma colega autora.  

Um dos professores atua em um colégio luterano e está localizado em Ferraz de 

Vasconcelos (SP); o outro docente também atua em colégio luterano, que se localiza no bairro 

de Campo Limpo, na cidade de São Paulo. Os outros dois colégios em que trabalham os 

professores que contatei são presbiterianos: um deles se localiza em Guarulhos (SP); o outro 

no bairro de Higienópolis, na capital paulista.  

                                                           
41

 Informação colhida no site da Anec. Disponível em: <https://anec.org.br/associadas/>. Acesso em: 16 jul. 

2020. 

https://anec.org.br/associadas/
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Ao estender a pesquisa para colégios também protestantes, naquele momento – agosto 

de 2019 – imaginei que, a depender da disponibilidade desses professores, uma possibilidade 

seria mudar o recorte da pesquisa e tentar contato com outros professores de escolas 

particulares protestantes reformadas no estado de São Paulo, e não mais com os de escolas 

católicas.  

Nesse contexto, já em setembro de 2019, enviei aos quatro professores, a carta-convite 

que não mencionava a BNCC (conforme ANEXO 2 desta dissertação). No corpo do e-mail 

informei que a entrevista poderia ser realizada presencialmente ou por meio de aplicativo de 

vídeo.  

Então, uma professora e um professor, que atuavam nos colégios presbiterianos (de 

Guarulhos e de São Paulo, respectivamente) responderam ao e-mail, disponibilizando-se a 

participar; ambos pediram mais detalhes sobre a entrevista. Respondi aos dois, explicando 

sobre o objetivo da entrevista, que visava conhecer a opinião dos professores sobre a BNCC 

de Ensino Religioso.  

A professora que atuava no colégio presbiteriano localizado em Guarulhos (SP) 

retornou o e-mail e pediu que eu enviasse as perguntas antecipadamente; assim o fiz, e ela 

enviou-me respondidas as perguntas da entrevista, ainda no mês de setembro de 2019. Não 

obtive nenhuma resposta dos outros três professores.  

Em outubro de 2019, os únicos dados que eu tinha em mãos para análise eram dois e-

mails contendo as perguntas da entrevista respondidas por escrito, pela professora do colégio 

confessional católico de Campinas (SP), em agosto de 2019, e pela professora do colégio 

protestante de Guarulhos (SP), em setembro de 2019. 

O cenário que se apresentava, então, culminou em mais uma mudança de estratégia 

para que fosse possível seguir com a pesquisa, à qual nomeei de Fase 3. 

 

3.4  FASE 3: A VEZ DOS QUESTIONÁRIOS 

Em outubro de 2019, por conta da dificuldade de dar sequência à pesquisa e, ao refletir 

sobre os tipos de respostas que recebi aos convites que fiz a professores e diretores de 
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colégios católicos e protestantes, vi reforçada a hipótese de que a temática da entrevista – a 

BNCC – deixava os professores em situação desconfortável.  

O desconforto parecia se assentar na imprevisibilidade das perguntas da entrevista, 

que, por ser presencial, poderia levar a questionamentos inesperados e, talvez, na suposição 

dos professores, muito específicos sobre um documento que, em 2019, ainda podia ser 

considerado bastante novo, uma vez que os anos de 2019 e de 2020
42

 correspondem ao prazo 

que o MEC estabeleceu para que as escolas se adaptassem ao documento. 

Em junho de 2019, em plena Fase 1I da pesquisa, eu já havia pensado em uma saída 

para continuar a investigar o tema que me propus a estudar, uma vez que as tentativas de 

marcar entrevistas com os professores de Ensino Religioso foram, de uma forma ou de outra, 

frustradas.  

Na tentativa de minimizar esse desconforto que o tema – a BNCC – e os métodos da 

minha pesquisa – a entrevista – estavam causando nos interlocutores, resolvi elaborar um 

questionário, visando deixar os docentes mais à vontade para expor sua opinião sem se 

sentirem observados ou, até mesmo, julgados. 

A facilidade do questionário, em relação à entrevista, é a possibilidade de ser 

respondido em local e data à escolha do respondente. Além disso, essa ferramenta não implica 

a presença do entrevistador, bem como o respondente tem o tempo que desejar para pensar 

nas respostas às perguntas e fazê-lo como bem entender.  

Cabe notar, também, que o questionário permite mais liberdade para que o 

respondente opte por não responder a alguma(s) das perguntas, sem que haja constrangimento 

por conta da presença do entrevistador. 

Pensando nas características dessa ferramenta, elaborei o questionário, aproveitando 

algumas perguntas do roteiro de entrevista que já estava pronto, e inserindo algumas 

perguntas de múltipla escolha, visando facilitar a forma de os professores de Ensino Religioso 

responderem. O questionário, tal qual foi enviado aos professores, está disponível no 

ANEXO 4. A ferramenta conta com quatro seções e 31 questões. A seguir, explico as 

motivações e os objetivos de cada seção do questionário. 

                                                           
42

 Conforme já mencionado no Capítulo 1 desta dissertação, o Parágrafo único do art. 15º da Resolução CNE/CP 

n. 2/2017 explicita que a data de adequação do currículo à BNCC é, preferencialmente, 2019, podendo se 

estender, no máximo, até 2020. 
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3.4.1  OBJETIVOS DAS SEÇÕES DO QUESTIONÁRIO 

A primeira seção do questionário, denominada “Perfil do professor” é formada por 

sete perguntas abertas, que visam delinear algumas características dos docentes, para perceber 

o lugar de enunciação dos respondentes, ou seja, a intenção era entender esse “lugar” para ser 

possível indicar as diversas vozes que viriam a compor esta pesquisa. Perguntas como idade, 

naturalidade e cidade em que lecionam estão agrupadas junto a questões que se referem à 

formação intelectual dos docentes e à religião: se praticam ou já praticaram alguma religião 

(ou mais de uma religião) e, ainda, se não praticam nenhuma. 

“Percepções sobre a população docente” é o nome da segunda seção do questionário, 

que conta com três questões que visam identificar características dos alunos para os quais os 

docentes respondentes lecionam, como o gênero e a religião. Nesse caso, as respostas 

mostrariam as percepções dos professores em relação a essas características de seu público-

alvo, os alunos. 

A terceira seção se chama “Percepções sobre a disciplina Ensino Religioso” e as dez 

perguntas que a compõem objetivam verificar o ponto de vista do respondente em relação à 

disciplina: quais conteúdos são considerados mais importantes, quais as maiores dificuldades 

enfrentadas, quais obras adotam em sua prática didática.  

A quarta – e última – seção é denominada “Percepções sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)” e visa verificar a impressão dos docentes a respeito da BNCC, bem como 

se, sob a ótica dos professores, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento presentes 

no documento da BNCC, relacionados ao ano escolar para o qual lecionam, já aparecem nas 

suas aulas de Ensino Religioso. 

 

3.4.2  OS E-MAILS VÃO, MAS NÃO VOLTAM... 

Nesta Fase 3 da pesquisa, optei por enviar o questionário para os contatos que havia 

reunido até aqui no desenvolvimento das Fases I e II: foram mais de 70 questionários 

enviados para professores de Ensino Religioso e para escolas particulares confessionais 

católicas na cidade de São Paulo (SP), os quais eu já havia convidado para a entrevista 

anteriormente.  
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Para esses destinatários, expliquei que, por uma questão de tempo, já que não havia 

sido possível o nosso encontro presencial, eu havia mudado a metodologia da presente 

pesquisa, optando por colher as informações por meio de questionário e não mais pela 

entrevista.  

Enviei, também, mais 12 e-mails para escolas confessionais particulares – três em 

Campinas, três em Rio Claro, duas em Piracicaba, duas em Jaboticabal, uma em Presidente 

Prudente e uma em São Bernardo do Campo –, todas elas no estado de São Paulo. Essas 

escolas foram indicações de colegas editores e professores, com os quais comentei sobre 

minha pesquisa ao longo do mestrado, logo ao final da Fase 1I desta pesquisa.  

Ainda em junho de 2019, sem uma quantidade satisfatória de questionários 

respondidos, os quais não se constituiriam em um corpo suficientemente significativo para 

análise, percebi que vivia, mais uma vez, um impasse no que se refere a esta pesquisa.  

Então, julguei adequado ampliar o recorte e enviar questionários para professores de 

outros estados brasileiros. Caso houvesse um número de respostas com as quais pudesse 

realizar uma análise, mudaria o recorte territorial da pesquisa, que inicialmente fora pensada 

para professores que atuam em escolas da cidade de São Paulo, para professores atuantes em 

escolas de outros estados do Brasil. Contudo, os próximos passos dependeriam das respostas 

que eu recebesse: só então eu poderia verificar de que forma seria mais útil continuar com a 

pesquisa.  

Para entrar em contato com professores de outros estados do país, ingressei em um 

grupo sobre Ensino Religioso em uma rede social, o Facebook. O grupo em questão visa 

oferecer um espaço virtual para que docentes da disciplina troquem ideias, materiais de aula e 

divulguem informações relacionadas ao Ensino Religioso.  

Realizei uma postagem nesse grupo do Facebook, disponível a seguir na FIGURA 1, 

datada de 7 de junho de 2019, quando o grupo contabilizava 1007 membros.  
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FIGURA 1 

 

 

Como é possível observar na FIGURA 1, no post, eu me apresento e informo o 

motivo da publicação: a busca por professores de Ensino Religioso que se dispusessem a 

responder um questionário sobre “a prática docente atual da disciplina”.  

Naquele momento o desconforto na interação quando o assunto era a BNCC já havia 

sido constatado; dessa forma, optei por não utilizar o termo BNCC na mensagem postada. 

 Para incentivar a resposta ao questionário, uma vez que não havia obtido um mínimo 

de respondentes nas Fases I e II, ofereci como “recompensa” livros de Ensino Religioso. O 

que eu tinha em mente era enviar alguma publicação de Ensino Religioso, doada por mim, 

não somente para incentivar a resposta, mas também para simbolizar o meu agradecimento 

pela participação, o que, àquela altura, seria imenso, haja vista o pouco corpo de análise que 

eu tinha em mãos até aquele momento. 

 A postagem que realizei no grupo do Facebook, como é possível verificar na 

FIGURA 1, recebeu 13 curtidas, 12 comentários e um compartilhamento. Sabe-se que, ao 

“curtir” uma postagem em rede social, o usuário desse tipo de mídia revela gostar ou 

concordar com a mensagem informada; no campo de comentário podem se expressar de 

forma mais específica; já o compartilhamento geralmente visa espalhar o conteúdo para que 

mais usuários leiam a mensagem.  
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Pode-se dizer, então, que essas 25 reações, entre curtidas, comentários e 

compartilhamento, foram positivas. Entretanto, três curtidas foram realizadas por membros da 

minha família
43

, que não atuam como professores de Ensino Religioso; dessa forma, 

contabilizei 22 reações positivas à publicação.  

No dia 15 de junho de 2019, mais de uma semana após realizar a postagem no grupo, 

enviei mensagens privadas (conhecidas como “mensagens por inbox”) para aquelas 22 

pessoas que reagiram positivamente à publicação. Nessas mensagens, perguntei se poderia 

enviar o questionário por meio daquela ferramenta “inbox” no Facebook ou por e-mail, caso o 

professor ou a professora se sentissem à vontade para informar o próprio endereço eletrônico. 

Como fruto dessas 22 mensagens, recebi quatro questionários respondidos. Entretanto, dois 

deles eram de professores que atuavam na escola pública, ou seja, não fazem parte do recorte 

desta pesquisa; dessa forma, recebi, efetivamente, dois questionários respondidos. 

 É interessante notar que, na publicação na rede social Facebook (FIGURA 1), ofereci 

aos que se voluntariassem a responder o questionário, livros de temática de Ensino Religioso. 

Como editora de Ensino Religioso e então pesquisadora na área, ao realizar a primeira 

postagem em um grupo com tantos membros, a minha hipótese era a de que haveria vários 

professores que se voluntariariam para responder ao questionário – pensava em pelo menos 30 

respondentes. No entanto, naquele grupo de rede social, como informado anteriormente, então 

com 1007 membros, apenas 22 pessoas reagiram positivamente ao primeiro convite que fiz – 

o que equivale a cerca de 3% dos membros do grupo. 

Neste ponto da explanação, antes de informar como continuei a pesquisa – etapa que 

nomeei de Fase 4 – considero apropriado discorrer um pouco mais sobre o processo de 

pesquisa e fazer uma breve análise. 

  

                                                           
43

 Isso aconteceu porque o grupo de Ensino Religioso no qual publiquei a postagem é um grupo aberto, que 

permite que mesmo pessoas  não participantes do grupo tenham acesso a suas publicações . 
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3. 5  UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS ATÉ AQUI 

Sabe-se que na aplicação de um método científico, suas etapas e seus processos devem 

ser vencidos ordenadamente para que ocorra uma satisfatória investigação dos fatos. Dessa 

forma, busquei, desde o início dessa pesquisa, realizar coletas de dados em campo visando o 

levantamento de informações: nas Fases 1 e 2 — por meio de entrevistas — e, na Fase 3, 

pelos questionários.  

O planejamento da Fase 1 se iniciou com a elaboração do Projeto de Pesquisa para o 

ingresso no mestrado. À época, meados de maio de 2018, considerava a forma mais segura – 

e, talvez, mais fácil e direta – para chegar aos dados que gostaria de coletar com o intuito de 

responder à pergunta: Como professores de Ensino Religioso em escolas particulares 

confessionais de São Paulo colocam em prática o proposto pela BNCC em suas aulas?  

O meu conhecimento, até então, como já explicado anteriormente, era puramente 

empírico: eu tinha hipóteses que se baseavam na minha prática de editora de livros didáticos 

de Ensino Religioso – momento em que era possível avaliar os temas que os autores 

escolhiam para compor os livros – e também na etapa de divulgação, quando os livros já 

prontos e impressos eram adotados por professores da disciplina em escolas particulares 

confessionais.  

Pode-se dizer que, ao pensar os conteúdos de um novo livro de Ensino Religioso, os 

autores procuram saber a expectativa das escolas para as quais o livro será oferecido, ou seja, 

é feita uma análise do público-alvo, em uma tentativa de garantir a venda dos lotes impressos. 

Nesse processo, adequam-se conteúdos para que o produto seja atrativo ao consumidor final. 

Da mesma forma, na adoção dos livros, por parte das escolas, os professores, os membros de 

pastorais escolares e a direção das escolas procuram livros que acolham e legitimem o que 

desejam ensinar aos alunos. É possível dizer que esses dois polos – de um lado, a escola-alvo; 

de outro, os autores e editoras – se orientam mutuamente para a escolha dos conteúdos que 

farão parte de uma obra didática. 

Antes de iniciar essa pesquisa, quando a primeira dúvida sobre como as escolas 

particulares confessionais iriam lidar com as premissas da BNCC para a disciplina de Ensino 

Religioso, eu tinha em mente dois possíveis cenários que poderiam ser observados após 

terminada a investigação.  
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O que a minha observação – ainda bastante incipiente – podia alcançar supunha que 

escolas já abertas às premissas propostas pela Ciência da Religião teriam mais facilidade em 

abraçar a BNCC e colocá-la em prática em seus planos pedagógicos e, consequentemente, em 

sala de aula. Já escolas cujo foco estivesse na confessionalidade teriam mais dificuldade de 

adaptar os próprios conteúdos à nova lei. 

Essas suposições se baseavam exclusivamente em meu olhar de editora da disciplina, 

que lidava com os originais de livros que traziam em sua base os anseios do público a que se 

destinavam. Essas proposições, a despeito de serem verdadeiras ou falsas, eram princípios a 

partir dos quais eu fazia conjecturas, tentando deduzir suas consequências.  

Ao iniciar o processo de pesquisa, primeiro ao listar escolas com as quais gostaria de 

entrar em contato para marcar entrevistas; ao contatar profissionais da área com os quais eu já 

tinha alguma relação; posteriormente, ao criar as questões para as entrevistas da Fase 1 e da 

Fase 2, e também, na Fase 3, as do questionário, percebi que eu procurava uma resposta que 

me permitisse analisar fatos e chegar a conclusões quase absolutas.  

Contudo, observar acontecimentos em determinada realidade e buscar o discurso dos 

atores pode surpreender o pesquisador, levando-o a refletir sobre os métodos utilizados e a 

lidar com a escolha entre prosseguir com os métodos que planejou ou buscar novos caminhos 

para responder às suas perguntas. 

De qualquer forma, minhas hipóteses até esse ponto da pesquisa, em relação ao objeto 

que então eu havia escolhido investigar, tratavam de afirmações ou pressupostos estabelecidos 

sem verificação: um a priori. 

Segundo Elisabeth ARAGÃO, Maria BARROS e Sônia OLIVEIRA (2005), a ciência 

é a forma hegemônica de busca e de construção de conhecimento na sociedade ocidental, 

movimentando-se contra o senso comum e produzindo conhecimento científico, o que se dá 

em certas condições de observação. É a partir de uma problematização, um questionamento, 

que se inicia o projeto de pesquisa, com vistas a interrogar “o que foi instituído 

historicamente” (2005, p. 19).  

Para as autoras, no processo de investigação, o pesquisador, tal qual um arqueólogo, 

percorre o campo e examina “estratos” à procura pistas, muitas vezes “restos”, que, quando 

atualizados, proporcionam indicação de uma existência potencial, atualizando uma 

“virtualidade” do objeto em questão; não se trata, então, de uma busca pela verdade absoluta. 
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No esforço de construir conhecimento, o procedimento de pesquisa constrói também a 

metodologia; torna-se necessário, portanto, o constante exame das vias de pesquisa e, quando 

necessário, a procura de outras vias.  

No que tange a esta pesquisa em questão, quando da minha inquietação inicial, ao 

definir o objeto que gostaria de investigar, decidi abordá-lo por meio do instrumento que 

julguei mais adequado para tal estudo: a entrevista. Um dos motivos da escolha pode ser 

explicada porque essa técnica clássica da pesquisa qualitativa permite um relacionamento 

direto com o interlocutor.  

O tipo de entrevista planejada era semiestruturada, com foco em perguntas 

previamente estabelecidas, mas que contaria com certa flexibilidade, o que permitiria que eu 

pudesse fazer outros questionamentos, mesmo que não planejados inicialmente no roteiro 

fixo, para complementar as informações coletadas no momento, de acordo com os rumos que 

as respostas tomassem.  

A eficácia de análise da base de dados obtida por meio dessa ferramenta – entrevista 

semiestrurada – é verificada quando o universo de respostas se constitui num corpo passível 

de análise, o que não aconteceu nesta pesquisa, uma vez que comecei a receber as negativas 

de professores e de diretores de escola para participação nas entrevistas logo na Fase 1. Para 

Aragão et al (2005): 

“Muitas vezes, identifica-se metodologia de pesquisa com a sua dimensão 

técnica. O endeusamento das técnicas pode produzir um formalismo árido. Ao 

contrário, a produção de conhecimento está muito mais associada à violação 

das regras do que à sua obediência. Não se trata, entretanto, de desprezo às 

estratégias técnicas de abordagem da realidade, mas de negar os diferentes 

tecnicismos.” (ARAGÃO et al, 2005). 

Após encarar as negativas, por meses, por parte de professores de Ensino Religioso, 

precisei optar por outro processo metodológico para desenvolver o estudo que tinha 

delimitado para a presente pesquisa.  

Eu já sabia, então, que a primeira rota escolhida, a de entrevistar professores e 

diretores que trabalhavam em uma mesma escola, colocou os professores em uma posição 

desconfortável; alguns deles, que em um primeiro momento haviam se comprometido a 
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participar da entrevista, acabaram desistindo ao saber que o diretor da escola também seria 

entrevistado, mesmo que em outro momento.  

A entrevista – como método de investigação – sujeita-se ao relacionamento humano e 

à ética dessa convivência. Dessa forma, esse tipo de ferramenta não é uma abordagem inócua 

e, para um procedimento ético, alguns aspectos da interação entre o entrevistador e o 

entrevistado não podem deixar de ser respeitados. De acordo com Thereza D’Espíndula e 

Beatriz França (2016), o entrevistador:  

“[...] deve se perguntar acerca das características do entrevistado, as quais 

poderão (ou não) tornar a entrevista uma experiência agradável. De igual 

forma, também deve reconhecer em si mesmo experiências anteriores que 

poderão contribuir com sua percepção e se haverá circunstâncias pessoais 

capazes de influir, negativa ou positivamente, na entrevista a ser realizada.” 

(D’ESPÍNDULA e FRANÇA, 2016, p. 495). 

Dessa forma, diante do cenário que se apresentava, não julguei ético continuar com 

esse direcionamento da pesquisa. As constantes negativas dos convidados para a entrevista 

revelaram pistas de que, mesmo se eu insistisse um pouco mais e conseguisse realizar as 

conversas programadas, a experiência poderia não ser agradável para o interlocutor e até 

mesmo para mim. De acordo com Aragão et al (2005): 

“A metodologia fala do como pesquisar. Mais do que uma descrição formal 

dos métodos e técnicas a serem utilizados, indica as opções e a leitura 

operacional que o pesquisador fez do quadro teórico utilizado. Fala de uma 

forma de trabalhar que se relaciona com uma postura ética, no sentido de 

visões de mundo.” (ARAGÃO et al, 2005, p. 20). 

Resolvi, então, justamente por entender que a metodologia deve servir a um propósito 

ético, desviar um pouco a rota preestabelecida e preparar um questionário, para que os 

professores pudessem responder às questões individualmente, sem a presença do 

entrevistador, em lugar conveniente para eles.  

Além disso, julguei que o questionário seria mais agradável ao público-alvo, 

proporcionando aos professores mais tempo para pensar na resposta, o que, de certa forma, 

minimizaria a questão do desconforto verificado em relação ao tema da pesquisa – a BNCC –, 

ainda bastante novo na época da investigação, nos anos 2018 e 2019. 
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Como instrumento de coleta de dados, se comparado à entrevista, o questionário não 

permite tanta flexibilidade na escolha de expressões ou palavras apropriadas para determinada 

situação: sua materialidade é fixa e não há espaço para esclarecimento das respostas ou até 

mesmo sua comprovação. Segundo Antonio Gil (1999), o questionário pode ser definido 

como: 

“[...] a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128). 

Segundo o mesmo autor (GIL, 1999, p. 128), o questionário oferece algumas 

vantagens em relação a outras ferramentas de coleta de dados, como o fato de possibilitar 

“atingir grande número de pessoas”, já que pode ser enviado por e-mail ou outro sistema 

virtual de intercâmbio de mensagens; permitir que pessoas o respondam quando “julgarem 

mais conveniente” e de não expor os pesquisadores à “influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado”.  

Ainda o mesmo autor pontua alguns limites da técnica do questionário, como a 

impossibilidade de “auxílio ao informante quando este não entende corretamente as instruções 

ou perguntas”; a incapacidade de se reconhecer as “circunstâncias em que foi respondido” (o 

que em certas situações é relevante na verificação da qualidade das respostas); a falta de 

garantia de que as pessoas vão devolver o questionário preenchido, o que “pode implicar a 

significativa diminuição da representatividade da amostra” (GIL, 1999, p. 128).  

Mesmo tendo em vista as deficiências da ferramenta questionário, para a investigação 

em questão, julguei que esse instrumento viabilizaria, em um espaço relativamente curto de 

tempo, o maior número de respostas que eu pudesse conseguir.  

Tanto no que se refere à questão prática, como forma de levantar os dados para esta 

pesquisa, quanto no concernente à ética deste estudo, considerei o questionário uma forma 

honesta de investigar dados, uma vez que poderia analisar as percepções dos professores 

sobre a BNCC a partir das respostas, e também deixaria os respondentes à vontade, sem gerar 

desconforto sobre um tema que já tinha se mostrado delicado no decorrer das tentativas de 

entrevistar presencialmente os professores.   
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Entretanto, como pode ser verificado pelo baixo número de questionários respondidos 

na Fase 3 desta pesquisa – mesmo que a resposta se vinculasse a algum tipo de oferta ou 

recompensa, como livros, não houve um retorno que pudesse compor um corpo satisfatório 

para análise. 

É interessante notar que, no decorrer do processo, principalmente ao final da Fase 1, 

ao observar tantas negativas do professorado à participação da entrevista, o meu olhar se 

assentava em tudo o que faltava para que a pesquisa rendesse frutos. Até mesmo porque o que 

faltava era o essencial: a voz de professoras e professores. 

É claro que pude buscar, durante todo esse processo, outros meios de estudar, de 

forma geral, a percepção que docentes têm sobre a BNCC, assunto que já é explorado em 

artigos, dissertações e teses, como podemos citar a dissertação de Edilene Macedo (2018), 

cujo tema é a percepção de professores de Recife (PE) sobre as diretrizes normativas da 

BNCC e a tese de Natália Marpica (2018), que informa sobre as percepções de professores e 

professoras de Sociologia no Ensino Médio paulista (2018) frente a reformas curriculares e a 

BNCC, entre tantas outras.  

No que tange ao Ensino Religioso, disciplina que é o enfoque desta pesquisa, são 

inúmeros os trabalhos acadêmicos a respeito da disciplina e dos modelos praticados em 

escolas pelo Brasil, principalmente nas escolas públicas e, ao ingressar no mestrado, a minha 

proposição era pesquisar a disciplina de Ensino Religioso tendo como norteador o olhar de 

professoras e professores de escolas particulares católicas. 

Após meses fazendo contato com professores e escolas, por mensagem de celular, 

correio eletrônico, ligações e até mesmo por postagens e mensagens em rede social, cheguei a 

me perguntar se deveria escolher outro tema para pesquisa, pois estava difícil encontrar meios 

que me possibilitassem ouvir as opiniões do professorado e encontrar pistas de como se daria 

a mobilização do disposto na BNCC para a disciplina de Ensino Religioso. 

Entretanto, em dezembro de 2019, após realizar a minha qualificação no mestrado de 

Ciência da Religião e analisar o percurso que tinha percorrido até ali, no que se refere aos 

esforços para realizar entrevistas e obter questionários respondidos, passei a perceber que, de 

certa forma, eu já podia elaborar uma análise sobre a percepção de professoras e professores 

de Ensino Religioso em escolas particulares católicas na cidade de São Paulo. 
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Após tentar investigar o discurso de professores sobre a BNCC de Ensino Religioso 

por meio de duas ferramentas distintas – a entrevista e o questionário – e não ter obtido 

sucesso nessa busca, a qual levou meses, comecei a me perguntar o porquê de não ter sido 

possível essa interação. 

Na etapa em que a investigação tinha como método a entrevista, percebi o desconforto 

de professoras e professores relacionado ao tema da pesquisa, conforme já demonstrado 

anteriormente. Entretanto, surpreendeu-me bastante a baixa adesão aos questionários, os quais 

envolviam maior flexibilidade para a participação, uma vez que os respondentes não 

precisariam encontrar a pesquisadora presencialmente para responder aos questionários. 

Surpreendeu-me, sobretudo, o fato de professores, que tinham intimidade com 

pesquisas, ou eram pesquisadores, visto que já tinham cursado – ou estavam cursando – pós-

graduação entre os anos de 2018 e 2019, não responderem ao questionário, mesmo mediante à 

existência de uma contrapartida. 

Ao refletir sobre esse processo de investigação, percebo que, talvez, um questionário 

mais conciso poderia ter incentivado os respondentes a participar; entretanto, não é o único 

fator que explica os baixos índices de participação nesta pesquisa. 

Nomeei as negativas dos docentes de “emudecimento” frente ao que o documento da 

BNCC impõe. Para Bakhtin (1995), o sujeito é responsável pelo uso que faz da linguagem, 

sendo um agente discursivo que desempenha, modifica e até mesmo aperfeiçoa o discurso 

social.  

Partindo desse conceito, relacionando-o às primeiras negativas à participação da 

pesquisa, em que os docentes apresentaram descontentamento na participação de superiores 

nas instituições escolares – diretoras e diretores –, percebe-se que, por serem responsáveis 

pelo discurso a respeito dessa temática, preferiram não se envolver.  

O peso de lei do documento impele a diretoria das escolas a acolhê-lo, entretanto, sua 

prática em sala de aula se efetiva pelas mãos dos docentes, que realizam a disciplina, 

mobilizando nos alunos as competências, as habilidades e os valores que permeiam o Ensino 

Religioso. 
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Dessa forma, embora emudecer-se, calar a própria voz, frente à entrevista e ao 

questionário tenha sido possível, não foi possível silenciar o gesto frente ao tema que se 

propunha a discussão.  

O aparente estado estático da minha dissertação assombrou-me por alguns meses, mas 

a análise de todo esse processo mostra que o emudecimento de professoras e professores não 

corresponde à falta de dados para análise, mas antes, pressupõe um movimento voluntário e 

significativo, dado o número de vozes que se silenciaram, revelando intenções e exprimindo 

sentidos. A dinâmica não se deu da forma como eu esperava, não atendeu às expectativas de 

minhas hipóteses, mas revelou uma postura coletiva do professorado em recorte nesta 

pesquisa, especificamente os de escolas particulares católicas da cidade de São Paulo, entre os 

anos de 2018 e 2019.  

É claro que os docentes consultados nesta pesquisa, assim como nenhum outro, 

consumiriam o documento da BNCC de forma passiva, como faz supor a ideia de aplicação 

de teorias ou normas nas práticas cotidianas de sala de aula. Entretanto, a atitude dos docentes 

frente à temática pode apontar para certa vulnerabilidade profissional desses agentes, tanto 

frente ao documento da BNCC, mas também frente à própria instituição escolar (representada 

pela direção dos colégios), que precisa fazer valer o documento.  

Solange Magalhães, Valter Guimarães e Catarina Ruth (2009, p. 2) salientam o grande 

número de pesquisas, publicações e discussões acadêmicas existentes sobre a figura do 

professor. Os autores ainda destacam o enfoque aos temas profissionalização e formação do 

professor e, segundo eles, é possível verificar uma obrigação ou responsabilização dos 

profissionais educadores para com o destino da educação. 

O professor desempenha uma função central na educação esperada para o século XXI 

e faz-se necessário entender o que o professor deve saber para poder ensinar o que dispõe a 

BNCC. O próprio documento da BNCC acaba por orientar quais são esses saberes necessários 

por meio do que indica para a formação dos alunos dos anos fundamentais iniciais e finais da 

Educação Básica.  

Mesmo com o advento da BNCC, essa questão talvez não seja tão delicada para 

professores de disciplinas como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e 

Geografia, por exemplo, cujos cursos de graduação e licenciatura comportam os conteúdos 

tradicionalmente ministrados pelos professores dessas áreas.  
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 Em contrapartida, no que tange ao Ensino Religioso, pode-se perceber que a grade 

curricular de graduações e licenciaturas em Pedagogia e até mesmo em História, Geografia e 

Ciências Sociais – formação de muitos professores de Ensino Religioso – não são 

especializadas no estudo do fenômeno religioso. 

A formação técnica de professores de Ensino Religioso é bastante variável, conforme 

Irma Iaczinski (2013). O mesmo é exposto por Liliana Seehaber (2006), que afirma:  

“O Ensino Religioso é um componente curricular, está na Lei. Mas é uma 

disciplina considerada, para muitos profissionais da área, irrelevante no 

âmbito da complexidade da sociedade moderna, que define como fundamental 

apenas o conhecimento técnico. Então, para as disciplinas que condicionam 

um aprimoramento na área técnica, exige-se a qualificação o professor. Para o 

Ensino Religioso, o professor “excedente”, contratado sem turma específica, 

pode lecionar esta disciplina.” (SEEHABER, 2006, p. 125). 

O conhecimento acadêmico se faz relevante e necessário na atuação dos professores e 

sobre ele muito se tem discutido, principalmente no que se refere às características dessa 

formação, bem como quais seriam o curso de graduação e licenciatura mais especializados, 

conforme discussões de Lurdes Caron (2007), Afonso Soares (2009), Meire Malvezzi e Cézar 

Toledo (2010), Kellys Salcedo e Vilmar Malacarne (2014), Sérgio Junqueira (2018), entre 

outros. 

É claro que, para tamanha responsabilidade, a formação de um docente não se reduz 

apenas a um preparo técnico que apoie o seu desempenho na função na escola, mas precisa 

abarcar inúmeros aspectos que fundamentam a profissão, como, por exemplo, a questão sobre 

os saberes docentes, conforme discussões de Antonio Nóvoa (1995), Donald Schön (1998), 

Maurice Tardif (2007) e tantos outros.  

 Os aqui nomeados “saberes docentes” são aqueles construídos durante o processo de 

ensino, forjados de maneira espontânea durante a prática escolar; não são ensinados em cursos 

de graduação, de extensão, especialização ou pós-graduação, mas referem-se a noções 

adquiridas na interação com alunos, com a escola, com a comunidade, mediante a própria 

subjetividade do docente. Ou seja, conforme Isabel Alarcão (2001), professoras e professores 

não se formam a partir de conhecimentos meramente acadêmicos, modelados apenas por 

noções e teorias, mas também a partir da experiência.  
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Para Soares (2009, p. 4), o Ensino Religioso deveria se tratar da transposição didática 

dos resultados alcançados pela Ciência da Religião, descartando modelos catequéticos e 

teológicos. O autor sugere o modelo da Ciência da Religião como “o único a sustentar a 

autonomia epistemológica e pedagógica do ER”, afastando-se da confessionalidade, assim 

como é proposto na BNCC. 

O exposto nessa publicação de Soares, em 2009, voltava-se ao Ensino Religioso nas 

escolas públicas (p. 4) e abordava a formação docente necessária para que esse modelo de 

Ensino Religioso fosse possível. Para ele, a formação dos professores deveria “[...] 

proporcionar aos docentes o conhecimento dos elementos básicos do fenômeno religioso, a 

partir da experiência dos alunos” (p. 2), o que vai ao encontro da BNCC, que afirma que a 

disciplina deve proporcionar “a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos” 

(BNCC, p. 436). 

Ainda segundo Soares (2009), a formação docente deve “expor e analisar o papel das 

tradições religiosas na sociedade e na cultura; contribuir com a compreensão das diferenças e 

semelhanças entre as tradições religiosas” (p. 2) e “explicitar os processos de constituição, 

identificação e interação das denominações religiosas em seus diferentes contextos” (p. 2), 

conceito que também se articula com o documento da BNCC, que indica que os alunos, por 

meio do Ensino Religioso, deverão ser capazes de “analisar as relações entre as tradições 

religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da 

tecnologia e do meio ambiente” e “compreender, valorizar e respeitar as manifestações 

religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e 

territórios” (BNCC, p. 437). 

O autor também afirma que a formação docente deve refletir sobre a relação entre os 

valores éticos e práticas morais com as matrizes religiosas presentes na sociedade e na cultura 

(Soares, p. 3), o que também é uma ideia espelhada com a BNCC, que indica que os alunos 

devem conseguir “identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias 

de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais” (BNCC, p. 

457). 

Além disso, Soares argumenta que professores de Ensino Religioso precisam, em sua 

formação, aprender a “apresentar a religião como uma referência de sentido para a existência 

dos educandos e como um fator condicionante para sua postura social e política” (Soares, 
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2009, p. 3). Na BNCC, essa ideia está exposta em trecho que explica a dimensão da 

transcendência, afirmando que “em face da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se 

desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte”, dando origem a fenômenos e 

“experiências religiosas” (BNCC, p. 438). Além disso, segundo a BNCC, o Ensino Religioso 

deve mobilizar nos educandos a habilidade de “debater, problematizar e posicionar-se frente 

aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso”, de 

forma a assegurar “os direitos humanos no constante exercício da cidadania” (BNCC, p. 437). 

A proposta de Soares ainda defende que a formação docente possa “elucidar a 

problemática metodológica, curricular e legal do ER”, uma vez que fazem parte da realidade 

escolar “outros modelos de ER, com distintas bases teóricas e metodológicas que, por sua vez, 

geram diferentes conteúdos e posturas [...] nas situações de ensino-aprendizagem” (2009, p. 

4). Esse é o posicionamento, também, da BNCC, que defende que o objeto de conhecimento 

da área de Ensino Religioso deve ser o “conhecimento religioso”, que se produz na esfera de 

estudo “das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, 

notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões)” (BNCC, p. 436). 

Dessa forma, tendo por base as proposições da BNCC, a formação dos professores de 

Ensino Religioso precisará seguir outros parâmetros, muito provavelmente próximos do 

modelo exposto por Soares (2009), afinal, novas demandas de conteúdos, afastadas da 

confessionalidade, tornaram-se a base da disciplina, o que vale para o ensino público e para o 

particular. Acentua-se a prerrogativa de não confessionalidade, bem como a necessidade de 

adequação de conteúdos que não somente mencionem religiões não cristãs, mas que 

aprofundem o conhecimento de diferentes tradições religiosas e suas imbricações nos diversos 

âmbitos da sociedade. 

Tendo em vista esse contexto, durante o roteiro da presente pesquisa, entre os anos de 

2018 e 2019, o gesto mudo de professores de Ensino Religioso, ao silenciar o discurso sobre a 

BNCC, sugere a ainda falta de estabilidade diante de um novo cenário, em que as unidades 

temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades citadas no documento ainda estão em 

processo de organização para que sejam efetivadas na prática.  

Uma hipótese para os resultados dessa pesquisa até aqui é que, no período sua de 

realização, muitos docentes respaldavam-se em seus próprios saberes, que envolvem sua 

formação acadêmica e outros possíveis cursos, mas que também dizem respeito ao carisma da 
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instituição escolar católica em que trabalham; também lidavam com as expectativas do 

alunado e de seus responsáveis e tentavam se reinventar para o manejo do proposto na BNCC. 

A BNCC, em grande parte por ser um documento tão novo na época da realização da 

pesquisa, parece ter lançado os professores em um ambiente de incertezas, em que planejavam 

se adequar às novas normas, enquanto ainda lecionavam de acordo com seus saberes, 

formação, bem como quanto à política escolar a que respondiam.  

Projeto que, se esta mesma pesquisa for novamente realizada futuramente, os 

resultados tendem a ser bastante diferentes e poderá ser possível analisar os discursos de 

professoras e professores referentes a suas percepções e até mesmo à prática da BNCC de 

Ensino Religioso. 

 

3. 6  FASE 4: OS SITES DAS ESCOLAS PARTICULARES 

CONFESSIONAIS CATÓLICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

O roteiro inicial de pesquisa que resultaria nesta dissertação, em meados de 2018, não 

continha esse subitem e, tão pouco, ao longo de 2019, ano em que segui com a pesquisa, não 

passava pela minha cabeça a ideia de verificar o espaço destinado à BNCC nas páginas 

oficiais na internet – sites – de escolas particulares católicas na cidade de São Paulo. 

Esta parte da pesquisa foi elaborada em 2020, após ideias e conselhos recebidos, no 

dia da minha qualificação, em 9 de dezembro de 2019, dos professores Wagner Lopes 

Sanchez, Fernando Torres-Londoño, e da minha orientadora, Maria José Fontelas Rosado 

Nunes.  

Também é um esforço, em virtude de um desejo meu, enquanto pesquisadora, de 

examinar os próprios resultados que havia conseguido até esse ponto. 

A minha hipótese era a de que, se o assunto BNCC estivesse bem resolvido para a área 

de Ensino Religioso nas escolas, a ponto de o planejamento de conteúdos e de competências à 

luz do documento já ter sido elaborado, haveria alguma menção a isso no site das escolas, em 

suas publicações sobre o Ensino Religioso.  
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Essa análise dos websites foi, também, uma forma de investigar o discurso escolar 

sobre o documento da BNCC sem ser necessário recorrer a entrevistas ou questionários, visto 

que esses métodos retornaram uma conclusão negativa a respeito da BNCC, por meio do 

emudecimento dos professores da disciplina de Ensino Religioso. 

 

3.6.1 COMO A PESQUISA FOI REALIZADA 

Para a escolha das escolas que seriam analisadas, utilizei uma ferramenta de busca na 

internet, o Google Busca. Os colégios foram escolhidos de acordo com a ordem em que 

apareceram nos resultados de busca, os quais satisfizeram as prerrogativas de serem 

particulares, confessionais, católicos e localizados em São Paulo. Os 36 colégios foram 

escolhidos de forma aleatória. 

O QUADRO 5, a seguir, apresenta os colégios cujos sites foram analisados, com 

dados do bairro em que se localizam na cidade de São Paulo (SP), bem como o ano de 

fundação e o slogan (quando informados em suas páginas virtuais). 

QUADRO 5 

 Nome do colégio Bairro em 

que se 

localiza 

Ano de 

fundação 

Site oficial 

1 Santa Catarina  

“Um novo tempo 

pede uma nova forma 

de aprender.” 

Mooca 1926 https://www.santacatarina-sp.com.br/ 

2 Nossa Senhora do 

Rosário 

“Educar transforma.”  

Vila Mariana 

 

1943 https://rosarionet.com.br/acao-social/ 

 

3 Franciscano Santa 

Isabel 

“Colégio Filantrópico 

de Educação Gratuita 

para quem precisa.” 

Jardim São 

Luís 

2007 http://www.cfsisabel.com.br/ 

4 Instituto Nossa Belenzinho 1918 https://www.insasp.com.br/ 

https://www.santacatarina-sp.com.br/
https://rosarionet.com.br/acao-social/
http://www.cfsisabel.com.br/
https://www.insasp.com.br/
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Senhora Auxiliadora 

“Educação de 

qualidade.” 

5 Nossa Senhora 

Aparecida 

“Qualidade e 

inovação sem abrir 

mão de tradição e 

valores.” 

Vila Bela Não 

informado 

no site. 

http://colegioaparecida.com.br/ 

 

6 Nossa Senhora das 

Dores 

“Educação para um 

mundo melhor.” 

Casa Verde 1948 https://www.cnsd.org.br/ 

7 Nossa Senhora de 

Sion 

“Desde 1901.” 

Higienópolis 1901 http://www.colegiosion.com.br/ 

8 Olivetano 

“Educando com amor 

e seriedade.” 

Vila 

Esperança 

1954 https://colegioolivetano.com.br/ 

9 Nossa Senhora de 

Lourdes 

“Educando em busca 

de um mundo de paz 

e harmonia.” 

Vila Regente 

Feijó 

1941 https://www.cnslsp.com.br/ 

10 Nossa Senhora do 

Morumbi 

Morumbi 1964 http://www.redealix.org.br/  

11 Nossa Senhora 

Consolata 

“Desde 1949 

semeando ideias, 

vivenciando valores e 

concretizando 

sonhos.” 

Imirim 1949 https://www.colegioconsolata.com.br/ 

12 São Teodoro de 

Nossa Senhora de 

Sion 

Vila Maria 1942 http://estsion.com.br/  

 

http://colegioaparecida.com.br/
https://www.cnsd.org.br/
http://www.colegiosion.com.br/
https://colegioolivetano.com.br/
https://www.cnslsp.com.br/
http://www.redealix.org.br/
https://www.colegioconsolata.com.br/
http://estsion.com.br/sp/fundamental-i-e-ii
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“Caminhar em 

direção ao futuro é 

fazer as melhores 

escolhas hoje.” 

13 Nossa Senhora das 

Graças (ENSG) 

“1958” 

Jabaquara 1958 http://ensg.com.br/ 

14 Nossa Senhora das 

Graças (Gracinha) 

Itaim Bibi Não 

informado 

no site. 

https://www.gracinha.g12.br/ 

 

15 Externato Nossa 

Senhora do Sagrado 

Coração 

“70 anos de história 

na educação com um 

ensino de qualidade” 

Vila Formosa 1949 http://www.externatonssc.com.br/cursos.html 

 

16 Assunção Jardim 

Paulista 

1935 https://www.assuncao.com.br/ 

17 São Luís Ibirapuera Não 

informado 

no site. 

https://www.saoluis.org/ 

18 Marista Glória Cambuci 1902 https://gloria.colegiosmaristas.com.br/ 

19 Colégio da 

Companhia de Maria 

“Relação que 

acompanha, integra e 

ajuda a crescer.” 

Vila Nova 

Conceição 

1957 https://www.compa-sp.com.br/ 

 

20 Colégio de São Bento 

“No coração de São 

Paulo, fazendo a 

diferença na 

educação!” 

Centro 1903 http://colegiodesaobento.com.br 

 

21 Notre Dame Rainha 

dos Apóstolos 

“Todos muito + 

Notre Dame” 

Vila 

Monumento 

Não 

informado 

no site. 

http://notredame.org.br/ 

 

http://ensg.com.br/
https://www.gracinha.g12.br/
http://www.externatonssc.com.br/cursos.html
https://www.assuncao.com.br/
https://www.saoluis.org/
https://gloria.colegiosmaristas.com.br/
https://www.compa-sp.com.br/
http://colegiodesaobento.com.br/noticias/culinaria-3o-ano/
http://notredame.org.br/
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22 FraNSCarmo 

“A Educação 

Franciscana ajuda a 

mudar o mundo” 

Vila Alpina  Não 

informado 

no site. 

https://www.franscarmo.com.br/ 

23 Marista 

Arquidiocesano 

Vila Mariana 1858 https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.

br/ 

24 Colégio de Santa Inês 

“Orgulho de Ser 

Santa Inês” 

Bom Retiro 1907 https://www.colegiodesantaines.com.br/ 

 

25 Cristo Rei 

“Um espaço para 

conviver, aprender e 

ser.” 

 

Vila Mariana 1933 http://cristorei.agostinianas.com.br 

 

 

26 Santa Cruz Pinheiros 1952 https://santacruz.g12.br/ 

27 Rainha da Paz Pinheiros 1950 http://www.rainhadapaz.g12.br/ 

 

28 Bom Jesus 

“Uma lição de vida” 

Aricanduva Não 

informado 

no site. 

https://bomjesus.br/ 

29 Santa Marcelina 

“Educar, formar, 

cuidar, curar e 

construir.” 

Perdizes Não 

informado 

no site. 

https://www.santamarcelina.org.br 

 

30 Nossa Senhora das 

Mercês – Mercedário 

“Com estudo e 

educação, há mais de 

57 anos escrevendo  

histórias de um 

futuro promissor.” 

Vila das 

Mercês 

Não 

informado 

no site. 

https://nossasenhora.colegiomercedario.com.

br/ 

 

31 Liceu Coração de 

Jesus 

“Levando educação, 

cultura e 

Campos 

Elíseos 

1885 http://www.liceudesaopaulo.com.br/ 

https://www.franscarmo.com.br/
https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/
https://arquidiocesano.colegiosmaristas.com.br/
https://www.colegiodesantaines.com.br/
http://cristorei.agostinianas.com.br/
https://santacruz.g12.br/
http://www.rainhadapaz.g12.br/
https://bomjesus.br/
https://www.santamarcelina.org.br/
https://nossasenhora.colegiomercedario.com.br/
https://nossasenhora.colegiomercedario.com.br/
http://www.liceudesaopaulo.com.br/
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(Todos os acessos foram realizados, pela última vez, em 27 de julho de 2020.) 

 

 

3.6.2  A BNCC NOS SITES OFICIAIS DAS ESCOLAS ANALISADAS 

Neste item informam-se as características dos espaços destinados à disciplina Ensino 

Religioso nos sites oficiais dos 36 colégios particulares confessionais católicos escolhidos 

para esta fase da pesquisa. Todas as informações registradas neste item foram retiradas das 

páginas virtuais oficiais dos colégios pesquisados.   

 

3.6.2.1 Colégio Santa Catarina 

O Colégio Santa Catarina, localizado no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, 

foi fundado em 1926. Segundo o site do colégio, sua criação se deu pela sugestão de um 

monge beneditino, Dom Manhofro, e a realização do projeto recebeu auxílio de benfeitores 

paulistas e alemães. As primeiras professoras que integravam a Congregação das Irmãs de 

Santa Catarina.  

espiritualismo” 

32 Colégio Santa Maria 

“Educar para 

conhecer, viver e 

ser.” 

Jardim 

Taquaral 

1948 https://colsantamaria.com.br/site/ 

33 Colégio Maria 

Imaculada 

Paraíso 1936 https://www.cmisp.com.br/ensino-

fundamental-2.php 

 

34 Colégio Claretiano 

“80 anos” 

Santa Cecília Não 

informado 

no site. 

https://claretianocolegio.com.br/saopaulo 

 

35 Madre Cabrini 

“Desde 1926” 

Vila Mariana 1926 https://www.madrecabrini.com.br/ 

36 Santo Américo Jardim 

Colombo 

1951 http://www.csasp.g12.br/ 

https://www.santacatarina-sp.com.br/
https://colsantamaria.com.br/site/
https://www.cmisp.com.br/ensino-fundamental-2.php
https://www.cmisp.com.br/ensino-fundamental-2.php
https://claretianocolegio.com.br/saopaulo
https://www.madrecabrini.com.br/
http://www.csasp.g12.br/
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Segundo a área do site reservada para informações sobre a parte institucional do 

colégio, a missão dessa entidade escolar é “acolher e cuidar do ser humano durante todo o 

ciclo da vida”, sua visão está em “ser referência de entidade filantrópica reconhecida pela 

sociedade, demonstrando amor às pessoas por meio de dos atos”. Entre os seus valores estão a 

“preservação da vida”, “humanização”, “dignidade”, “transparência” e “sustentabilidade”.  

O colégio atende a Educação Básica, do Ensino Infantil ao Ensino Médio, oferecida 

em períodos semi-integral e integral, além de cursos extracurriculares, como artes circenses, 

ballet, coral, teatro, jazz, futsal, ginástica rítmica, de idioma (Inglês) e caratê, entre outros.  

No site, a área reservada para a etapa de Ensino Fundamental informa que o aluno que 

o colégio se propõe a formar é aquele que: 

“[...] percebendo-se como agente transformador do meio em que vive, consiga 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como principal instrumento na 

mediação de conflitos e tomada de decisões coletivas.”
44

  

Não há, no site do colégio, uma seção específica para a disciplina de Ensino Religioso, 

entretanto, na seção “Notícias”, há oito resenhas relacionadas à disciplina, que abordam 

atividades desenvolvidas nas aulas de Ensino Religioso e até mesmo eventos que envolveram 

essa área de conhecimento, como a “Festa de Corpus Christi Sustentável
45

”, realizada em 

2014.  

Ainda na seção “Notícias”, por meio da pesquisa pelo termo “Ensino Religioso”, 

destaca-se uma notícia de 2016, em que se informa a presença de membros da Pastoral em um 

seminário nomeado “O Ensino Religioso nos caminhos de Francisco de Roma”, promovido 

pela Anec naquele ano. O texto afirma que o Ensino Religioso é um “componente curricular 

em construção” e propõe as seguintes perguntas: 
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“[...] como trabalhar a questão religiosa numa instituição confessional? O 

Ensino Religioso é o lugar da confessionalidade? Quais os seus fundamentos 

e qual programa seguir?”
46

  

As respostas a essas perguntas não ficam claras na resenha, mas acenam para um 

afastamento da confessionalidade, como pode ser observado no trecho a seguir: 

“Procurando avançar na reflexão sobre estas e outras questões, o tema 

abordado foi: ‘Bases epistemológicas para pensar o Ensino Religioso 

não autorreferenciado’  ministrado pelo diretor geral e educacional do Colégio 

Marista Nossa Senhora da Glória, Prof. Ascânio João Sedrez’”
47

. 

Na mesma resenha, o trecho logo a seguir, informa sobre outro encontro para a área de 

Ensino Religioso, de cunho confessional: 

“O segundo encontro acontecerá em agosto e o tema a ser abordado será: 

‘O direito à educação da religiosidade: construindo um programa de Ensino 

Religioso que transborde da escola católica para todas as escolas’”
48

 

Entretanto, ainda na seção “Notícias”, uma resenha assinada por Lucas Regis dos 

Santos – professor da escola – datada de 2019, cujo tema é o “Ensino Religioso como uma 

experiência de transformação” aborda o modelo da disciplina de Ensino Religioso seguido 

pelo colégio: 

“[...] seguindo a BNCC e uma visão fenomenológica sobre a disciplina, 

pautamos nosso ensino na ideia de conduzir os alunos a experenciar 

determinadas culturas, uma vez que estão presentes no cotidiano e, por isso, 

merecem o conhecimento e o consequente respeito.”
49

 

O texto ainda cita que, para promover essa experimentação de outras culturas e 

religiões nas aulas de Ensino Religioso daquele ano (2019) foram convidados representantes 
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de algumas filosofias de vida e religiões, visando fomentar o conhecimento da diversidade e o 

respeito às pessoas:  

“O Brasil é um país com alto índice de intolerância religiosa. Só em 2018 

tivemos mais de 500 casos registrados pelo disque 100, fora os que não são 

denunciados. Infelizmente essa prática não fica só no discurso, mas se dá de 

forma agressiva e leva à morte, em alguns casos. Ao levarmos nossos alunos a 

conhecer e entrar em contato físico com os diferentes credos existentes no 

país, buscamos desenvolver a empatia e a capacidade de se solidarizar com o 

diferente. O conhecimento ético é sempre o melhor instrumento 

transformador, por isso nosso empenho em trabalhar com a interculturalidade 

junto aos que já estão fazendo parte da sociedade como verdadeiros 

cidadãos.”
50

 

O site apresenta um campo de busca, em que se pode inserir palavras-chave. Utilizei 

esse campo e pesquisei pelo termo “Ensino Religioso”, o que resultou nas oito resenhas já 

mencionadas. Também realizei uma busca pelo termo “BNCC”, o que apresentou três 

respostas: o texto “Ensino Religioso como uma experiência de transformação” (já 

mencionado), o texto “Casas de educação realizam simpósio” e o texto “Encontro de 

educadores 2019”. 

No texto “Casas de educação realizam simpósio”, informa-se a respeito do simpósio 

“Novas Aprendizagens Para Um Novo Tempo”, realizado nos dias 13 e 15 de dezembro de 

2019, em que professores, gestores e diretores de colégios da Rede Santa Catarina de 

Educação compartilharam práticas pedagógicas: 

“Dentre os desafios de 2019, os colégios adaptaram seus currículos à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e dedicaram esforços na formação dos 

professores, sempre com o objetivo de trazer o aluno para o centro do 

processo de aprendizagem.”
51

 

Em “Encontro de educadores 2019”, há informações sobre evento que envolveu 

professores, equipes administrativas, pastoral e Irmãs dos colégios da Rede Santa Catarina, 

realizado em maio de 2019. Dentre os assuntos do encontro, destacou-se “a revisão dos 
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currículos conforme a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) em todas as nossas 

escolas”.  

 

3.6.2.2 Colégio Nossa Senhora do Rosário 

 Fundado em 1943 por algumas Irmãs Dominicanas de Monteils, o colégio Nossa 

Senhora do Rosário se localiza na Vila Mariana, zona centro-sul da cidade de São Paulo; a 

instituição escolar oferece cursos de Ensino Infantil, Fundamental e Médio em período semi-

integral e integral.  

O site do colégio informa sua proposta pedagógica, que incluem princípios de 

“respeito à vida”, “compreensão do outro em suas diferenças individuais”, “participação 

consciente e responsável a serviço da comunidade”, “formação integral da pessoa”, entre 

outros. 

Não há espaço dedicado exclusivamente ao Ensino Religioso no website do colégio, 

entretanto, uma busca pelo termo “Ensino Religioso” no site resultou em uma notícia de 

novembro de 2019, que aborda o projeto “Orum Ayé”, realizado por um aluno do 5º ano, 

Miguel Gouveia Fernandes Siervo, o qual “a partir de 26 desenhos em papel, [...] demonstrou 

que arte, religião e tecnologia podem estar unidas no enfrentamento de racismo e intolerância 

religiosa”.
52

 

Não há informações gerais sobre a BNCC na página do Colégio Nossa Senhora do 

Rosário. 

 

3.6.2.3 Colégio Franciscano Santa Isabel 

O Colégio Franciscano recebeu seu nome em honra de Santa Isabel. Fundado em 

2007, pela Associação Cultura Franciscana (ACF), o colégio se localiza no Jardim São Luís, 

distrito da zona sul da cidade de São Paulo. O colégio atende alunos da Educação Infantil até 

o Ensino Médio. 
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Segundo a proposta pedagógica disponível no site, a educação oferecida se pauta na 

“construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de um estudante protagonista e 

agente de transformações sociais”, cujo alicerce está “nos princípios da alteridade, da 

autonomia e da pesquisa”. Além disso, a proposta informa que “todas as ações docentes” se 

baseiam no Sistema Educacional Franciscano (SEFRAN), que consiste em “[...] um sistema 

educacional próprio que alia a tradição e moral franciscana às pesquisas de ponta” em 

Educação e Tecnologia”
53

. 

Não há uma seção específica dedicada ao Ensino Religioso. No campo de busca do 

site, ao pesquisar pelo termo “Ensino Religioso” é possível encontrar notícias sobre eventos 

relacionados à disciplina e dinâmicas que envolvem os alunos nas aulas do Ensino Religioso, 

mas que não especificam as temáticas das aulas. 

 Por meio dessa busca, na seção nomeada de “Níveis de Ensino” encontra-se a grade 

curricular oferecida pela instituição. Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, é 

informado que as disciplinas “Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, História, Geografia, 

Ciências Naturais, Matemática” encontram-se no eixo “I-Base Nacional Comum Curricular”; 

as disciplinas Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Música e Ensino Religioso encontram-se 

no eixo “II-Parte Diversificada”.
54

 

Nesta mesma seção, informa-se que, nos anos finais do Ensino Fundamental, as únicas 

disciplinas constantes da “Parte II-Diversificada” são Língua Estrangeira Moderna – Inglês e 

Ensino Religioso. As demais disciplinas, “Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, 

História, Geografia, Ciências Naturais, Matemática”, encontram-se no eixo “I-Base Nacional 

Comum Curricular”.
55

 

 

3.6.2.4 Instituto Nossa Senhora Auxiliadora 

Segundo a seção “História”, disponível no site do Instituto Nossa Senhora 

Auxiliadora, em 1918, pelas mãos das irmãs da Casa das Filhas de Maria Auxiliadora – 

Salesianas de Dom Bosco – iniciou-se uma obra educacional com 29 alunas. À época, sob o 
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nome “Externato Nossa Senhora Auxiliadora”, a casa onde as aulas aconteciam se localizava 

na região do Brás, na zona central do município de São Paulo. Em menos de um mês, o 

número de alunas mais do que triplicou e, então, foi realizada a mudança para o atual 

endereço, no bairro do Belenzinho, zona central de São Paulo: o externato deu lugar ao 

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. 

A proposta pedagógica disponível no site é nomeada de “Projeto Pedagógico – 

Pastoral” e informa assegurar “a formação integral da pessoa”: 

“[...] por meio de desenvolvimento dos valores, da criticidade e da 

consciência de sua identidade cultural, social e religiosa sintonizada com os 

desafios e programas educacionais do Brasil, a RSE segue as orientações da 

Lei de Diretrizes e Bases (LBD) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) do Ministério da Educação, em permanente diálogo com o carisma e a 

missão salesiana”.
56

 

Não há um espaço específico separado para informar sobre o Ensino Religioso. No 

campo de busca que o site disponibiliza, o termo “BNCC” não obteve nenhum resultado. Já a 

busca por “Ensino Religioso” resultou em uma seção nomeada de “Galeria de Fotos”, em que 

se observam dezenas de fotos dos alunos do colégio em visita, conforme legendas das fotos, a 

“templos sagrados”, entre eles uma mesquita e um templo budista.  

3.6.2.5 Colégio Nossa Senhora Aparecida 

O colégio foi fundado em 1956, resultante do trabalho de irmãs missionárias 

ucranianas junto à comunidade ucraniana no bairro de Vila Bela, pertencente ao distrito de 

Vila Prudente, na zona leste da cidade de São Paulo. Segundo a seção “Histórico”, disponível 

no site do colégio: 

“Desde a sua fundação, a Educação do Colégio Nossa Senhora Aparecida 

fundamenta-se em princípios herdados de sua Fundadora, a Bem-Aventurada, 

Josafata Miquelina Hordachevski, com a finalidade de Educar para a 

Comunidade.”
57
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De acordo com o site, a missão do colégio está orientada em uma educação voltada 

para a comunidade, “com o coração aberto para a vida, a justiça, a cidadania e a fraternidade, 

evangelizando e integrando o ser humano na sociedade”
58

. Sua proposta pedagógica, base da 

prática docente:  

“[...] está pautada no uso de recursos tecnológicos e métodos diferenciados, 

que incentiva o educando a fazer suas próprias descobertas, a desenvolver 

uma mentalidade científica, a incentivar o esporte, as atividades culturais, os 

valores sociais e cristãos, contemplando os quatro pilares da Educação: 

Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a 

ser.”
59

 

Na seção “Ensino Fundamental I” informa-se que a disciplina de Ensino Religioso é 

composta por “aulas reflexivas sobre os valores cristãos com atividades práticas que levam a 

reflexões das atitudes pessoais e sociais”
60

.  Já na seção “Ensino Fundamental II”, o Ensino 

Religioso tem por objetivo “o desenvolvimento de valores, contribuindo para a solidariedade 

e para uma convivência fraterna e pacífica, respaldada pelo respeito incondicional às 

diferenças”
61

. 

O site conta uma seção nomeada de “Serviços”, em que são detalhadas iniciativas 

voltadas para a área social e comunitária, como a “Escola de Pais”
62

, projeto que visa 

promover encontros entre pais de alunos e educadores do colégio. Outra ação apresentada na 

seção é o “Projeto Irmã Josafata”
63

, que inclui aulas de yoga e pilates para a comunidade, 

ministradas por voluntárias. O projeto também conta com aulas de Inglês e Computação, 

ministradas por alunos voluntários do Ensino Médio para a terceira idade.  
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Ainda na seção “Serviços” apresenta-se o projeto “Escola em Pastoral” que, “desde 

2007, tem por objetivo “auxiliar o Jovem na sua Formação Humana e Espiritual, despertando 

nele o gosto pelo Voluntariado”
64

.  

O site não conta com um campo de busca, em que seja possível inserir palavras-chave 

para encontrar temas ou notícias relacionados ao colégio. Não há uma seção específica 

reservada ao Ensino Religioso e não foram encontradas menções sobre a BNCC no site.  

 

3.6.2.6 Colégio Nossa Senhora das Dores 

O colégio foi fundado pela Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora sob o 

nome de “Externato Nossa Senhora das Dores”, em 1948, no bairro Casa Verde, localizado na 

zona norte do município de São Paulo (SP). 

Segundo o site, na seção “História”, a educação “desde os primeiros tempos, era 

concebida e praticada como um trabalho que atingia o ser humano integralmente”
65

. De 

acordo com o divulgado na seção “Proposta Educacional”, a educação se volta para a 

“excelência acadêmica, com atenção especial para a formação humana, à luz dos desafios da 

contemporaneidade”; ainda nessa seção informa-se que a escola investe para que “alunos e 

alunas alcancem destaque, sob a ótica cristã, em tudo o que são e realizam”.
66

 

O campo de busca disponível no site se localiza dentro da seção “Notícias”. A 

pesquisa pelo termo “Ensino Religioso” resultou na grade curricular do Ensino Fundamental 

(anos iniciais e finais) e do Ensino Médio, indicando que a disciplina é oferecida para esses 

níveis de ensino. A busca ainda resultou em uma notícia sobre um evento interdisciplinar 

(Ensino Religioso, Filosofia e Teatro), realizado em novembro de 2019, no auditório do 

colégio, em que o projeto denominado “Vivenciando Ensinamentos Bíblicos e 

Espiritualidade” foi apresentado à família dos alunos e à comunidade educativa do colégio 

Nossa Senhora das Dores. 
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A pesquisa pelo termo “BNCC” resultou em texto que se refere à Educação Infantil: 

“[...] tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seus direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as 

condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural.”
67

 

Não há, no site oficial do colégio, uma seção específica destinada ao Ensino Religioso 

e não foram encontradas menções à BNCC de Ensino Religioso. 

 

3.6.2.7 Colégio Nossa Senhora de Sion 

O colégio Nossa Senhora de Sion, localizado no bairro de Higienópolis, zona central 

de São Paulo (SP), foi fundado em 1901, por irmãs da Congregação de Nossa Senhora de 

Sion, que chegaram da França em 1888. Inicialmente um colégio só para meninas, atualmente 

é um colégio misto e, segundo a seção “Nossa História”: 

 “[...] com postura moderna, respeitando a individualidade do aluno. 

O Colégio Sion é uma escola católica, com abertura inter-religiosa, pois o 

Carisma da Congregação tem como base a vivência da fé sem pretender impô-

la aos outros. O acolhimento é o marco do nosso Carisma.”
68

 

O colégio atende à Educação Básica, oferecendo cursos da etapa de Educação Infantil 

até o Ensino Médio em meio período. O período integral é disponibilizado para as etapas 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Na seção “Proposta Pedagógica”, o site informa que a educação oferecida aos alunos 

visa o “domínio de conteúdos curriculares, contextualizados e interdisciplinares que 

viabilizem a aprendizagem significativa”. Além disso, busca-se a “autonomia intelectual” 
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com vistas ao desenvolvimento do “pensamento crítico”, fomentando a “cidadania consciente 

e atuante”
69

. 

Ainda dentro da seção “Proposta Pedagógica”, a disciplina de Ensino Religioso é 

citada como parte da área de “Ciências Humanas e suas tecnologias”, que engloba as 

disciplinas História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Atualidade e Ensino Religioso. A meta 

descrita para essa área é: 

“Perceber a historicidade dos acontecimentos do mundo contemporâneo e 

construir seus próprios valores e conceitos para que se torne por meio do 

desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, um agente transformador 

da sociedade.”
70

 

No campo de busca, a pesquisa pelo termo “Ensino Religioso” resultou em 

publicações em área restrita a alunos, em que se compartilham “salas virtuais”, “lição de 

casa” e onde se dá a comunicação virtual entre professores e alunos. A pesquisa pelo termo 

“BNCC” não retornou nenhum resultado. 

   

3.6.2.8 Colégio Olivetano 

No site, a seção “História” narra a origem do colégio que, em 1954, idealizado por 

dois sacerdotes beneditinos olivetanos, chamava-se “Jardim de Infância Nossa Senhora 

Menina”. Em 1980, reconheceu-se a denominação “Colégio Olivetano”, nome ligado à 

mantenedora, a Associação dos Olivetanos. 

Atualmente, o colégio, que se localiza da Vila Esperança, bairro no distrito da Penha, 

na zona leste de São Paulo, atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A “Proposta 

Pedagógica” disponível no site, dentro da seção “Etapas de Ensino”, informa que o ensino 

privilegia “a construção do conhecimento e o desenvolvimento pleno das potencialidades do 

aluno”, além de sua “inserção no ambiente social”. A ação pedagógica está alicerçada na 
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“antropologia teológica, cuja identidade está centrada no Humanismo Cristão”, que forma 

“crianças e jovens com princípios voltados para Deus e para a vida”
71

.  

Em navegação pelo site, na área nomeada “Regimento”, informa-se, sobre o Ensino 

Religioso: 

“VII – O ensino religioso, de caráter obrigatório dentro do quadro curricular, 

será ministrado de acordo com o previsto no § 2º do Art. 33, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, na Indicação CEE-

SP 07/2001 e Deliberação CEE-SP 16/2001. 

a) No Ensino Infantil até o 5º ano será avaliado através de atividades. 

b) No Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio será avaliado, 

bimestralmente, através de notas.”
72

 

No campo de busca, a pesquisa pelo termo “Ensino Religioso” resultou em 

publicações em área restrita a alunos, em que se compartilham “salas virtuais”, “lição de 

casa” e onde se dá a comunicação virtual entre professores e alunos. A pesquisa pelo termo 

“BNCC” não retornou nenhum resultado. 

 

3.6.2.9 Colégio Nossa Senhora de Lourdes 

No site, a seção “Nossa História” conta que “por vontade de Deus e com disposição 

para o servir”
73

, em 1940 iniciavam-se “os trabalhos educacionais e apostólicos” da 

Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, em uma casa no bairro de 

Água Rasa, na zona centro-leste de São Paulo. 

Em 1941, com o nome “Externato de Nossa Senhora de Lourdes”, funcionava apenas 

o primário. O ginásio teve início em 1957 e, em 1961, criaram-se os cursos de Magistério e 

Normal. Em 1970, a escola recebeu seu nome definitivo: Colégio Nossa Senhora de Lourdes.  
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Em 2020, o colégio atende alunos da Educação Básica, com as etapas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de Ensino Profissionalizante nas áreas de 

Análises Clínicas e de Informática.  

Na apresentação da etapa de Ensino Fundamental, que a página virtual disponibiliza, 

consta que: 

“O Ensino Fundamental (do 1º ao 9º Ano) trabalha matérias específicas, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, com professores 

qualificados e dedicados à formação dos alunos, atendendo-os em suas 

necessidades individuais, buscando transmitir, da melhor forma possível, o 

conteúdo, possibilitando ao aluno construir o seu conhecimento de maneira 

crítica e reflexiva.”
74

 

A página virtual não apresenta uma seção separada para assuntos de Ensino Religioso. 

No campo de busca do site, os termos “Ensino Religioso” e “BNCC” não resultaram em 

nenhum conteúdo. 

 

3.6.2.10 Colégio Nossa Senhora do Morumbi 

Localizado no bairro do Morumbi, na zona oeste da cidade de São Paulo, o colégio foi 

fundado em 1964, com o nome de “Externato e Semi-Internato Nossa Senhora do Morumbi”, 

cuja missão estava em “preservar e reavivar a proposta educacional” concebida pelo trabalho 

educacional das Cônegas de Santo Agostinho, que se iniciou no século XVI. Além disso, a 

proposta visava atender “às demandas e às dificuldades” da sociedade, como a “da 

solidariedade, a da generosidade, a da ética e a de uma formação intelectual e moral sólida, 

para poder contribuir com a formação do país.”
75

 

O colégio oferece cursos que atendem as etapas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

Uma busca pelo termo “Ensino Religioso” no campo de pesquisa disponível no site do 

colégio não obteve resultados. Já a busca pelo termo BNCC resultou em uma notícia 

intitulada de “Eletivas – Exercitando as escolhas e conhecendo o mundo que nos cerca” (sem 
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data), que informa sobre cursos multisseriados oferecidos para que “o educando tenha a 

oportunidade de vivenciar diferentes experiências durante seu trajeto pedagógico no Ensino 

Fundamental séries finais”, visando fomentar no aluno “a capacidade de atuação consciente e 

efetiva em sociedade, pensando no hoje e amanhã”. O mesmo texto ainda dispõe: 

“Há dez anos contamos com a possibilidade de os alunos, de acordo com seus 

projetos de vida e seus interesses, escolherem uma aula semanal para compor 

a matriz curricular. 

É com grande satisfação que se confirma o pioneirismo em nosso colégio em 

efetivar competências e habilidades, de acordo com a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) que realiza mudanças providenciais na grade curricular, 

quanto à metodologia e aos conteúdos que permeiam por todas as disciplinas, 

alinhavando esses saberes.”
76

. 

Os cursos elencados para 2020 são “Astronomia: explorando o Universo”; “Corpo em 

movimento”; “A Química e a Física em nossas vidas”.  

A página virtual não disponibiliza uma seção específica para o Ensino Religioso, em 

que sejam apresentados conteúdos dessa disciplina. 

 

3.6.2.11 Colégio Consolata 

Segundo a seção denominada “Colégio Consolata – 70 anos”, em junho de 1946 

chegaram de navio ao porto do Rio de Janeiro (RJ), vindas de Turim, na Itália, as Sete Irmãs 

Missionárias da Consolata. 

Em janeiro de 1948, as Irmãs da Consolata fundaram um grupo escolar no bairro do 

Imirim, zona norte da cidade de São Paulo, onde até hoje funciona o Colégio Consolata, que 

oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
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O site disponibiliza o Projeto Pedagógico vigente entre os anos de 2018 e 2021, que 

indica a missão do Colégio, que se orienta pela evangelização “a partir de nossa realidade”, o 

que abre “possibilidades de atuação para uma pastoral escolar específica e diferenciada”
77

: 

 “Temos a missão de propor uma educação integral da pessoa por meio de um 

projeto educativo, fundamentado nos princípios evangélicos, que contribua 

para dar o direcionamento, qualificação e sentido para a vida de toda a 

comunidade educativa. 

Pensamos em uma Proposta Pedagógica articuladora no processo de formação 

continuada para professores e colaboradores que recria a cultura da reflexão 

coletiva de equipe escolar, zela pela aprendizagem de seus alunos, empenhada 

na formação de cidadãos competentes e éticos, pelo exercício da autonomia 

corresponsável, comprometimento, espírito de pertença no plano de trabalho, 

que faça bom uso dos recursos, tanto humanos como materiais e financeiros, 

que prima pelo ambiente em que se vive a mensagem educativa.”
78

. 

Foi possível encontrar, ainda na seção “Proposta Pedagógica”, algumas menções ao 

documento da BNCC. A primeira delas, já no prefácio do texto, dispõe: 

“Independente da construção sólida e permanente da nova BNCC, o fato é que 

educadores e alunos devem colaborar no desenvolvimento das práticas 

educativas no dia a dia da sala de aula. Compreender e fazer-se compreender 

são aprendizados importantes, que podem ser generalizados em cada 

disciplina.
79

”. 

A segunda menção à Base Nacional Comum Curricular reconhece mudanças que a BNCC 

trouxe para a comunidade escolar: 

“Optamos por um planejamento bienal em função das diversas mudanças que 

estamos vivenciando na Educação do Brasil, sobretudo no que diz respeito à 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e as mudanças anunciadas para o 

Ensino Médio. Adotamos a metodologia de acompanhamento de processos 

PDCA (Plan/Do/Check/Action), cujo método tem a função de garantir que o 
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Colégio organize seus processos colocando-os sempre em checagem e 

contínua reorganização.”
80

 

A terceira menção à BNCC mostra que o colégio desenvolveu um estudo sobre o 

documento da Base e visa “materializar” as premissas arroladas na BNCC: 

“Denominamos como descritores de aprendizagem os padrões de referência 

de cada componente curricular que compõe a Matriz Curricular da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. À primeira vista, os descritores de aprendizagem 

podem representar a imagem de um ensino ‘conteudista’ (no sentido de 

agregação de conceitos), sem significado. É fácil perceber que eles realizam 

justamente o contrário, pois dão significado prático para um conteúdo que se 

espera que o aluno adquira na escola. Na medida em que tomamos o termo 

“conteúdo”, tal como está descrito no BNCC, os descritores de aprendizagem 

são um interessante meio de materializá-los.”
81

. 

As demais menções à BNCC informam metas de alinhamento de conteúdo para as 

diversas áreas de conhecimento, entretanto, o Ensino Religioso não é tratado como uma área 

de conhecimento (como dispõe a BNCC), mas está disposto junto área de conhecimento de 

Ciências Humanas: 

“Apresentar o alinhamento de conteúdo da área de CIÊNCIAS HUMANAS E 

SUAS TECNOLOGIAS, do 3º ano do EF à 3ª série do EM, até o até o início 

de 2019, de forma que inicie um diálogo entre a nova BNCC com os 

descritores de aprendizagem do Colégio Consolata.
82

”. 

O site do Colégio Consolata não dispõe de um campo de buscas por palavras-chave; 

em navegação no site, não foram encontradas mais alusões a BNCC e ao Ensino Religioso. 

 

3.6.2.12 Colégio São Teodoro de Nossa Senhora de Sion 

Localizado no bairro de Vila Maria, zona norte da cidade de São Paulo, o Colégio São 

Teodoro de Nossa Senhora de Sion foi fundado em 1942, quando “irmãs da Congregação 
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Nossa Senhora de Sion foram convidadas pelo bispo da época para realizar um trabalho 

educativo nesse bairro”
83

. Em 2020, o Colégio e atende alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. No site, a seção “Carisma de Sion” informa: 

“Somos uma escola católica e temos o ensino direcionado a uma cultura de 

diálogo e escuta, para acolher o outro na sua diferença. 

Nossa preocupação, além do conteúdo, é direcionar as crianças e os jovens 

para uma convivência pacífica e acolhedora respeitando o outro em sua 

crença. Eles aqui devem se sentir bem e felizes buscando o conhecimento, 

fazendo amigos, acolhendo para serem acolhidos.”
84

 

Os princípios da filosofia educacional do Colégio dispostos na seção “Projeto 

Pedagógico” são “a abertura para a realidade do mundo, formando o educando como ser 

participante da História, [...] desenvolvendo responsabilidade social”; “desenvolvimento de 

senso crítico o aluno, educando-o para o uso consciente da liberdade”; “promoção pessoal e 

comuntária, despertando no educando o espírito de fraternidade e respeito ao ‘outro’”; 

“pluralismo de ideias e  concepções pedagógicas”; “capacidade para conviver com as 

diferenças culturais e religiosas”
85

. 

Não há, no site do Colégio São Teodoro de Nossa Senhora de Sion um campo de 

buscas por palavras-chave; em navegação no site, não foram encontradas alusões a BNCC e 

ao Ensino Religioso. 

 

3.6.2.13 Escola Nossa Senhora das Graças (ENSG) 

Fundada em 1958 por uma educadora – Lucy Alice Roperto Nieman –, a Escola Nossa 

Senhora das Graças (ENSG) se localiza em Cidade Vargas, bairro do distrito do Jabaquara, 

zona sul da cidade de São Paulo.  

Em seu primeiro ano de funcionamento, o colégio, que levou o nome da padroeira do 

bairro, oferecia apenas a Educação Infantil, mas hoje oferece também o Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio, além de atividades extracurriculares, em período semi-integral ou integral. 
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Em sua página virtual, a seção “Filosofia” indica quatro metas que o colégio se propõe 

a cumprir: “incentivar o aluno a criar, em todos os sentidos, levando-o a atingir seu pleno 

desenvolvimento com relação a si próprios e aos outros”; “buscar métodos mais eficazes de 

ensino [...], levando-se em conta as características pessoais do aluno [...]”; “treinar em nosso 

educandos a capacidade de [...] comunicação, cooperação, convívio para que mantenham um 

contato coerentes com os semelhantes [...]”. A última meta dispõe: 

“Estimular a valorização de outras culturas, de outros sentimentos, outras 

maneiras de pensar, através da leitura e pesquisa constantes, desenvolvendo 

normas de convivência democrática para compreenderem os direitos e deveres 

da pessoa humana, do cidadão, da família e demais grupos sociais.”
86

. 

O site ainda disponibiliza o download das cinco edições da revista publicada pela 

escola, cujo nome é a sigla da escola – ENSG, que contém notícias sobre projetos 

educacionais, aulas especiais, feiras culturais, bem como sobre alunos e ex-alunos. Além 

disso, as revistas contam com colunas de opinião de alunos sobre temas diversos.  

No site da escola não há um campo de buscas por palavras-chave, e por meio da 

navegação no site não foram encontradas alusões a BNCC e nem ao Ensino Religioso. 

 

3.6.2.14 Colégio Nossa Senhora das Graças (Gracinha) 

Em sua página virtual, o Colégio Nossa Senhora das Graças, apelidado de Gracinha, 

apresenta-se como um colégio disposto a propiciar “uma sólida formação acadêmica”, a 

estimular “a construção e o fortalecimento de valores como liberdade, respeito e cooperação” 

e a investir “na parceria de professores, funcionários e familiares [de alunos] para esta 

trajetória”
87

. Na seção “Nossa escola”, apresenta-se o objetivo final pretendido para a 

educação que oferece aos alunos: 

“Como escola humanista, acreditamos que somos responsáveis por formar 

cidadãos comprometidos a transmitir a nossos descendentes um planeta 

habitável, no qual seja assegurada a liberdade de pensar, de se expressar, de 

empreender e de ser singular. [...] 
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Fazemos educação acreditando que o ciclo não se fecha ao final da 

escolaridade básica, mas que a bagagem acumulada até aqui contribuirá para 

que as alunas e os alunos façam escolhas mais próximas dos seus desejos e 

construam um mundo mais próximo de suas convicções, sabendo que existem 

divergências e que é da negociação e do reconhecimento do outro que 

podemos dar sobrevida à sociedade que chamamos de civilizada.”
88

. 

No campo de busca por palavra-chave, não foram encontrados conteúdos relativos à 

BNCC ou ao Ensino Religioso. 

 

3.6.2.15 Externato Nossa Senhora do Sagrado Coração 

Segundo informações coletadas em seu site oficial, o Externato Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, fundado em 1949, foi a primeira escola católica da Vila Formosa, distrito 

que se localiza na zona sudeste da cidade de São Paulo. 

Na página de entrada de seu site, o colégio informa seu “compromisso” e sua 

“responsabilidade”: 

“Somos comprometidos com a formação humana e intelectual de nossos 

estudantes. Nossa equipe sabe unir autoridade com liberdade, disciplina com 

familiaridade, seriedade com alegria contagiante. Sinalizamos a direção, 

balizamos o cominho e você, caro estudante, deve fazer sua parte: caminhar 

com dedicação em seu ritmo, realizando suas conquista. Conte conosco, sua 

Exter-Família. Estamos aqui para transformar seu potencial em realidade!”
89

. 

O colégio atende alunos da Educação Básica, oferecendo cursos das etapas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em períodos semi-integral e integral. 

Não há, no site, espaço reservado ao Ensino Religioso. A página também não 

apresenta campo de busca por palavras-chave e, em navegação pelas seções da página virtual 

não se encontraram menções a BNCC.  
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 3.6.2.16 Colégio Assunção 

Fundado em 1935 por Irmãs da Congregação das Religiosas Assunção, o Colégio 

Assunção se localiza no bairro Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo.  

O colégio oferece cursos que atendem as etapas de Educação Infantil até o Ensino 

Médio, em período semi-integral; para o Ensino Infantil e para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental há a opção de atividades em período integral.  

O Regimento do Colégio Assunção está disponível no site; nele são informados os seis 

“princípios” do colégio. Entre eles destacam-se:  

“I – a pessoa humana é única, livre, situada histórica e culturalmente, aberta à 

transcendência e chamada a colaborar com outros na construção de uma nova 

sociedade; [...] 

 V – que partindo da pessoa, busca formar o caráter cristão à luz do Evangelho 

que ilumina a inteligência, move a vontade, toca o coração, para que a vida, 

atitudes e ações nasçam de convicções de fé;  

VI – o diálogo entre a ciência e a fé, educar para o respeito e acolhida da 

diversidade das pessoas e para o compromisso na construção de uma cultura 

de paz, verdade, liberdade e solidariedade”
90

. 

Não há informações na página virtual a respeito da disciplina Ensino Religioso. O site 

não oferece campo de busca por palavras-chave e, em navegação pela página virtual, não 

foram encontrados conteúdos sobre a BNCC. 

 

3.6.2.17 Colégio São Luís 

Localizado no bairro Ibirapuera, zona centro-sul do município de São Paulo (SP), o 

Colégio São Luís é uma “instituição jesuítica com mais de 150 anos de tradição educativa de 

excelência na formação acadêmica e humana de crianças e jovens”
91

. O colégio atende as 

etapas de Educação Infantil até o Ensino Médio. 
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A seção “Nossa Identidade”, disponível no site, informa que, apesar de sua tradição 

educativa, a “essência” do Colégio está na “inovação”: 

“Não qualquer inovação, mas aquela que nasce do diálogo com a cultura de 

cada tempo e lugar, do chamado ao serviço às pessoas e da busca da 

excelência em tudo que fazemos.”
92

 

Segundo a página virtual, a missão do Colégio São Luís é a “Excelência na educação 

de pessoas criativas, competentes, conscientes e comprometidas na compaixão”. 

Apurou-se, na seção “Currículo”, disponível no site, que o Ensino Religioso como 

área de conhecimento figura em todas as etapas da Educação Básica. Na Educação Infantil e 

nos anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, o componente curricular relacionado a essa 

área de conhecimento é denominado “Formação Espiritual, Pessoal e Social”; no Ensino 

Médio, essa componente passa a se chamar “Ensino Religioso”
93

. 

A pesquisa pelo termo “Ensino Religioso” no campo de busca por palavras-chave 

resultou em notícias de eventos que envolveram o componente curricular, como a atividade 

interdisciplinar “Auto da Compadecida”, em que alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

recriaram o roteiro e apresentaram a cena final da obra de Ariano Suassuna: a atividade 

envolveu as áreas de Ensino Religioso e Linguagens.  

A pesquisa pelo termo BNCC resultou em três notícias: “Jornada Pedagógico-

Administrativa”, de 28 de janeiro de 2019; “Simpósio das escolas da Rede Jesuíta de 

Educação debate o tema ‘Currículo e Inovação’”, de 24 de maio de 2018; “Alunos do 

Colégio São Luís recebem menções verbais e honrosas por sua atuação na IIMUN Brazil”, de 

18 de dezembro de 2018.  

As duas primeiras notícias abordam eventos pedagógicos em que a comunidade 

educativa discutiu currículos e a BNCC; a terceira notícia informa o bom desempenho de três 

alunos que participaram de um evento no qual se simulam assembleias das Nações Unidas; na 

mesma notícia, informa-se que o curso de Inglês do Colégio São Luís contempla o requerido 

pela BNCC para a disciplina de Língua Inglesa. 
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3.6.2.18 Colégio Marista Glória 

Parte da Rede Marista de Colégios, o Marista Glória foi fundado em 1902 por três 

Irmãos Maristas e se localiza no bairro do Cambuci, na zona central de São Paulo (SP). 

Funcionou até 1954 como um Externato; atualmente atende alunos da Educação Infantil até o 

Ensino Médio. Segundo a seção “Quem Somos – História”, disponível na página virtual do 

Colégio Marista Glória: 

“A presença dos Irmãos Maristas difundiu-se nas unidades sociais atendendo 

crianças, adolescentes, jovens e famílias por meio de serviços, programas e 

projetos sistematizados. Sempre com a preocupação de contribuir com o 

fortalecimento dos vínculos, a participação, o exercício da cidadania, e a 

defesa dos Direitos da Infância e Juventude”
94

. 

Na seção “Visão de Ensino e Valores”, informa-se que a Educação Marista objetiva 

principalmente “contribuir para formar alunos protagonistas, com consciência crítica, éticos e 

solidários”, tendo em vista a “transmissão de valores como Presença, Interculturalidade, 

Espírito de Família, Amor ao Trabalho, Solidariedade, Simplicidade e Espiritualidade”
95

. 

A navegação no site não encontrou uma área específica destinada ao Ensino Religioso 

ou a BNCC. Entretanto, a pesquisa no campo de busca pelo termo “Ensino Religioso” 

resultou em dez notícias a respeito de atividades e eventos que envolveram a disciplina. Pode-

se citar “Presépio é confeccionado por alunos!” (sem data), em que alunas e alunos do 6º, 7º e 

8º ano planejaram e construíram “painéis de vitral” para decorar o local onde um presépio, 

projetado por quatro alunas do 9º ano, foi montado. A atividade foi desenvolvida 

interdisciplinarmente entre Arte e Ensino Religioso. 

Outra notícia que pode ser citada é “Das cores da terra aos nossos azulejos" (sem 

data), em que alunos do 5º ano, após conhecer e estudar os “grafismos indígenas”, realizaram 

atividades interdisciplinares nas aulas de Arte, Ensino Religioso e Ciências.  

Como resultado à pesquisa pelo termo “BNCC”, na página oficial do Colégio Marista 

Glória, foram encontradas três notícias. Uma delas, sem data, cujo título é “ANEC – Versão 

Nacional da Nota Técnica sobre a BNCC”, informa que a ANEC, “após 5 meses de 
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mobilização nas escolas, estudos sobre a base com os gestores e educadores [...]” chegou à 

uma “nota técnica”
96

. A notícia não explica o conteúdo da nota, mas em pesquisa no site da 

ANEC, apurou-se que: 

“A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), após 

acompanhar as cinco Audiências Públicas sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), realizada em cinco estados brasileiros desde o mês de 

julho, emite hoje (12), após a última audiência realizada ontem (11), em 

Brasília, Nota Técnica com a finalidade de contribuir com a terceira e última 

versão do documento que irá nortear a educação básica no país.”
97

 

Percebe-se, pela menção à “última audiência” da BNCC, que esta nota se refere à 

audiência realizada em 11 de maio de 2018, que trata da parte da BNCC referente ao Ensino 

Médio, etapa de ensino em que o Ensino Religioso não consta do documento.  

Outra notícia relacionada à BNCC, nomeada de “Drive-Thru Junino no Glória!”, 

informa sobre um evento ocorrido no dia 26 de julho de 2020, quando, via drive-thru, alunos 

da Educação Infantil foram com suas famílias ao colégio, caracterizados para “brincar de 

Festa Junina”, e receberam “sem precisar sair do carro”, um documento nomeado de 

“Roteiros de Aprendizagem”, em que constam “propostas que valorizam momentos de 

criação e investigação já presentes na rotina das crianças”, e que são desenvolvidas nas aulas 

on-line com as professoras. O evento noticiado aconteceu em época em que a pandemia do 

Covid-19 atingiu o Brasil (2020), o que resultou em quarentenas pelo país e, em São Paulo 

(SP), suspensão de aulas presenciais em estabelecimentos de ensino. Sobre isso, a notícia 

informa: 

“O tempo de isolamento social é um momento importante, em que as famílias 

poderão participar ativamente das ações que incentivem a curiosidade, a 

criatividade e o movimento, por meio de diferentes linguagens e campos de 

experiência, conforme a BNCC (2017)”
98

. 

O título da terceira notícia encontrada no site, a qual menciona a BNCC, também 

envolve o período de quarentena relativo à pandemia de Covid-19, é intitulada “Estudantes 
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escrevem cartas para encorajar idosos durante a pandemia”. Alunos do 5º ano do Colégio 

Marista Glória, com o intuito de “incentivar idosos que participam do Projeto Recrear, 

promovido pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP)”: 

 “[...] escrevem de próprio punho [...] palavras de encorajamento, 

solidariedade, amor, fé e incentivo para que idosos consigam se sentir 

abraçados, mesmo que virtualmente, em um momento de reclusão e de 

cuidados com a saúde”
99 

. 

 

O texto ainda informa: 

“De acordo com a professora Tânia Regina da Cruz dos Santos, responsável 

pela ação no Marista Glória, a empatia e a cooperação devem estar presentes 

na vida dos alunos, dentro e fora do âmbito escolar. A docente explica que 

uma das competências sugeridas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para ser abordada entre os alunos é justamente a empatia e a 

cooperação”
100

. 

 

3.6.2.19 Colégio da Companhia de Maria (Compa) 

O Colégio da Companhia de Maria é também conhecido como Compa e se localiza no 

bairro Vila Nova Conceição, bairro da zona sul de São Paulo. A fundação do Colégio se deu 

em 12 de dezembro de 1957, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Em 2020, a instituição 

oferece cursos da Educação Infantil ao Ensino Médio, em períodos semi-integral e integral. 

No site do Colégio da Companhia de Maria, na seção “Proposta Pedagógica”, informa-

se que a “ética humanista cristã”, o “rigor no exercício do estudante”, a “contínua produção de 

conhecimento” e a “aprendizagem significativa” são parte do “ideário” da instituição. A seção 

ainda dispõe que: 
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“Sua missão é fazer com que os estudantes sejam ávidos por saber e justiça, 

tenham cabeças bem formadas, e sejam comprometidos com a cidadania e 

com as mudanças sociais, em favor de um mundo mais fraterno, mais 

solidário e ambientalmente responsável.”
101

 

No campo de busca, a pesquisa com o termo “Ensino Religioso” resultou em resenhas 

de livros, informações sobre eventos que envolveram a disciplina, informações sobre a 

Campanha da Fraternidade de 2020, bem como notícias sobre a “Missão Jovem Companhia 

de Maria – Cone Sul”, missão que visa a evangelização de jovens na América do Sul.  

Uma das notícias encontradas pela pesquisa com o termo “Ensino Religioso” intitula-

se “Mindfulness com o 2º Ano” (sem data) e informa características de uma atividade 

realizada na aula de Ensino Religioso, em que os alunos praticaram a “atenção plena” por 

meio de um exercício de pescaria, trabalhando “o equilíbrio, os níveis de atenção e a 

capacidade de aumento da percepção do entorno”. Ainda segundo a notícia: 

“[...] durante a vivência, foram reforçados conceitos sobre a importância da 

identificação e acolhimento das diferenças. Momentos de diálogo, acolhida e 

respeito aos outros, são práticas diárias de fraternidade e compaixão, 

indispensáveis para desenvolver a convivência saudável.”
102

 

A busca do termo BNCC no campo de pesquisa disponível no site resultou em duas 

notícias a respeito de encontros que visam a formação de professores e o diálogo sobre 

práticas pedagógicas. Uma delas, cujo título é “Formação de Professores do Compa aborda 

BNCC”, de 15 de maio de 2018, apresenta a opinião da então Orientadora Educacional do 

Compa para os anos iniciais do Ensino Fundamental, Gláucia Coiro: 

“A BNCC vem trazer uma educação mais democrática no sentido da 

abordagem curricular, onde cada escola poderá dar ênfase aos conteúdos que 

mais se aproximem de seus Projetos Pedagógicos. Porém, o que há de mais 

importante ainda do que os currículos é a formação humana que as 

competências da BNCC se referem, uma vez que vivemos num mundo cada 

vez mais materialista e efêmero, oferecer às crianças e jovens um olhar mais 
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sensível e crítico ao mesmo tempo, poderá futuramente, frutificar numa 

sociedade mais sadia”.
103

 

A segunda notícia, cujo título é “Encontro das Instituições Companhia de Maria –

Brasil”, datada de 11 de setembro de 2018, informa sobre o encontro institucional de 

educadores dos Colégios da Companhia de Maria, que visou “atualizar conhecimentos 

tecnológicos, pedagógicos, éticos e de relacionamentos que surgem com a evolução da 

sociedade”, bem como “tratar de temas como a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, 

Projeto Educativo Companhia de Maria, Empreendedorismo Social, Tecnologia Educacional 

e Metodologias, entre outros”
104

. 

 

3.6.2.20 Colégio de São Bento 

Inaugurado em no dia 21 de março de 1903, dia da festa de São Bento, o Colégio se 

chamava Gymnasio de São Bento. Em 1943, passou a se chamar Colégio de São Bento, 

conforme informado na seção “Histórico”, disponível em seu site, “atendendo as reformas 

educacionais brasileiras”
105

.  

O Colégio de São Bento se localiza no Centro Histórico de São Paulo (SP) e oferece 

cursos que atendem a Educação Básica, a Educação Infantil e o Ensino Médio, em meio 

período e em período integral. Aos sábados, o Colégio oferece aulas de Matemática, de 

Inglês, de Português e de Chinês, no período da manhã; à tarde, pode-se optar por aulas de 

violino, pintura chinesa, harpa chinesa, jazz, entre outros. 

O Projeto Pedagógico está disponível na página virtual do Colégio e dispõe: 

“O Colégio de São Bento é uma instituição denominacional, norteado pelo 

magistério da Igreja Católica Apostólica Romana e que atua constantemente 

na formação do caráter e no desenvolvimento das virtudes de seus alunos. [...] 

Num um ambiente plural, de tolerância e respeito à diversidade, os estudantes 

de diferentes credos religiosos, nacionalidades, etnias e culturas, são acolhidos 
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com todo respeito e amor que uma criança ou adolescente merece receber em 

seu local de estudo e convívio.”
106

 

A página virtual do Colégio de São Bento não tem um espaço específico para 

conteúdos de Ensino Religioso, mas a pesquisa no campo de busca do site pelo termo “Ensino 

Religioso” resultou em uma imagem com as grades horárias da Educação Infantil e do 1º ano 

do Ensino Fundamental referentes a 2013. Já a busca pelo termo “BNCC” trouxe um artigo 

publicado em março de 2019, que informa que uma atividade realizada na aula de Língua 

Portuguesa, no 3º ano, que consistia no preparo de uma receita de bolo, mobilizou habilidades 

da BNCC (não são informadas quais). 

 

3.6.2.21 Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos 

Localizado no bairro Vila Monumento, na zona sul da cidade de São Paulo (SP), o 

Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos faz parte de Rede de Educação Notre Dame, que 

conta com dezenas de colégios pelo Brasil. 

Dentro do site da Rede Notre Dame, na página direcionada ao Colégio Rainha dos 

Apóstolos, a seção “Missão, Princípios e Visão” informa que a missão do Colégio é “Educar 

com excelência pedagógica, bondade e firmeza para construir um mundo melhor”; sua visão 

consiste em “ser Rede de Educação sem fronteiras, com sustentabilidade, inovação e 

excelência pedagógica”. Entre dez os princípios arrolados na seção destacam-se: “1. Anúncio 

e testemunho do Projeto de Jesus Cristo”; “3. Construção do Conhecimento”; “4. Formação e 

competência profissional”; “7. Incentivo à pesquisa”; “8. Cuidado com a vida do planeta, do 

outro e de si”
107

.  

A página virtual do Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos não disponibiliza 

campo de busca por palavras-chave; em navegação pelo site não foram encontrados espaços 

dedicados ao Ensino Religioso e nem menções ao documento da BNCC. 
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3.6.2.22 Colégio FraNSCarmo 

O Colégio FraNSCarmo, localizado na Vila Alpina, região sudeste de São Paulo (SP), 

oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino 

Médio.  

A seção “Institucional” disponível na página virtual do Colégio FraNSCarmo 

apresenta como missão da instituição a promoção da “Educação Básica de qualidade, 

inspirada nos valores cristãos e franciscanos, visando a formação de uma sociedade justa, 

fraterna e sustentável”. O Colégio tem o objetivo de “Ser referência na Educação Básica pela 

excelência na formação acadêmica, humana e espiritual” e elenca, como valores: 

 “a fé em Deus sem distinção de religião; o cuidado reverente com a vida em 

todas as suas manifestações; a responsabilidade socioambiental; a construção 

e o cultivo da Paz e do Bem; o respeito pelo próximo e pelo diferente; o 

ambiente acolhedor e afetivo; a perseverança e dedicação na aquisição da 

excelência acadêmica e humana”
108

 

Não há, no site do Colégio FraNSCarmo, campo em que se possa fazer uma busca por 

palavras-chave; em navegação pela página virtual não foram encontrados conteúdos 

dedicados ao Ensino Religioso ou à BNCC. 

 

3.6.2.23 Colégio Marista Arquidiocesano 

Fundado em 1858, o Colégio Marista Arquidiocesano se chamava Colégio Diocesano 

e era administrado por freis capuchinhos e padres seculares. Em 1908, os Irmãos Maristas 

passaram a dirigir o Colégio. A instituição oferece cursos de Educação Infantil, anos iniciais e 

finais de Ensino Fundamental e Ensino Médio, em períodos semi-integral e integral. 

Na página virtual do Colégio Marista Arquidiocesano, a seção “Visão de Ensino e 

Valores” dispõe que o objetivo da educação é “contribuir para formar alunos protagonistas, 

com consciência crítica, éticos e solidários”
109

.  
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No campo de busca do site do Colégio Marista Arquidiocesano, em pesquisa pelo 

termo “Ensino Religioso”, foram encontrados seis artigos que noticiam atividades 

desenvolvidas em aulas do Ensino Religioso. Um desses artigos, cujo título é "Suportes 

tecnológicos em sala de aula: Um caminho que favorece a leitura compartilhada e a ampliação 

da cultura digital” (sem data), informa que alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

utilizaram tablets para ler um história na aula de Ensino Religioso, sobre “Crenças e 

superstições”, em que: 

“[...] uma planta (arruda) pode ter significados diferentes para as pessoas de 

diversas crenças. Tal situação de aprendizagem possibilitou o 

desenvolvimento do pensamento complexo e da análise crítica sobre o tema 

discutido em aula, habilidades fundamentais para o cidadão do século 

XXI”.
110

 

Outro artigo, chamado “Caça ao tesouro serve de aquecimento para Estudo de Meio” 

(sem data), se refere a uma atividade interdisciplinar que envolveu as disciplinas de Ensino 

Religioso, Geografia, História, Arte, Inglês, Português e Ciências, em que os alunos do 8º ano 

participaram de uma “caça ao tesouro” na cidade de Paraty (RJ). 

A pesquisa que incluiu o termo “BNCC” no campo de busca do site resultou em cinco 

artigos em que a palavra é mencionada. Em um deles, cujo título é “Diretor do Colégio 

Marista Arquidiocesano participa da 17ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão 

Educacional (GEduc – 2019)”, é informado que o diretor do Colégio, Carlos Dorlass, 

participou do referido Congresso, no qual abordou-se a BNCC: 

“ [...] documento que define o conteúdo mínimo que os estudantes de Ensino 

Médio de todo o Brasil deverão aprender em sala de aula, além dos itinerários 

formativos – cinco áreas de estudo que compõem a carga horária deste novo 

modelo para o Ensino Médio”
111

. 
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Outro artigo encontrado por meio da ferramenta de busca disponível no site do 

Colégio Marista Arquidiocesano intitula-se “Cupcake: uma visita inesperada!” (sem data), 

que narra uma atividade realizada na aula de Língua Portuguesa, em que alunos receberam 

uma veterinária, dona de um cão chamado Cupcake, para uma entrevista. O cão teve duas 

patas amputadas por conta de um atropelamento. O artigo salienta que: 

“[...] foi uma forma divertida e significativa de exercitar um dos pilares da 

educação, que é o Aprender a Conhecer. O aprender a conhecer exercita a 

atenção, a memória e o pensamento, assim, tornamos prazeroso o ato de 

compreender, descobrir e construir o conhecimento”
112

. 

Não foram encontrados espaços específicos dedicados ao Ensino Religioso ou a 

BNCC, em que se informe o modelo de Ensino Religioso que orienta a disciplina. 

 

3.6.2.24 Colégio de Santa Inês 

Localizado no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo (SP), o Colégio de 

Santa Inês foi fundado em 1907 e, segundo a seção “História”, disponível na página virtual do 

Colégio:  

“[foi] uma das primeiras Instituições Educacionais da região e a primeira 

voltada para a educação de meninas; o fato de ser uma escola católica nunca 

impediu que sua missão educadora fosse desenvolvida e direcionada a todas 

as etnias presentes no bairro. [...] O Santa Inês soube exercer sua missão sem 

distinguir entre raça ou credo, abriu suas portas para todos aqueles que 

quisessem participar dos ideais de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, para 

todos aqueles que estivessem dispostos a abrir sua mente e seu coração para 

ideias que fariam do mundo, um lugar melhor para se viver”
 113

. 

O Colégio de Santa Inês oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental 

(anos iniciais e finais) e Ensino Médio, em meio período, e, para alunos da Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, há a opção de período integral, com aulas 

extracurriculares de Arte, Inglês e Educação Física. 
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A Proposta Pedagógica do Colégio de Santa Inês, disponível no site, dispõe que a 

educação pretendida “considera as dimensões do ‘educar’ e do ‘cuidar’, em sua 

inseparabilidade”, com o intuito de focar “para a função social desse nível da educação, a sua 

centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana”
114

. 

A página virtual  do Colégio não disponibiliza ferramenta de busca por palavras-

chave; por meio da navegação no site não foram encontrados conteúdos referentes ao Ensino 

Religioso e nem à BNCC. 

 

3.6.2.25 Colégio Cristo Rei  

Fundado em 1933 por Irmãs Agostinianas Missionárias, o Colégio Cristo Rei se 

localiza no bairro da Vila Mariana, na região centro-sul de São Paulo (SP) e atende alunos da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, com opção de aulas em período integral para alunos da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A seção “História”, disponível no site do Colégio, informa que o objetivo principal da 

educação que é oferecida na instituição é “contribuir para o desenvolvimento humano, 

cognitivo e transcendente de seus educandos”
115

. 

A página virtual do Colégio Cristo Rei disponibiliza ferramenta de busca por palavras-

chave, mas a inserção dos termos “Ensino Religioso”, “BNCC” ou “Base Nacional Comum 

Curricular” no campo de busca não retornou nenhum resultado. Por meio da navegação pelo 

site, não foram encontrados espaços destinados ao Ensino Religioso e nem menções à Base 

Nacional Comum Curricular. 

 

3.6.2.26 Colégio Santa Cruz  

O Colégio de Santa Cruz foi fundado em 1952; na época, chamado de “Ginásio Santa 

Cruz”, funcionava em regime de semi-internato, com cerca de 60 alunos do sexo masculino, 

em uma casa emprestada pela Cúria de São Paulo, no bairro de Higienópolis, zona central de 

São Paulo (SP). Em 1957, em terreno doado pela Light de São Paulo, fica pronta a nova sede, 
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no bairro de Pinheiros – zona oeste de São Paulo – local em que o Colégio de Santa Cruz se 

localiza até hoje (2020). 

Em 1993, quase cinquenta anos após fundar o colégio, o então diretor – Padre 

Corbeil–, se aposenta; o cargo foi assumido por Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães, segundo 

a seção “Histórico”, disponível no site, “completando o processo de desclericalização”
116

. 

O Colégio Santa Cruz oferece cursos de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e 

de Ensino Médio, além de cursos noturnos de EJA e de Ensino Técnico. 

Dentro da seção “Projeto Pedagógico”, no subitem “Campos de Atividade”, disponível 

na página virtual do Colégio Santa Cruz, há informações sobre a concepção das disciplinas e, 

para o Ensino Religioso, que está disponível para a Educação Infantil e para os anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, o texto dispõe: 

“A área de Ensino Religioso se fundamenta no seguinte princípio: a vivência 

da espiritualidade constitui um dos pilares da formação multidimensional a 

que se propõe a educação no Colégio Santa Cruz. Isso significa que, 

independentemente do credo religioso de suas famílias, nossas crianças devem 

compartilhar essa substância humana superior e comum da espiritualidade, 

que à escola compete fazer emergir em suas duas dimensões: a exterior e a 

interior”
117

.  

A pesquisa pelo termo “Ensino Religioso” no campo de busca, que o site 

disponibiliza, resultou em dezenas de artigos que contam sobre atividades realizadas durante 

as aulas da disciplina de Ensino Religioso ou promovidas por ela, além de notícias sobre a 

participação dos professores de Ensino Religioso em missas ou celebrações religiosas 

católicas. Um dos artigos, intitulado “Educação Religiosa” diferencia “Ensino Religioso” de 

“catequese”: 

“O Ensino Religioso é oferecido a todos os alunos do Colégio e faz parte da 

grade curricular, tendo início no 2º ano do Ensino Fundamental e término no 

9º ano. São aulas semanais que permitem ao educando situar-se diante do 

fenômeno religioso de forma livre, coerente e engajada. Para tal, o aluno toma 

conhecimento de diferentes tradições religiosas, vivencia valores humanos, 
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desenvolve o potencial para uma vivência espiritual e é estimulado a uma 

prática consciente de solidariedade. 

A Catequese faz parte do processo de evangelização, ou seja, destina-se a 

famílias que voluntariamente desejam que seus filhos tenham maior 

aprofundamento na fé católica e sejam preparados para receber o sacramento 

da Primeira Eucaristia no Ensino Fundamental. Posteriormente, no Ensino 

Médio, é oferecida a preparação para receber o sacramento da Crisma. Ambos 

os cursos são extracurriculares, oferecidos em horários fora do período 

escolar”
118

. 

A inserção dos termos “BNCC” e “Base Nacional Comum Curricular” não apresentou 

nenhum conteúdo. 

 

3.6.2.27 Colégio Rainha da Paz 

O Colégio Rainha da Paz foi fundado em 1950 pelas Irmãs Dominicanas da 

Congregação Romana de São Domingos. Localiza-se no bairro de Pinheiros,  na zona oeste de 

São Paulo. 

Conforme informa a seção “Conheça o Rainha” disponibilizado na página virtual do 

Colégio, a instituição é uma “entidade filantrópica sem fins lucrativos”, que “dispõe de uma 

política de bolsas de estudo que atende a critérios sociais de renda”
119

. 

A seção “Nossos Valores” informa que a missão do Colégio Rainha da Paz está em 

“promover uma educação libertadora nos princípios dominicanos da verdade, da justiça e da 

fraternidade”, com vistas a oferecer “uma formação acadêmica de excelência e construindo 

um projeto coletivo que assume a autonomia, o senso crítico e a inclusão como princípios”
120

.   

Na seção “Proposta Pedagógica” referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

informa-se que os professores responsáveis pelas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso são “pedagogos”. Não há 
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informação sobre a formação dos professores responsáveis pelos componentes curriculares do 

Ensino Fundamental e Médio. 

A página virtual do Colégio não oferece campo de busca por palavras-chave e, em 

navegação no site, não foram encontradas áreas específicas com conteúdos sobre o Ensino 

Religioso e nem menções à BNCC. 

 

3.6.2.28  Colégio Bom Jesus 

O Colégio Bom Jesus  se localiza no bairro de Aricanduva, na região sudeste da cidade 

de São Paulo (SP) e oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio.  

O site do Colégio Bom Jesus não informa o seu ano de fundação, mas informa que 

“atua há mais de 120 anos no Brasil com base nos princípios franciscanos”, integrando o 

“Grupo Educacional Bom Jesus, [...] vinculado à Província Franciscana da Imaculada 

Conceição do Brasil”
121

. 

A seção “Quem Somos” ainda informa que o Colégio Bom Jesus faz parte do 

Programa de Escolas Associadas da Unesco – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, cujo objetivo é o de “fortalecer o papel da educação, 

oferecendo ensino de qualidade, que promova inclusão e justiça social”, além de “preparar 

cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel tanto na comunidade local como global”
122

. 

A página virtual do Colégio não disponibiliza ferramenta de busca por palavras-chave; 

não há área específica destinada a informações ou conteúdos sobre o Ensino Religioso ou 

sobre a BNCC. 

 

3.6.2.29 Colégio Santa Marcelina 

O Colégio Santa Marcelina está localizado no bairro de Perdizes, na zona oeste da 

cidade de São Paulo (SP). O Colégio pertence ao Instituto Irmãs de Santa Marcelina, que 
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fundou seu primeiro colégio no Brasil em 1912 e hoje está presente em 16 municípios 

espalhados por nove estados.  

Segundo informações disponibilizadas em sua página virtual, o Colégio atende alunos 

do Berçário ao Ensino Médio e sua proposta educacional consiste em investir na “constante 

atualização, sem perder a sua essência: cuidar da mente, do corpo e do espírito” dos 

estudantes
123

. 

Por meio da navegação pela página virtual do Colégio Santa Marcelina não foi 

possível encontrar informações sobre o Ensino Religioso praticado no Colégio; também não 

foram encontrados conteúdos a respeito da BNCC.  

 

3.6.2.30 Colégio Nossa Senhora das Mercês (Mercedário) 

A página virtual do Colégio Nossa Senhora das Mercês não apresenta a história de 

fundação e formação do colégio, mas informa que sua mantenedora é a Associação 

Beneficente Nossa Senhora das Mercês.  

Por meio da seção “Proposta Pedagógica”, o colégio informa que atende aos princípios 

e disposições previstas na BNCC, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Ainda nesta seção, informa que busca a “formação integral do indivíduo” como 

“princípio”, visando também formar “cidadãos críticos”. Além disso, informa que “toda a 

equipe” do Colégio Mercedário “trabalha para a formação de cidadãos livres dos cativeiros da 

atualidade, visando à plena libertação do ser humano”. 

O site não informa a respeito do Ensino Religioso e, em navegação pela página virtual, 

não foi encontrada nenhuma alusão à disciplina. 

 

3.6.2.31 Liceu Coração de Jesus 

Fundado em 1885, o Liceu Coração de Jesus se localiza no bairro de Campos Elíseos, 

na zona central da cidade de São Paulo (SP), oferecendo cursos de Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. O Colégio também oferece atividades 

extracurriculares como esportes, música, artes e também robótica.  

Na página virtual do Liceu de São Paulo (SP),  a seção “Metodologia Educativa” 

informa o método educativo adotado:  

“[...] baseado no sistema preventivo de Dom Bosco, compõe-se de um 

conjunto de procedimentos norteados pelos valores básicos que compreendem 

o trinômio razão (dimensão das relações lógicas); religião (a dimensão 

transcendental) e carinho (a dimensão afetiva), que procura, dessa forma, 

desenvolver integralmente o educando, em todas as suas dimensões, 

construindo uma síntese entre vida, cultura, ciência e fé. Esses procedimentos 

são permeados por uma atitude dialógica e transparente que se alicerça no 

amor à verdade e direciona toda a prática educativa”
124

. 

Não foram encontrados no site espaços destinados a conteúdos referentes ao Ensino 

Religioso ou à BNCC. 

 

3.6.2.32 Colégio Santa Maria 

Fundado em 1948 pela Congregação de Irmãs da Santa Cruz, o Colégio Santa Maria 

está localizado no Jardim Marajoara, zona sul da cidade de São Paulo (SP), oferecendo cursos 

de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, além de turmas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Em sua página virtual, a seção “Proposta Pedagógica” informa que a educação 

oferecida tem como foco “a formação integral dos educandos”, para formar “indivíduos 

autônomos, responsáveis, críticos, cidadãos compromissados com os valores de justiça e 

solidariedade” e, também, “capazes de exercer um papel significativo na vida social 

futura”
125

. 

Por meio de navegação pelo site do Colégio Santa Maria, constatou-se que ele não 

apresenta espaços destinados a conteúdos referentes ao Ensino Religioso e não faz alusão à 

BNCC em nenhuma de suas seções. 
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3.6.2.33 Colégio Maria Imaculada 

Em 1936, após quatro anos da chegada das Irmãs Concepcionistas a São Paulo, o 

Colégio Maria Imaculada iniciou suas atividades. Segundo a seção “Nossa História”, na 

página virtual do Colégio Maria Imaculada, “a tarefa de educar para essas religiosas sempre 

consistiu em promover o desenvolvimento equilibrado da mente e do coração”
126

. 

O Colégio oferece os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que precisam 

permanecer mais tempo no colégio, há o “Espaço Conviver”, que os acolhe no contraturno. 

Segundo sua página virtual, a seção “Proposta Pedagógica” informa que o Projeto 

Educativo do Colégio Maria Imaculada”: 

“[...] promove e favorece o desenvolvimento de pessoas que sejam e se sintam 

inseridas em uma comunidade, abertas ao Transcendente, à diversidade 

cultural, ao desenvolvimento intelectual, capazes de conviver positivamente, 

corresponsáveis e éticas, autônomas, criativas e solidárias”
127

. 

A seção “Proposta Pedagógica” ainda elenca os valores agregados à missão educativa 

do Colégio; entre eles podem-se citar: 

“Abertura à transcendência: Anuncia continuamente os ensinamentos de 

Deus, ensinando a confiar e viver arraigados Nele, a ter um sentido positivo 

da vida e nos reconhecermos como seus filhos. Vive a esperança 

fundamentada na ressurreição de Cristo e na certeza de que Deus acompanha 

o seu povo, cumpre sua promessa e estimula a não desanimarmos diante das 

dificuldades. Favorece o conhecimento e a vivência da fé e a busca de uma 

vida mais digna para todos. [...] 

Beleza: Tem como referência Maria Imaculada. É reflexo de sua harmonia, 

pureza de coração, simplicidade, transparência e bondade. Manifesta-se no 

trabalho bem-feito e no cultivo e desenvolvimento da sensibilidade estética. 

[...] 
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Abertura à diversidade: Reconhece e valoriza a singularidade das pessoas e 

povos. Promove o respeito de ideias, costumes, culturas e religiões, que 

possibilitam o enriquecimento mútuo. Torna-se visível no encontro, no 

diálogo, no entendimento, na acolhida e na unidade. [...] 

Cidadania: O primeiro passo para a organização da sociedade é a consciência 

de cidadania: toda pessoa humana é um ser de direitos e de deveres numa 

comunidade. A Rede Concepcionista de Ensino assume o compromisso de 

ajudar as pessoas a desenvolverem a consciência de que são membros 

responsáveis pelos distintos grupos – família, cidade, Igreja e nação –, 

privilegiando a relação interpessoal; de identificar e oferecer alternativas de 

cooperação na melhoria da vida cotidiana, na escola, na família e na 

comunidade”
128

.  

  

Uma busca no site pelo termo “Ensino Religioso” resultou em informações sobre  o 

material de Ensino Religioso da Rede Concepcionista, conteúdo que está inserido dentro da 

seção “Pastoral”: 

“O material de Ensino Religioso da Rede Concepcionista tem o intuito de 

levar o aluno à reflexão, à descoberta e à vivência dos valores do Evangelho. 

Parte de dois principais referenciais: o antropológico e o teológico. 

A criatividade e a participação do aluno são pontos relevantes da proposta. 

Momentos celebrativos favorecem a internalização dos valores. O material 

pretende ser um caminho para criar empatia com os alunos e, com base no 

diálogo, transformar os conteúdos em vida”
129

. 

Não foram encontrados, na página virtual do Colégio Maria Imaculada, conteúdos 

referentes ao documento da Base Nacional Comum Curricular. 

 

 

 

                                                           
128

 “Proposta Pedagógica”. Colégio Maria Imaculada. Disponível em: 

<https://www.cmisp.com.br/institucional.php?#proposta-pedagogica>. Acesso em: 13 jul. 2020. 
129

 “Notícias – Pastoral”. Colégio Maria Imaculada. Disponível em: 

<https://www.cmisp.com.br/institucional.php?#proposta-pedagogica>. Acesso em: 13 jul. 2020. 

 

https://www.cmisp.com.br/institucional.php?#proposta-pedagogica
https://www.cmisp.com.br/institucional.php?#proposta-pedagogica


175 
  

3.6.2.34 Colégio Claretiano 

Localizado no bairro Santa Cecília, zona central da cidade de São Paulo, o Colégio 

Claretiano atua há mais de 80 anos na cidade de São Paulo e faz parte do Claretiano – Rede de 

Educação, dirigida pela Congregação Claretiana. 

O Colégio Claretiano oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio em meio período, apresentando “Período Adicional”, no contraturno escolar, 

com atividades “educativas, culturais e de apoio aos estudos”
130

.  

Na página virtual do Colégio Claretiano, na seção “Institucional”, informa-se o 

embasamento do currículo escolar que a instituição oferece: 

“O Claretiano – Colégio de São Paulo faz parte de uma sólida Rede de 

Educação que tem seu currículo embasado na BNCC. Homologada em 

dezembro de 2017, a BNCC é um documento de caráter normativo que define 

as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver na 

Educação Básica, a fim de assegurar seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento”
131

. 

Em navegação pelo site, não foram encontrados conteúdos relativos ao Ensino Religioso. 

 

3.6.2.35 Colégio Madre Cabrini 

A abertura oficial do Colégio Madre Cabrini se deu no mês de março de 1926; na 

época, o Colégio atendia 40 alunas. Atualmente localizado no bairro Vila Mariana, região 

centro-sul de São Paulo (SP), seus cursos atendem a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio, nos períodos “regular, integral e semi-integral”
132

.  

Em sua página virtual, na seção “Proposta Pedagógica”, o Colégio informa que 

objetiva a “formação integral do ser humano”, desenvolve um “trabalho de excelência 

acadêmica, integrando tradição educacional com permanentes processos de inovaçao”. A 

Proposta Pedagógica do Colégio também se inspira “nos valores do Evangelho” e está “em 
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sintonia como Carisma Cabriniano”, que tem o aluno como “protagonista de seu 

desenvolvimento na relação com saberes e culturas”
133

.  

O site não disponibiliza um campo de buscas por palavras-chave; entretanto, em 

navegação pela página virtual, foi encontrada uma alusão ao termo “Ensino Religioso” em 

notícia intitulada “Campanha da Fraternidade 2020”, de 6 de março de 2020, em que 

“educadores e convidados especiais” participaram de uma formação a respeito do tema da 

Campanha da Fraternidade, com o objetivo de “conscientizar para o sentido da vida, 

valorizando as relações de mútuo cuidado entre as pessoas”
134

. Segundo a notícia, 

participaram desse evento formativo os professores de Geografia e de Ensino Religioso. 

Outra notícia disponibilizada no portal do Colégio, intitulada de “Semana de 

Planejamento” (21 de janeiro de 2020), informa sobre um evento que reuniu professores e a 

diretoria do Colégio Madre Cabrini com o intuito de planejar o ano letivo de 2020. O 

encontro contou com “momento de espiritualidade”, em que se refletiu sobre “valores 

cristãos, católicos, cabrinianos e como colocá-los em prática na relação educando e 

educador”; além disso: 

“No roteiro dos trabalhos, os seguintes temas foram contemplados: Nosso 

modo de construir a Educação; Diretrizes para a ação educativa; Organização 

didático-pedagógica e curricular; Estratégias Didático-metodológicas 

fundamentais (Competências BNCC); Processo Avaliativo; Inclusão”
135

. 

Não há, no site, área específica destinada aos conteúdos de Ensino Religioso. 

 

3.6.2.36 Colégio Santo Américo 

Fundado em 27 de fevereiro de 1951, por monges beneditinos húngaros do Mosteiro 

São Geraldo de São Paulo, que é a entidade mantenedora do Colégio Santo Américo, a 

instituição atendia inicialmente apenas meninos. Em 1980, o Colégio se torna misto. 

                                                           
133

 “Proposta Pedagógica”. Colégio Madre Cabrini. Disponível em: <madrecabrini.com.br/proposta-pedagogica-

do-madre-cabrini/>. Acesso em: 13 jul. 2020. 
134

 “Campanha da Fraternidade 2020”. Colégio Madre Cabrini. Disponível em: 

<https://www.madrecabrini.com.br/campanha-da-fraternidade-2020/>. Acesso em: 13 jul. 2020. 
135

 “Semana de Planejamento”. Colégio Madre Cabrini. Disponível em: 

<https://www.madrecabrini.com.br/semana-de-planejamento/>. Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.madrecabrini.com.br/campanha-da-fraternidade-2020/
https://www.madrecabrini.com.br/semana-de-planejamento/


177 
  

Localizado no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo (SP), os cursos 

oferecidos atendem alunos do Maternal, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. 

Em sua página virtual, o Colégio Santo Américo informa, na seção “Missão, Visão, 

Valores”, a sua Missão de “formar pessoas éticas, capazes de se realizar pessoal e 

profissionalmente, e contribuir para um mundo com mais justiça e paz”; a sua Visão, que é a 

de “ser uma instituição de ensino reconhecida pela formação humana, acadêmica, esportiva e 

cultural”, e os seus Valores de “Escuta”, “Acolhida”, “Respeito”, “Vida em comunidade” e 

“Responsabilidade Social”
136

. 

A seção “Proposta Pedagógica” informa que projeto educativo do Colégio está na 

formação humana, em “consonância com as dimensões apresentadas pela Unesco para a 

educação, visando levar os alunos a “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 

aprender a viver juntos”. A seção ainda dispõe que: 

“Com nossa proposta pedagógica com foco em formação humana, visamos 

entregar à sociedade um jovem com valores sólidos, capaz de fazer boas 

escolhas ao longo de sua vida e de construir a sua autorrealização e um mundo 

melhor”
137

. 

Não foram encontrados, na página virtual do Colégio Santo Américo, especificações 

sobre o Ensino Religioso ou conteúdos referentes ao documento da Base Nacional Comum 

Curricular. 

 

3.6.3 NAVEGANDO PELOS ENUNCIADOS 

Ao iniciar a pesquisa nos sites dos colégios arrolados no QUADRO 5 deste capítulo, 

procurei, incialmente, pelo nome completo do colégio e pelo slogan disponibilizado na página 

virtual. A intenção era verificar, por meio desse gênero de texto, que consiste em uma 

expressão concisa, persuasiva e também eficaz de comunicação, como cada colégio escolheu 

apresentar sua identidade ao seu público-alvo – pais de alunos ou responsáveis por eles, uma 
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vez que os colégios são particulares –, levando-os a compreender a sua postura no que tange à 

educação e aos valores que se propõe a oferecer.  

A palavra slogan é difícil de ser traduzida com exatidão para a Língua Portuguesa; o 

dicionário Houaiss a define como “expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada em 

campanhas políticas, de publicidade, de propaganda, para lançar um produto, marca etc.; 

bordão.”
138

.  

Segundo Thomas Woodcock e John Robinson (1988, p. 112),  a palavra slogan se 

origina do gaélico, língua celta falada, a partir do século VI, na Escócia, cujo significado se 

liga a tradições de gritos de guerra. Para Stephen Friar (1987, p. 44), essas pesquenas frases 

ou até mesmo palavras eram usadas na representação do chefe de uma casa escocesa ou o do 

próprio clã.  

É grande o número de trabalhos acadêmicos que tratam do slogan, sua história, 

estrutura e uso, principalmente nas áreas de estudo da publicidade, propaganda e do 

marketing, no Brasil e no mundo. De forma mais geral, os diversos autores que tratam do 

slogan indicam que a eficácia desse gênero textual está em sua concisão e em sua capacidade 

de ser marcante (conforme Olivier Reboul, 1975, p. 39; Clotilde Perez, 2016, p. 95), 

utilizando-se de termos bastante significativos, como “verbos no infinitivo”, “palavras de 

efeito” e “figuras de retórica” (conforme Jorge Martins, 1997, p.132-133).  

Além de ser conciso, um slogan eficaz deve ser repetível (conforme Lourdes Gabrielli 

e Tânia Hoff, 2004, p. 62), resumir o conceito de um produto, serviço ou marca, bem como 

ser memorável, ou seja, “fácil de fixar” (conforme Jorge Martins, 1997, p.132). Para Philip 

Kotler e Kevin Keller (2012, p. 303), a intenção do slogan deve ser a de despertar emoções no 

público-alvo e a de fixar a identificação de uma marca, produto ou serviço por meio da 

cristalização de uma ideia (conforme Viviane Ramalho, 2010, p. 189). 

Dessa forma, incio essa análise propondo uma interpretação dos slogans dos colégios, 

como elementos que traduzem os valores que essas intitituições consideram caros e 

intrínsecos à sua identidade, bem como pertencentes à sua atribuição comercial, informando 

qualidades atrativas ao público-alvo. 
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Dos 36 colégios analisados, 26 deles apresentaram slogans em suas páginas virtuais 

oficiais, o que corresponde a pouco mais de 70% dos colégios que se utlizaram de “bordões” 

para informar ao público-alvo as qualidades do ensino que oferecem aos clientes, o alunado. 

Para facilitar a análise, dividi os slogans coletados dos sites dos colégios, de acordo 

com a intenção do que parecem desejar comunicar por meio deles, em seis eixos; são eles: A) 

Qualidade; B) Tradição; C) Espiritualidade; D) Intimidade; E) Filantropia; F) Localização; F) 

Transformação. De acordo com o que comunicam, alguns slogans encaixam-se em mais de 

um eixo. 

No Eixo A) Qualidade, estão agrupados os slogans que se referem à capacidade da 

instituição de fornecer um ensino de alto nível, como os dos Colégios: 

• Nossa Senhora Aparecida (“Qualidade e inovação sem abrir mão de tradição e

 valores.”); 

• Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (“Educação de qualidade”);  

• Externato Nossa Senhora do Sagrado Coração: (“70 anos de história na  educação 

com um ensino de qualidade.”). 

O Eixo B) Tradição corresponde aos slogans que se apoiam na longevidade da 

instituição. Entre eles estão os dos Colégios: 

• Nossa Senhora do Sion (“Desde 1901”); 

• Nossa Senhora Consolata (“Desde 1949 semeando ideias, vivenciando valores e 

 concretizando sonhos”);  

• Nossa Senhora das Graças – ENSG (“1958”);  

• Externato Nossa Senhora do Sagrado Coração (“70 anos de história na educação 

 com um ensino de qualidade”);  

• Nossa Senhora das Mercês – Mercedário (“Com estudo e educação, há mais de 57 

 anos escrevendo histórias de um futuro promissor.”); 

• Claretiano (“80 anos”);  

• Madre Cabrini (“Desde 1926”). 
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Também podem ser arrolados no Eixo B) Tradição aqueles colégios que investiram 

na força do próprio nome ou da rede de ensino para criar o slogan: 

• Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos (“Todos muito + Notre Dame”); 

• Colégio Santa Inês (“Orgulho de ser Santa Inês.”). 

O Eixo C) Espiritualidade apresenta slogans que exprimem ideia de religiosidade, 

como o dos Colégios: 

• Santa Marcelina (“Educar, formar, cuidar, curar e construir.” – grifo meu); 

• Liceu Coração de Jesus (“Levando educação, cultura e espiritualismo”); 

•  Bom Jesus (“Uma lição de vida”); 

•  FraNSCarmo (“A Educação Franciscana ajuda a mudar o mundo.”); 

No Eixo D) Intimidade estão relacionados os slogans que privilegiam uma relação 

próxima, familiar com o aluno. Podem ser citados os dos Colégios: 

• Santa Marcelina (“Educar, formar, cuidar, curar e construir.” – grifo meu); 

• Olivetano (“Educando com amor e seriedade.” – grifo meu); 

• Companhia de Maria – Compa (“Relação que acompanha, integra e ajuda a 

 crescer.” – grifos meus); 

• Cristo Rei (“Um espaço para conviver, aprender e ser.” – grifos meus); 

• Nossa Senhora Consolata (“Desde 1949 semeando ideias, vivenciando valores e 

 concretizando sonhos”). 

O Eixo E) Filantropia corresponde ao slogan do Colégio Fransciscano Santa Isabel, 

que escolheu destacar, em seu bordão, sua identidade beneficente, evocando sentimentos de 

generosidade ao próximo (“Colégio Filantrópico de Educação Gratuita para quem precisa.”). 

No Eixo F) Localização está o slogan do Colégio de São Bento (“No coração de São 

Paulo, fazendo a diferença na educação!”), que se serve de sua localização para informar o um 

diferencial, seu conjunto arquitetônico tombado (e o diferencial na educação). A palavra 
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“coração”, além de se referir à região central da cidade de São Paulo (SP),  também evoca 

sentimentos de afinidade afetiva. 

No Eixo G) Transformação, estão relacionados os slogans em cujo texto há uma 

relação de antes-depois e de processo de crescimento, mudança, maturidade, que se dão por 

meio da educação que a instituição oferece; o texto também aponta para o futuro: 

• Colégio Nossa Senhora do Rosário (“Educar transforma.”); 

• Colégio Nossa Senhora das Dores (“Educação para um mundo melhor.”); 

• Nossa Senhora de Lourdes (“Educando em busca de um mundo de paz e 

 harmonia.”); 

 • São Teodoro de Nossa Senhora de Sion (“Caminhar em direção ao futuro é fazer as 

 melhores escolhas hoje.”); 

• Colégio da Companhia de Maria – Compa (“Relação que integra, acompanha e ajuda 

 a crescer.”); 

•  FraNSCarmo (“A Educação Franciscana ajuda a mudar o mundo”); 

• Bom Jesus (“Uma lição de vida”); 

• Santa Marcelina (“Educar, formar, cuidar, curar e construir.” – grifo meu)  

• Nossa Senhora das Mercês – Mercedário (“Com estudo e educação, há mais de 57 

 anos escrevendo histórias de um futuro promissor.”). 

É interessante notar como alguns dos slogans expressam também valores referentes à 

formação integral da pessoa, que incluem a excelência em educação no quesito acadêmico, a 

inovação, a empatia, a convivência, a espiritualidade, a busca pela paz e pela harmonia, a 

generosidade no ato de auxiliar o outro nas escolhas do dia a dia e a segurança do apoio nos 

caminhos a serem trilhados. 

Ao analisar os conteúdos dos sites oficiais das 36 escolas destacadas para esta 

pesquisa, foi possível apurar que as páginas na internet dessas instituições confessionais e 

católicas não têm por hábito privilegiar, nesses locais virtuais de informação, um espaço 

específico para tratar do Ensino Religioso, em que se podem informar os modelos praticados, 

os conteúdos ou, até mesmo, os objetivos de aprendizagem propostos pela disciplina. 
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Os dados referentes ao Ensino Religioso, quando estão disponíveis, são informados 

por seção de Notícias, em que se relatam atividades em sala de aula que mereceram 

reconhecimento ou eventos envolvendo aulas ou docentes da disciplina. Também foi possível 

perceber que o espaço referente ao Ensino Religioso nas notícias é igual ou menor do que o de 

outras disciplinas e menor também do que o espaço destinado à Pastoral. 

 

3.6.4 A ABERTURA À BNCC NOS SITES 

Foi possível encontrar alusões à BNCC não específica ao Ensino Religioso nas 

páginas virtuais de 13 colégios (o que corresponde a cerca de 35% dos colégios pesquisados), 

referindo-se a outras áreas de conhecimento ou, até mesmo, como orientação geral para o 

currículo. 

As instituições em cujos sites oficiais foi possível deparar com essas informações 

sobre a BNCC não específicas ao Ensino Religioso foram os colégios Nossa Senhora das 

Dores (faz remissão à BNCC de Educação Infantil); Franciscano Santa Isabel (na 

apresentação da grade curricular de outras disciplinas); Nossa Senhora do Morumbi (informa 

pioneirismo em efetivar competências e habilidades da BNCC); Consolata (cita planejamento 

diante das mudanças advindas da BNCC); Colégio de São Bento (informa mobilização de 

competências da BNCC em aulas de Língua Portuguesa); Claretiano (informa que o currículo 

escolar se baseia na BNCC), Marista Glória (cita mobilização de competências referentes à 

empatia e cooperação, conforme BNCC); São Luís (informa sobre eventos de formação de 

professores sobre a BNCC); Companhia de Maria – Compa (refere-se à formação de 

professores a respeito da BNCC); Madre Cabrini (evento de planejamento e formação de 

professores); Marista Arquidiocesano (cita atividade formativa sobre a BNCC que envolveu a 

diretoria do colégio); Mercedário (informa atender aos princípios da BNCC em sua proposta 

pedagógica). Além deles, o Colégio Santa Catarina, além de citar a BNCC de Ensino 

Religioso, também cita a BNCC como orientação geral, em notícias disponibilizadas em seu 

site. 

Contudo, apesar de não ter sido possível encontrar outras remissões ao documento da 

Base Nacional Comum Curricular, além das já mencionadas, principalmente no que se refere 

ao Ensino Religioso, encontraram-se discursos que se aproximam da proposta da BNCC para 

o ensino e, especificamente para o Ensino Religioso.  
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Na BNCC, o termo competência é definido como: 

 “[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8). 

Esse conceito de competência pode ser encontrado em algumas situações nos sites dos 

colégios pesquisados, por meio de conteúdos que informam sobre a missão, a visão e os 

valores e princípios dos colégios, bem como sobre objetivos estabelecidos mediante o ensino 

que oferecem. 

Dessa forma, podem ser citados os conteúdos relativos à cidadania disponibilizados 

nos sites dos Colégios Nossa Senhora do Sion (o ensino visa fomentar a “cidadania consciente 

e atuante” por meio do desenvolvimento do “pensamento crítico” e da “autonomia 

intelectual”
139

); Marista Glória (o ensino objetiva contribuir para o exercício da cidadania); 

Bom Jesus (que se propõe a preparar cidadãos responsáveis e conscientes para atuar na 

comunidade local e global); Colégio Maria Imaculada (sua proposta pedagógica tem na 

cidadania um dos seus eixos: consciência de direitos e deveres em comunidade);  Escola 

Nossa Senhora das Graças – ENSG (o ensino visa desenvolver a convivência democrática, 

levando os educando a compreenderem os deveres de cidadão); Colégio Nossa Senhora das 

Graças – Gracinha (ensino visa promover uma sociedade civilizada); Colégio Companhia de 

Maria – Compa (almeja formar pessoas comprometidas com a cidadania); Colégio Nossa 

Senhora das Mercês –  Mercedário (objetiva a formação de cidadãos críticos); Colégio Nossa 

Senhora Aparecida (a educação se volta para a comunidade, com abertura para a cidadania). 

Também nos sites de outros colégios, embora não citem o termo “cidadania”, foi 

possível verificar algum aspecto referente a esse conceito, com intenção de formar pessoas 

conscientes de seus direitos e também deveres, respeitando o outro e participando como 

cidadão crítico da vida em sociedade. Isso foi notado por meio dos discursos dos colégios 

Nossa Senhora do Rosário (a educação pretende mobilizar no educando a “participação 

consciente e responsável a serviço da comunidade”); Nossa Senhora do Morumbi (sua 

proposta pedagógica visa atender às demandas da sociedade, como a “da solidariedade, a da 

generosidade, a da ética e a de uma formação intelectual e moral sólida, para poder contribuir 
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com a formação do país”
140

); Santa Maria (propõe-se a formar pessoas “capazes de exercer 

um papel significativo na vida social futura”
141

”); Santo Américo (seu projeto educativo visa 

contribuir para que os alunos construam um “mundo com mais justiça e paz”); Colégio Nossa 

Senhora das Graças – Gracinha (ensino visa promover uma sociedade civilizada), Colégio 

Olivetano (a educação deve promover a inserção do aluno no ambiente social), Colégio 

Assunção (indica a intenção de formar pessoas que atuem com outros na construção da 

sociedade). 

Outro aspecto bastante salientado na BNCC diz respeito à educação que contribua para 

a formação integral dos educandos, o que pode ser notado nos discursos disponíveis nos 

conteúdos dos sites dos colégios Nossa Senhora do Rosário, Instituto Nossa Senhora 

Auxiliadora, Nossa Senhora das Dores, Consolata, Mercedário, Liceu Coração de Jesus, Santa 

Maria, Madre Cabrini e Santo Américo (que incluem, em sua missão e proposta pedagógica, a 

formação integral da pessoa). 

Para o documento da BNCC, a formação humana integral significa: 

“No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 

acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 

aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 

atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas 

digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 

tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e 

buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. [...] 

Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do 

adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de 

aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 

diversidades.” (BRASIL, 2017, p. 14). 

Nesse sentido, a valorização dos alunos como sujeitos de aprendizagem também 

encontrou eco em conteúdos que indicam projetos educativos que valorizam e incentivam o 
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protagonismo do aluno, como o do Colégio Franciscano Santa Isabel, que se propõe a 

proporcionar o protagonismo do estudante, com o intuito de que ele atue como “agente de 

transformações sociais”. Nota-se, também, por meio dos conteúdos das páginas virtuais 

analisadas, que o protagonismo é um objetivo da formação humana oferecida pelos Colégios 

Marista Glória, Marista Arquidiocesano, Madre Cabrini e Nossa Senhora Aparecida. 

Ainda no viés do protagonismo, alguns colégios destacam características como a 

“autonomia”, o pode ser observado nos conteúdos virtuais dos Colégios Santa Catarina, 

Rainha da Paz, Consolata, Nossa Senhora de Sion e Franciscano Santa Isabel. 

Ao mesmo tempo em que valorizam o protagonismo e autonomia dos educandos, com 

suas singularidades e identidades, os conteúdos presentes em alguns dos sites informam atuar 

para que haja acolhimento das diversidades e fomento a atitudes de respeito ao outro, bem 

como vivência, por parte dos alunos, de outras culturas, sublinhando a intenção de convívio 

que valoriza a alteridade, como pode ser visto nos discursos encontrados nos sites da Escola 

Nossa Senhora das Graças (ENSG) e nos dos Colégios Santa Catarina, Assunção, Maria 

Imaculada, Santo Américo, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, 

Franciscano Santa Isabel, Marista Glória, Companhia de Maria, Notre Dame Rainha dos 

Apóstolos, FraNSCarmo, Rainha da Paz, Bom Jesus e no do Colégio de São Bento. 

Ainda no que tange à alteridade, alguns dos Colégios, nas seções em que informam a 

missão, a visão e os valores da instituição, citaram a abertura inter-religiosa e a convivência 

de diversos credos e crenças na escola. Por exemplo, o Colégio São Teodoro de Nossa 

Senhora do Sion afirma sua identidade (“somos uma escola católica”), entretanto, informa que 

o ensino é direcionado “ao diálogo e escuta” para uma “convivência pacífica e acolhedora, 

respeitando o outro em sua crença”
142

.  

O Colégio Santa Catarina, por meio do discurso colhido em seu site, afirma levar os 

alunos a “conhecer e entrar em contato físico com os diferentes credos religiosos [...] 

buscando desenvolver a empatia e a capacidade de se solidarizar com o diferente”
143

. 

                                                           
142

 “Carisma de Sion”. Colégio São Teodoro de Sion. Disponível em: < http://estsion.com.br/sp/carisma-de-

sion>. Acesso em: 12 jul. 2020. 
143

 Colégio Santa Catarina. Disponível m: <https://www.santacatarina-sp.com.br/Noticias/Detalhe/Pastoral-

esteve-presente-no-Seminario>. Acesso em: 11 jul. 2020. 

http://estsion.com.br/sp/carisma-de-sion
http://estsion.com.br/sp/carisma-de-sion
https://www.santacatarina-sp.com.br/Noticias/Detalhe/Pastoral-esteve-presente-no-Seminario
https://www.santacatarina-sp.com.br/Noticias/Detalhe/Pastoral-esteve-presente-no-Seminario


186 
  

Por sua vez, o Colégio de São Bento afirma que são acolhidos no espaço escolar os 

estudantes “de diferentes credos religiosos, nacionalidades, etnias e culturas”
144

, o que faz do 

Colégio “um ambiente plural, de tolerância e respeito à diversidade”. 

A promoção do conhecimento de “templos sagrados” de diversas religiões, conforme 

verificado na página virtual do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, também pode indicar o 

desenvolvimento de atitudes de respeito à diversidade, por meio do conhecimento de aspectos 

de variadas religiões. 

 

3.6.5 A BNCC DE ENSINO RELIGIOSO NOS SITES 

No que se refere à BNCC específica de Ensino Religioso, o Colégio Santa Catarina foi 

o único a publicar no site o seu posicionamento em relação ao que o documento da BNCC 

expõe, afirmando, por meio da notícia “Ensino Religioso como uma experiência de 

transformação”, que a visão do Colégio para o Ensino Religioso é “fenomenológica” e se 

pauta na ideia de “conduzir os alunos a experienciar determinadas culturas [...] presentes no 

cotidiano”, fomentando nos alunos “[...] o conhecimento e o consequente respeito [a essas 

culuras]”
145

.  

Com exceção do Colégio Santa Catarina, nenhuma das outras 35 escolas pesquisadas 

informaram como se posicionam no que se refere às diretrizes da BNCC específicas para a 

área de conhecimento de Ensino Religioso. Entretanto, embora não tenha citado a BNCC de 

Ensino Religioso em seu site, o Colégio Santa Cruz informou o modelo a que disciplina 

adere. Esse modelo se aproxima da proposta prevista na BNCC: 

“A área de Ensino Religioso se fundamenta no seguinte princípio: a vivência 

da espiritualidade constitui um dos pilares da formação multidimensional a 

que se propõe a educação no Colégio Santa Cruz. Isso significa que, 

independentemente do credo religioso de suas famílias, nossas crianças devem 

compartilhar essa substância humana superior e comum da espiritualidade, 
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que à escola compete fazer emergir em suas duas dimensões: a exterior e a 

interior”
146

.  

Conforme disposto no item anterior, as notas de valorização da alteridade e da 

diversidade e as propostas de formação para a cidadania podem indicar a abertura para 

conteúdos que contribuem para o respeito à vida e à dignidade humana, para o tratamento 

igualitário das pessoas e até mesmo para o acolhimento de diferentes crenças, convicções, 

filosofias seculares de vida ou de convicções de ateísmo. 

 

3.6.6 O ENSINO RELIGIOSO NOS DISCURSOS VIRTUAIS 

Embora somente o Colégio Santa Catarina tenha expressado sua postura em relação ao 

documento da BNCC de Ensino Religioso, afirmando a concordância com suas diretrizes, 

alguns discursos encontrados nas páginas virtuais dos colégios analisados podem demonstrar 

uma aproximação do proposto pela BNCC para a disciplina.  

Para essa demonstração, procurei, nas páginas virtuais de todos os 36 colégios 

analisados, conteúdos que se refiram às seis competências dispostas para a área de Ensino 

Religioso na Base Nacional Comum Curricular.  

 

3.6.6.1 Competências 1, 2, 4 e 6 

As competências de número 1, 2, 4 e 6 para o Ensino Religioso na BNCC propõem 

que os aprendizados disponibilizados aos alunos referentes a essa área de conhecimento 

devem levá-los a: 

“1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 

estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias 

de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e 

territórios” [...] 

                                                           
146

 “Projeto Pedagógico”. Colégio Santa Cruz. Disponível em: <https://www.santacruz.g12.br/fundamental-

1/projeto-pedagogico/>. Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.santacruz.g12.br/fundamental-1/projeto-pedagogico/
https://www.santacruz.g12.br/fundamental-1/projeto-pedagogico/


188 
  

 “4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos 

de ser e viver.” [...] 

 “6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a 

assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura 

de paz.” (BRASIL, 2017, p. 437). 

Os discursos encontrados na página virtual oficial do Colégio Santa Catarina, embora 

informem alguns conteúdos confessionais, como, por exemplo, a notícia sobre a “Festa de 

Corpus Christi Sustentável” também apontam para uma abertura ao conhecimento de 

diferentes tradições religiosas ou filosofias de vida, uma vez que apresenta que o modelo 

seguido para o Ensino Religioso é aquele orientado pela BNCC, que se vincula ao modelo 

proposto pela Ciência da Religião. Além disso, a notícia “Ensino Religioso como uma 

experiência de transformação” informou a respeito da presença de representantes de algumas 

religiões e filosofias de vida que foram convidados para as aulas de Ensino Religioso dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

No site do Colégio Nossa Senhora do Rosário, a informação sobre o projeto “Orum 

Ayé”, realizado por um aluno do 5º ano, dispõe que “arte, religião e tecnologia podem estar 

unidas no enfretamento de racismo e intolerância religiosa”
147

, o que indica uma oportunidade 

de aprendizado estético e ético de aspecto da religiosidade afro-brasileira.  

O site do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, ao promover o conhecimento de 

“templos sagrados”, por meio de visitas a esses locais, pode mobilizar aprendizados estéticos 

e éticos em suas aulas de Ensino Religioso. 

O Colégio Nossa Senhora de Sion afirma que, por força de seu próprio Carisma, que 

tem como marco o acolhimento, há abertura inter-religiosa em seu ambiente escolar. A 

disciplina de Ensino Religioso não é considerada como uma área de conhecimento, mas está 

categorizada como pertencente às Ciências Humanas, junto a disciplinas como História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia e Atualidade. Esse discurso pode indicar o oferecimento de 

um aprendizado que englobe diferenças tradições religiosas, movimentos religiosos ou 

filosofias de vida, mas não há subsídios, no site para afirmar que isso de fato aconteça nas 

aulas de Ensino Religioso. 
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Outro colégio que também comunga do carisma sionista é o Colégio São Teodoro de 

Nossa Senhora de Sion, que também afirma que, por conta de seu Carisma de Sion, direciona-

se a acolher o outro na diferença, “respeitando o outro na sua crença” e fomentando no aluno 

a capacidade de convivência “com as diferenças culturais e religiosas”. Esse discurso pode 

indicar a presença da disponibilidade de ensino que leve o aluno ao conhecimento de variadas 

tradições religiosas e filosofias de vida.  

A Escola Nossa Senhora das Graças (ENSG) informa ter como meta a “valorização de 

outras culturas”, através de leituras e pesquisas, levando os alunos a compreender os “direitos 

e deveres da pessoa humana, do cidadão, da família e demais grupos sociais”
148

. Não é 

possível verificar como isso se dá apenas pelo que foi observado no site do colégio, 

entretanto, ao apresentar como meta a valorização de outras culturas, é possível que a 

disciplina de Ensino Religioso apresente abertura para o conhecimento de tradições religiosas 

que não somente as cristãs.  

Conforme encontrado no site do Colégio Marista Glória, a “Interculturalidade”
149

 é um 

dos valores da instituição, o que pode indicar uma abertura ao ensino sobre aspectos de 

diferentes culturas e tradições religiosas. A atividade “Das cores da terra aos nossos azulejos”, 

realizada por alunos do 5º ano, de forma interdisciplinar entre Ensino Religioso e Arte, pode 

ter mobilizado nos alunos o conhecimento estético da cosmovisão indígena, através do estudo 

dos “grafismos indígenas”. Também a atividade de confecção de um presépio e de vitrais 

pode ter proporcionado um conhecimento estético de aspectos de arte de tradição cristã.  

O Colégio da Companhia de Maria (Compa), em sua página virtual, em uma das 

notícias encontradas a respeito de aulas do Ensino Religioso, apresenta uma atividade de 

“Mindfulness”. Segundo Camila Teixeira (2018): 

“Mindfulness [...] é considerado um atributo da consciência que utiliza de dois 

outros componentes da própria consciência: awareness e atenção. Embora 

awareness e consciência tenham a mesma tradução, o primeiro pode ser 

compreendido como o componente que mantém um foco amplo de tudo o que 

chega ou sai da consciência. Em contrapartida, atenção é compreendida como 
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o processo de direcionar o foco para um estímulo ou experiência específica 

[...]” (TEIXEIRA, 2018, p. 19). 

Ainda segundo Teixeira (2018), tal prática – Mindfulness – tem raízes na filosofia 

Budista. Dessa forma, a apresentação, em sala de aula, durante a aula de Ensino Religioso, de 

uma prática filosófica budista pode indicar uma tendência de abertura do colégio para 

aspectos de tradições religiosas e filosofias de vida que vão além dos que se referem ao 

Cristianismo. 

O Colégio de São Bento destaca, em seu projeto Pedagógico, que o ambiente escolar é 

plural e se pauta no respeito à diversidade, acolhendo estudantes de diferentes credos, etnias, 

nacionalidades e culturas
150

, o que pode indicar uma aproximação com a diversidade, 

inclusive religiosa (“diferentes credos”), entretanto não foram encontrados dados sobre o 

Ensino Religioso em sua página virtual.  

No site do Colégio Marista Arquidiocesano, a leitura da história “Crenças e 

superstições”, em aula do Ensino Religioso, do 3º ano do Ensino Fundamental, oferece 

indícios de que a escola age com vistas a proporcionar conhecimentos estéticos sobre aspectos 

de culturas e religiosidades.  

 

3.6.6.2 Competência 3 

A terceira competência que se destina à área de conhecimento de Ensino Religioso 

instrui que o ensino deve permitir que os educandos sejam capazes de: 

“3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, 

enquanto expressão de valor da vida.” (BRASIL, p. 2017, p. 437). 

É possível perceber nos discursos disponibilizados nas páginas virtuais dos Colégios 

que valores como o acolhimento e o cuidado são caros a essas instituições, que se manifestam 

pelos termos “cuidar”, “acolher”, “filantropia”. Para Aldaíza Sposati (1994, p. 75), o termo 

filantropia é uma “laicização de concepção católica de caridade”. Segundo Rogério Barbosa 

(2011, p. 46), a caridade, na concepção católica do termo, pode ser entendida como: 
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“o exercício de descentramento de si, que permite ‘amar o próximo com a si 

mesmo’ e a ‘Deus sobre todas as coisas’. Deste modo essa virtude cristã se 

define como desapego, altruísmo e obediência à divindade.” (BARBOSA, 

2011, p. 46). 

No site do Colégio Santa Catarina, identificou-se, em sua Missão, a intenção de 

“acolher” e “cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida”. Já no que informa sobre a 

sua Visão está o conceito de “filantropia”, sendo possível verificar a intenção de exercer o 

“cuidado com o outro”.  Também o cuidar dirigido à “natureza” pode ser inferido por dois 

valores presentes em sua Visão: a “preservação da vida” e a “sustentabilidade”.  

A expressão de cuidado com o outro ou com a natureza também estão presentes nos 

discursos localizados nos sites do Colégio Nossa Senhora do Rosário (“respeito à vida”, 

“participação consciente e responsável a serviço da comunidade”); Colégio Nossa Senhora 

Aparecida (“convivência fraterna e pacífica, respaldada pelo respeito incondicional às 

diferenças”); Colégio Nossa Senhora de Sion (“O acolhimento é o marco do nosso Carisma”); 

Colégio Nossa Senhora do Morumbi (afirma que seus valores se pautam na solidariedade e na 

generosidade); Colégio São Teodoro de Nossa Senhora de Sion (prima pela “convivência 

pacífica e acolhedora”); Escola Nossa Senhora das Graças – ENSG (tem como meta que os 

educandos sejam capazes de “cooperação [...] para que mantenham um contato coerente com 

os semelhantes”); Colégio Nossa Senhora das Graças – Gracinha (o ensino visa formar 

cidadãos que transmitam “a nossos descendentes um planeta habitável”); Marista Glória (visa 

formar educandos que pratiquem a Solidariedade). 

Também em discurso localizado no site do Colégio da Companhia de Maria – Compa,  

é possível perceber a intenção de cuidado com o outro e com a natureza (por meio da 

contribuição para que o educando atue para um “mundo mais fraterno, mais solidário e 

ambientalmente responsável”).  

Outros exemplos que podem ser citados são o Colégio de São Bento (no acolhimento 

das crianças e adolescentes “com todo respeito e amor”
151

); o Colégio Notre Dame Rainha 

dos Apóstolos (que tem em vista o “cuidado com a vida do planeta, do outro e de si”; 

formação para a “sustentabilidade”); o Colégio FraNSCarmo (que elenca como valores “o 

cuidado reverente com a vida em todas as suas manifestações; a responsabilidade 
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socioambiental”); Colégio de Santa Inês (apresenta as dimensões do educar e do cuidar como 

sendo inseparáveis); Colégio Santa Marcelina (destaca as dimensões de cuidado: “cuidar da 

mente, do corpo e do espírito”). 

 

3.6.6.3 Competência 5 

A quinta competência que diz respeito à área de Ensino Religioso informa que o 

conhecimento produzido pelas aulas da disciplina deve possibilitar que o aluno seja capaz de: 

“5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, 

da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio 

ambiente.” (BRASIL, 2017, p. 437). 

Não foi possível encontrar, nos discursos disponibilizados nos sites dos colégios 

pesquisados, conteúdos que vão ao encontro desta competência, o que se deve, em grande 

parte, ao fato de não ser comum a disponibilização de seções específicas dentro dessas 

páginas virtuais para a apresentação de temáticas relativas ao Ensino Religioso. 

Entretanto, pode-se supor que colégios que tenham como meta educar para a formação 

do cidadão, visando levar os alunos a construir conhecimento de maneira crítica e reflexiva 

diante da história e dos desafios do mundo contemporâneo e que possibilitem nas aulas de 

Ensino Religioso o conhecimento religioso em diferentes culturas e sociedades, podem 

possibilitar a mobilização e articulação de saberes que contemplem a sexta competência para 

o Ensino Religioso disposta na BNCC. 

A seção a seguir discorre sobre conclusões desta pesquisa, entretanto, foi possível 

verificar que o terreno das páginas virtuais dos colégios católicos confessionais de São Paulo 

é campo amplo para descobertas, que podem ser exploradas por outras pesquisas, com outros 

objetivos, futuramente. 
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CONCLUSÃO 

 ENTRE SILÊNCIOS E PALAVRAS 

Um dos propósitos desta dissertação foi o de identificar aspectos da percepção de 

professoras e professores de Ensino Religioso da Educação Básica, atuantes em colégios 

particulares confessionais católicos da cidade de São Paulo (SP), mais especificamente os que 

lecionam para o Ensino Fundamental – etapa para a qual o documento da BNCC propõe as 

diretrizes do Ensino Religioso.   

Considero importante retomar aqui o caminho percorrido para que tal objetivo fosse 

alcançado. Em princípio, foi proposta uma entrevista presencial a docentes de Ensino 

Religioso, os quais conheci por meio do trabalho em editoras de livros didáticos, bem como 

por meio de um curso de extensão em Ensino Religioso, realizado na PUC-SP entre os anos 

de 2017 e 2018, além daqueles colegas, também da PUC-SP, que cursavam mestrado e 

doutorado no mesmo período em que cursei, entre os anos de 2018 e 2019. 

A ideia inicial era a entrevista semiestruturada com esses docentes de Ensino 

Religioso e, também, com um representante da diretoria das escolas onde trabalhavam, com 

vistas a analisar três esferas: a da própria BNCC e de suas diretrizes; a da diretoria de colégios 

particulares católicos, verificando como acolheram o documento e de que forma instruíram os 

docentes ou, até mesmo, de que forma agiram para auxiliá-los no que se refere à formação 

para a transposição da BNCC em sala de aula; e a própria esfera do professorado, com suas 

opiniões e pontos de vista sobre o documento. 

Entretanto, essa ideia inicial, que constava de meu projeto para ingresso no mestrado, 

mostrou-se inadequada no momento de colocá-la em prática, pois percebi um grande 

desconforto do professorado em relação à participação de membros da direção da escola em 

que trabalhavam, mesmo que as entrevistas fossem feitas separadamente. Percebi que se eu 

continuasse com essa pretensão, colocaria os professores em uma situação difícil, o que feria 

meus princípios em relação à ética desta pesquisa. 

Dessa forma, deixei de lado essa primeira opção e convidei esses mesmos professores 

para entrevistas individuais sobre a BNCC de Ensino Religioso, informando-os de que seus 

superiores nos colégios, as diretoras e diretores, não seriam envolvidos no processo de 

pesquisa. Entretanto, muitos deles não responderam ao meu convite e, os que responderam, 
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mostraram-se ainda reticentes tanto quanto à entrevista e quanto ao tema dela – a proposta de 

Ensino Religioso arrolada no documento da BNCC. 

Após várias tentativas de marcar entrevistas com esses profissionais, em que se 

passaram meses, sem retorno satisfatório, resolvi que convidaria outros professores de Ensino 

Religioso, e para isso, fiz contato com colégios particulares confessionais católicos por meio 

de e-mails e também de telefonemas, visando contatar professores da disciplina. Os colégios 

foram escolhidos por meio de busca no site da Anec e também pelo Google Busca, de forma 

que foram escolhidos, de forma aleatória, contatnto que fossem particulares, confessionais e 

católicos e localizados em São Paulo. 

Como o retorno recebido não atendeu às minhas expectativas, nem tampouco à minha 

hipótese, que era a de que professores estariam disponíveis – e se sentiriam à vontade – para 

discutir os rumos da educação de uma disciplina muitas vezes negligenciada por leis, pela 

própria escola, e desacreditada pela sociedade, resolvi elaborar um questionário, por julgar 

que essa ferramenta deixaria os professores mais confortáveis para expressar suas opiniões a 

respeito da BNCC de Ensino Religioso e de como ela impactava, positivamente ou não, a sua 

prática de ensino. 

Foi com bastante surpresa e também frustração – e por que não dizer, tristeza – que me 

percebi sem dados para analisar, pois foram poucos os questionários que recebi respondidos. 

Postei, então, em junho de 2019, na rede social Facebook, em um grupo que tem por objetivo 

compartilhar notícias e contéudos sobre Ensino Religioso, o convite para que professores 

dessa disciplina participassem da minha pesquisa. Para aqueles que respondessem à pesquisa, 

ofereci, naquela postagem, uma contrapartida em livros sobre o tema de Ensino Religioso.  

Constatei, então, embora tenha recebido alguns questionários respondidos, que mesmo 

o oferecimento de uma contrapartida em forma de livro não havia sido capaz de incentivar a 

participação dos professores nessa pesquisa. 

Ao analisar essa situação, nomeei a recusa dos docentes em falar sobre o tema como 

um “emudecimento” frente ao que o documento da BNCC propõe para o Ensino Religioso: 

como agentes discursivos, os docentes de Ensino Religioso, por meio de sua voz, podem 

modificar e até mesmo aperfeiçoar o imposto pela BNCC, uma vez que são os responsáveis 

pela prática, na sala de aula, do que está exposto no documento. Entretanto, esse 
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silenciamento, tanto quanto palavras, também comunicou um mal-estar referente à BNCC e as 

suas diretrizes para a disciplina de Ensino Religioso. 

Após a minha qualificação, que se realizou no início de dezembro de 2019, os 

professores Fernando Torres Londoño e Wagner Lopes Sanchez, junto à minha orientadora – 

professora Maria José Fontelas Rosado Nunes –, generosamente me ofereceram outras ideias 

para que fosse possível seguir com a pesquisa e entender como se posicionavam colégios 

particulares confessionais católicos em relação à BNCC de Ensino Religioso. 

A partir de então, após o “silêncio” de professores de Ensino Religioso se fazer  

“ruidoso” em meu processo de pesquisa, o foco da investigação passou a se centrar nas 

páginas virtuais oficiais – os websites – de colégios confessionais particulares da cidade São 

Paulo (SP), especificamente em 36 deles, escolhidos por meio de pesquisa na ferramenta 

Google Busca, de forma aleatória. 

Na pesquisa nesses sites, procurei espaços especificamente destinados a conteúdos de 

Ensino Religioso e também à BNCC, bem como informações sobre esses temas em notícias, 

artigos e seções variadas disponíveis nas páginas virtuais dos colégios. 

Constatei, após análise desses espaços virtuais, que não é comum dedicar uma seção 

do site do Colégio especificamente ao Ensino Religioso; dessa forma, foi possível encontrar 

informações a respeito da disciplina por meio de seção que publica notícias sobre temas 

variados – entre eles o tema Ensino Religioso, ou por meio de discursos disponibilizados em 

outras seções. 

No que se refere à BNCC, nos sites dos 36 colégios pesquisados, foram encontradas 

13 menções ao documento, todas elas de orientação genérica ou referente a outras áreas de 

conhecimento que não o Ensino Religioso, o que não perfaz nem metade do número de 

escolas analisadas, mas cerca de 35% por delas. 

Apenas um Colégio – o Santa Catarina –  fez alusão às diretrizes referentes ao Ensino 

Religioso na BNCC, por meio de uma resenha assinada por um professor de Ensino Religioso 

da instituição, o qual afirma que a disciplina tem por base a visão fenomenológica indicada 

pela BNCC. 

Entretanto, mesmo não mencionando a BNCC ou, em muitos casos, nem mesmo a 

disciplina de Ensino Religioso, foi possível notar, em discursos disponibilizados nos sites dos 
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colégios, que várias dessas instituições estão empenhadas em um ensino orientado para a 

cidadania, visando a construção de conhecimento de maneira crítica e reflexiva, propondo 

análises históricas e  conexões com a contemporaneidade e com o futuro, de foma a permitir 

que o aluno se desenvolva de forma consciente.  

Essa educação se baseia no conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos, do 

cuidado consigo, bem como do cuidar do outro e da natureza, primando pelo desenvolvimento 

de uma sociedade sustentável e igualitária. Esses valores alinham-se a proposições presentes 

no documento da BNCC, tanto em suas competências gerais quanto nas competências e 

habilidades específicas que permeiam as áreas de conhecimento categorizadas no documento.  

Faz-se necessário reconhecer que, assim como um só livro didático – ou apenas uma 

coleção didática – não é capaz abarcar em suas páginas todas as temáticas relevantes para a 

mobilização de competências, ou não é capaz de oferecer todos os tipos de atividades que 

contribuam para a formação do educando, assim também a escola – no caso desta pesquisa, 

colégios católicos – vai priorizar determinados conteúdos e temáticas específicas. A 

administração dessas significações será tecida por meio do movimento de diversas forças, 

poderes, desejos, procurando satisfazer a variadas instâncias, como as leis, o carisma com o 

qual se identificam e a expectativa de seu público-alvo, entre outras, o que se revelará e, 

também, transformar-se-á na prática cotidiana, na convivência e no relacionamento entre 

docentes e alunos, entre os próprios alunos e com a comunidade local e global em que se 

inserem. 

Quanto a essa pesquisa, embora apenas um Colégio tenha se posicionado, afirmando 

seguir as diretrizes da BNCC específicas para o Ensino Religioso – o que representa um 

número muito baixo considerando o universo dos 36 colégios cujos sites foram analisados  – 

não é possível afirmar que os demais colégios não sigam essas diretrizes, uma vez que podem 

optar por não anotar esse tipo de informação no site ou, ainda, o conteúdo virtual 

disponibilizado na página na internet pode estar desatualizado. 

Não foi surpreendente para mim, como pesquisadora e editora de Ensino Religioso, 

encontrar conteúdos  que mencionam valores cristãos, uma vez que as escolas são 

confessionais católicas que, em muitos, casos, recebem provisão financeira e “espiritual” de 

mantenedoras também católicas e ligadas à Igreja. 
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Percebe-se que o campo de Ensino Religioso, ainda que bastante explorado e 

estudado, ao longo do tempo, por inúmeras pesquisas acadêmicas, encontra no tema BNCC 

espaço para investigação e frutificação de análises para que se tenha ciência de como se 

desenvolvem, na prática, os objetos de conhecimento e as unidades temáticas propostas pela 

BNCC para a disciplina.  

Além disso, importa saber como se dará a formação do professorado que atua nos anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental – se está acontecendo alguma modificação nessa 

trajeória formativa –, ou, ainda, como o Ministério da Educação será capaz de verificar a 

praticabilidade da BNCC em escolas públicas, em colégios de iniciativa privada e também 

nos particulares confessionais em território brasileiro. 

O meu desejo, para um futuro próximo, é poder ler pesquisas que tratem das diretrizes 

da BNCC para o Ensino Religioso, em que seja possível tomar conhecimento não somente da 

postura da “escola-instituição”, mas da “escola-professorado”, cuja voz comunica saberes e 

experiências singulares e individuais, entreluzindo realidades e deixando vislumbrar, longe da 

idealização, a humanidade, que é a parte mais íntima da educação. 

  



198 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANCHIETA, José de. Arte de Grammatica da Lingua Mais usada na Costa do Brasil. 

Coimbra: Antonio Mari, 1595. 

ALARCÃO, Isabel. Formação continuada como instrumento de profissionalização docente. 

In: VEIGA, Ilma Passos A. (Org.). Caminhos da profissionalização do magistério. 2. ed. 

Campinas: Papirus, 2001. p. 99-122. 

ALBUQUERQUE, Adorea Rebelo da Cunha; SANTOS, Vanda Maria Andrade dos. O uso do 

livro didático como instrumento pedagógico para o ensino de Geografia. Estação Científica 

(UNIFAP). Macapá, v. 4, n. 1, p. 63-77, jan./jun. 2014. Disponível em: 

<http://periodicos.unifap.br/index.php/estacao>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

ALVES, Eliane Fernandes Gadelha. Concepções de Diversidade na Base Nacional Comum 

Curricular: Anos iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2019. 

ALVES, Ismael Gonçalves; RABELO, Giane; WASCHINEWSKI, Susane da Costa. Gênero 

e a invisibilidade da mulher nos livros didáticos de Geografia do Ensino Médio no Sul de 

Santa Catarina. Inter-Ação, Revista da Faculdade de Educação da UFG, v. 42, n. 3, 2017. 

ALVES, Manoel. A escola católica, uma história de serviço ao povo e à nação brasileira. 

Revista Diálogo Educacional, v.3, n.7, 2002. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

2002. p. 1-26. 

ALVES, Márcia de Albuquerque; BARBOSA, Vilma de Lurdes. África na literatura didática 

de História a partir da Lei 10.639/2003. IX Seminário Nacional De Estudos E Pesquisas 

“História, Sociedade E Educação No Brasil”. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

31 jul.2012 / 03 out. 2012.  

ALVES, Vinícius.  Educação integral e escola de tempo integral no Brasil: uma análise do 

“Programa Mais Educação”. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de 

Goiás, Goiás, 2013.  

AMORIM, Simone Silveira; SILVA, Gleidson. Apontamentos sobre a educação no Brasil 

Colonial (1549-1759). Interações. Campo Grande, v. 18, n. 4, Outubro/dezembro 2017. 

ANAIS DO I Encontro do GT Nacional de História das Religiões e Religiosidades – ANPUH, 

2013. Disponível em: <https://anpuh.org.br/index.php/grupos-de-

trabalho/atividades/item/307-gt-historia-das-religioes-e-das-religiosidades>. Acesso em: 25 

jul. 2020. 

http://biblio.etnolinguistica.org/anchieta-1595-arte
http://periodicos.unifap.br/index.php/estacao
https://anpuh.org.br/index.php/grupos-de-trabalho/atividades/item/307-gt-historia-das-religioes-e-das-religiosidades
https://anpuh.org.br/index.php/grupos-de-trabalho/atividades/item/307-gt-historia-das-religioes-e-das-religiosidades


199 
  

ANDRADA, Bonifácio de. Acordo do Brasil com a Santa Sé sobre a Igreja Católica: texto 

do parecer do Deputado Bonifácio de Andrada na Câmara dos Deputados e documentos 

oficiais. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 

ANTONACCI, Maria Antonieta Martines. Memórias ancoradas em corpos negros. São 

Paulo: EDUC, 2013. 

 

ANUNCIATO, Pedro. STF decide que Ensino Religioso confessional é legítimo. E agora? 

Revista Nova Escola, 27 set. 2017. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/6890/stf-decide-que-ensino-religioso-confessional-e-

legitimo-e-

agora?gclid=EAIaIQobChMIh7y709vA6QIVGYTICh3vQgspEAAYASAAEgLDw_D_Bw>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

APPLE, Michael W. Ideologia e Currículo. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

ARAGÃO, Gilbraz de Souza; SOUZA, Mailson Fernandes Cabral de. Trajetórias e modelos 

do Ensino Religioso. Paralellus, Recife, v. 7, n. 15, set./dez. 2016, p. 425-438. 

ARAGÃO, Maria Elisabeth Maria; BARROS, Maria Elisabeth; OLIVEIRA, Sônia Pinto.  

Falando de metodologia de pesquisa. Estudos e pesquisas em Psicologia, UERJ, ano 5, n. 2, 

2005.  

ARAÚJO, Danise Cristiane Rios Araújo. Características do professor de Ensino Religioso 

dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas escolas confessionais católicas 

de Curitiba e perspectivas para sua formação específica. Dissertação (Mestrado). Curitiba, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2007. 

ARRIADA, Eduardo; TAMBARA, Elomar. Aulas Régias no Brasil: o regimento provizional 

para os proffessores de Philosofia, Rhetorica, Grammatica e de Primeiras Letras no estado do 

Grão-Pará (1799). História da Educação. Porto Alegre, v. 20, n. 36, maio/agosto, 2016, p. 

287-303.  

ARROYO, Miguel Gonzales. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos/INL, 1976. 

Parte 3: A transmissão da cultura. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

_______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 

BAPTISTA, Mauro Rocha. O Ensino Religioso e a nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Religare, v.16, n.1, ago. de 2019, p. 228-263. 



200 
  

BARBOSA, Rogério Jerônimo. A caridade e o interesse: a construção da plausibilidade da 

ideia de "gestão" no catolicismo brasileiro. Dissertação (Mestrado). 

USP: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2011. 

BARROS, José D’Assunção. Igualdade e diferença: construções históricas e imaginárias em 

torno da desigualdade humana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 

BATISTA NETO, José; BRANCO, Raynette Castello. O negro no livro didático de História 

do Brasil para o Ensino Fundamental II da rede pública estadual de ensino, no Recife. 2005. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. 

BAUBÉROT, Jean. A laicidade. Disponível em: <www.france.org.br>. Acesso em: 16 maio 

2020. 

BITTENCOURT, Circe Maria. Livro didático e saber escolar: 1810-1910. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008.  

______. Livros didáticos entre textos e imagens. In: ______ (Org.). O saber histórico na sala 

de aula. São Paulo: Contexto, 1997.  

______. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 

______. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber escolar. São Paulo, 

1993. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. 

BLANCARTE, Roberto. O porquê de um Estado laico. In: LOREA, Roberto Arriada (Org.). 

Em defesa das Liberdades Laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.  

BOEING, Antonio. Ensino Religioso: Razões do ser na atualidade. Revista Uniclar, Cultura 

Religiosa. São Paulo: Faculdades Integradas Claretianas, Ano V, n. 1, 2003, p. 66-87. 

______. Expressões culturais e religiosas: potencializando o diálogo. Revista da Educação 

AEC, Educação e Religiosidade, n. 138, 2006, p. 32-42.  

BORBA, Fernanda Matos de. Confessionalidade na escola: a relação entre religião e 

educação no projeto educativo da Rede Marista. 2014. Dissertação (Mestrado em Teologia), 

Faculdades EST, São Leopoldo, 2014. 

BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 

______. Sociologia. (Organizado por Renato Ortiz). São Paulo: Ática, 1983.  

BRANCO, Gustavo Leite Castello; GOMES, Eunice Simões Lins. O Ensino Religioso e as 

tendências proselitistas dentro da sala de aula: princípios para a elaboração de técnicas que 

promovam a tolerância e o diálogo construtivo. GT 9 – Metodologias para além da 

Contemporaneidade. III Congresso Nordestino de Ciências da Religião e Teologia, 2016. 

https://teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=17A6A3E684E1&lang=pt-br


201 
  

BRANDENBURG, Laude Erande; FERREIRA, Renan da Costa. O Ensino Religioso e a 

BNCC: possibilidades de se educar para a paz. Caminhos, Goiânia, v. 17, n. 2. maio./ago. 

2019. p. 508-522. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1934. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. 

Acesso em: 22 jul. 2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1998. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 22 jul. 2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1998. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 20 jul. 2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 22 jul. 

2020. 

_______. CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL, 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 22 jul. 

2020. 

_______. Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

Fundadas na Religião ou nas Convicções, proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 25 de novembro de 1981 – Resolução 36/55. Comissão dos Direitos Humanos e 

Minorias. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-

politica-externa/DecElimFormIntDisc.html>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

_______. Decreto n. 19.941, de 30 de Abril de 1931. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19941-30-abril-1931-

518529-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 25 jul. 2020.  

_______. Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 de 

janeiro de 2003. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10639-9-

janeiro-2003-493157-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 

PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun 2014. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 

20 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19941-30-abril-1931-518529-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19941-30-abril-1931-518529-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10639-9-janeiro-2003-493157-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10639-9-janeiro-2003-493157-publicacaooriginal-1-pl.html


202 
  

_______. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, 

Brasília, DF, p. 27833. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______. Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 

25 jul. 2020. 

_______. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961. Disponível em: <http://wwwp.fc.unesp.br/~lizanata/LDB%204024-61.pdf>. Acesso 

em: 20 jul. 2020..  

_______. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 5692, de 11 de agosto de 

1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03_/leis/L5692.htm.> Acesso em: 

20 jul. 2020.  

_______. Ministério da Educação. Guia de Implementação da BNCC. Disponível em: 

<https://implementacaobncc.com.br/>. Acesso em: 10 fev. 2020.   

 _______. Ministério da Educação. Homologação do Parecer CNE/CP n. 97, de 6 de abril de 

199. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp097_99.pdf>. Acesso em: 

20 março 2020. 

_______. Ministério da Educação. Portaria nº 592, de 17 de junho de 2015. Institui Comissão 

de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum Curricular. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=21361-

port-592-bnc-21-set-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 12 maio 2020. 

_______. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5367-

pceb007-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CP 097/99, de 06 de abril de 1999. 

Formação de professores para o Ensino Religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. 

Disponível em: <http://www.sinprosasco.org.br/parecer97.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Ensino Fundamental. Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Introdução. Ensino Fundamental. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Língua Portuguesa. Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


203 
  

_______. Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______. Presidência da República. Ministério da Educação. Lei n. 9.475, 22 de julho de 

1997. Diário Oficial da União, seção I. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9475.htm>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______.  Programa Mais Educação: passo a passo. Brasília, MEC/Secad, 2009d. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf>. Acesso em: 20 jul. 

2020. 

_______. Secretaria de Educação Fundamental. Rio de Janeiro: DP&A, 2000b. 

_______. Senado Federal. Acordo Brasil-Santa Sé. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/243036>. Acesso em: 24 jul. 2020. 

_______. Série Mais Educação. Educação Integral. Texto referência para o debate nacional. 

Brasília, 2009d. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf>. Acesso: 20 jul. 2020. 

CAIMI, Flavia Eloísa; MISTURA, Letícia. O (não) lugar da mulher no livro didático de 

história: um estudo longitudinal sobre relações de gênero e livros escolares (1910-2010). 

Aedos, Revista do corpo discente do PPG-História da UFRGS, Porto Alegre, v. 7, n. 16, jul. 

2015. p. 229-246. 

CAMARGO, Angélica Ricci. Aulas Régias. Projeto Memória da Administração Pública 

Brasileira. Arquivo Nacional, 2013. Disponível em: <http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-

de-categorias-2/260-aulas-regias>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

CAMARGO, Raquel Adriano Momm Maciel de. O Ensino Religioso nas escolas privadas. 

Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET, junho, 2015. 

CAMPOS, Júlia Langer de. A gramaticalização da construção XMENTE: Uma história do 

Latim ao Português. Dissertação (Mestrado em Linguística). Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.  

CAMPOS, Mariana Brockes; RODRIGUES, Rusvênia Luiza Batista. A mulher no livro 

didático de Geografia: representações, imagens e discurso. Signos, Lajeado, 2018, ano 39, n. 

1, p. 159-178.  

CANDAU, Vera Maria; MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Educação escolar e cultura(s): 

construindo caminhos. Revista Brasileira de Educação,  Rio de Janeiro,  n. 23, p. 156-

168,  agosto de  2003.  p. 24-45. 

CANDAU, Vera. Diferenças culturais, interculturalidade e educação em Direitos Humanos. 

Revista Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, n. 118, jan.-mar. 2012, p. 235-250. 

CÂNDIDO, Viviane Cristina. O Ensino Religioso em suas fontes; uma contribuição para a 

epistemologia do Ensino Religioso. Dissertação (Mestrado em Educação), São Paulo: 

Uninove, 2004. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9475.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/243036
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf
http://linux.an.gov.br/mapa/?p=4566
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/260-aulas-regias
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/260-aulas-regias


204 
  

CARON, Lurdes. Políticas e práticas curriculares: formação de professores de Ensino 

Religioso. 2007. Tese (Doutorado em Educação). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 2007. 

CARRANO, Paulo. Jovens, escolas e cidades: desafios à autonomia e à convivência. Revista 

Teias. Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), v. 12, n. 26, set./dez. 2011, p. 7-22. 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant. O lugar da educação integral na política social. 

Cadernos Cenpec, São Paulo, n. 02, 2006. p. 7-11. Disponível em: 

<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/166>. Acesso em: 

20 jul. 2020.  

CAVALIERE, Ana Maria. Educação integral: uma nova identidade para a escola brasileira? 

Educação & Sociedade, Campinas, vol. 23, n. 81, p. 247-270, dez. 2002a. 

_______. O mal-estar do ensino religioso nas escolas públicas. Caderno de Pesquisas, 2007, 

vol. 37, n. 131, p. 303-332. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

15742007000200005&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

CHARTIER, Roger. A história Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, s/d. 

CHAVES, Miriam. Educação integral: uma proposta de inovação pedagógica na 

administração escolar de Anísio Teixeira no Rio de Janeiro dos anos 30. In: CAVALIERE, 

Ana Maria; COELHO, Ligia Martha Coimbra da Costa (Orgs.). Educação Brasileira e(m) 

tempo integral. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 43-59. 

CHOMSKY, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts, the MIT 

Press, 1965.  

_______. Linguagem e Mente. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2010. 

______. Novos Horizontes no Estudo da Linguagem e da Mente. 3. ed. São Paulo: Editora 

Unesp, 2002. 

CIFUENTES, Rafael Llano. Relações entre a Igreja e o Estado. 2. ed. Rio de Janeiro, José 

Olympio, 1989. 

CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Revista 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n.3, p. 549- 566, set./dez. 2004. 

COELHO NETO, Aristides. Além da revisão. Brasília: Editora Senac-DF, 2008. 

COLLOR, Fernando. Acordo Brasil-Santa Sé. Senado Federal, Brasília, 2009. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/243036/02652.pdf>. Acesso em: 25 jul. 

2020. 

COMENIUS. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/166
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742007000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742007000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/243036/02652.pdf


205 
  

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II, 1962-1965, Cidade do Vaticano. Constituição 

Pastoral Gaudium et Spes: sobre a Igreja no mundo atual. In: COSTA, L. (Coord. Geral). 

Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. 4. ed. São Paulo: Paulus, 2007. p. 539-661. 

_______. Declaração Gravissimum Educationis: sobre a educação cristã. In: COSTA, L. 

(Coord. Geral). Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. 4. ed. São Paulo: Paulus, 

2007. p. 321-338. 

COSTA, Matheus Oliva da; MARCHINI, Welder Lancieri. Confusões e demarcações: um 

estudo tipológico das produções de eventos acadêmicos de Ciência da Religião e Teologia no 

Brasil. Revista Sacrilegens, Universidade Federal de Juiz de Fora, v. 14, n. 1, jan./ jun. 2017.  

COSTA, Rosivânia de Jesus. O livro didático e o ensino de História da África no Ensino 

Fundamental anais. Anais do IX Encontro Nacional de História, ANPUH, 2018. Disponível 

em: 

<http://www.encontro2018.bahia.anpuh.org/resources/anais/8/1532399780_ARQUIVO_ROS

IVANIACOSTA-OLivroDidaticoeoensinodeHistoriadaAfricanoEnsinoFundamental.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

CRUZ, Aldrin da Costa. O índio no livro didático de história e a (des)construção de 

representações pelo professor indígena Pataxó. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. 

CUNHA, Luiz Antônio.  Três décadas de conflitos em torno do ensino público: laico ou 

religioso? Revista Educação & Sociedade, Campinas, v. 39, n. 145, out.-dez., 2018, p.890-

907. 

DEL PRIORE, Mary. História das Crianças no Brasil. 7. Ed. São Paulo: Contexto, 2013.  

D'ESPINDULA, Thereza Salomé; FRANCA, Beatriz Helena Sottile. Aspectos éticos e 

bioéticos na entrevista em pesquisa: impacto na subjetividade. Revista Bioética. 2016, vol. 24, 

n.3, pp.495-502. 

DIAS, Isabel Simões. Competências em Educação: conceitos e significado pedagógico.  

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP, v. 14, n. 

1, janeiro/junho de 2010. p. 73-78. 

DISSENHA, Isabel Cristina Piccinelli; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. O estado da 

arte ou conhecimento: um caminho para pesquisa e da divulgação da produção no Ensino 

Religioso. Congresso SOTER, n. XXIII, 2010, p. 126.  

DOMINGUES, Ana Carla Bérgamo Gomes; SANTOS, Maria Aparecida Lima. 

Representações visuais dos indígenas no livro didático de História: estereótipos e 

colonialidade visual. Educação Básica Revista, v. 3, n. 2, 2017.  

DOMINGOS, Marília De Franceschi Neto. Ensino Religioso e Estado Laico: uma lição de 

tolerância. Rever, Revista de Estudos da Religião, setembro de 2009, p. 45-70.  

http://www.encontro2018.bahia.anpuh.org/resources/anais/8/1532399780_ARQUIVO_ROSIVANIACOSTA-OLivroDidaticoeoensinodeHistoriadaAfricanoEnsinoFundamental.pdf
http://www.encontro2018.bahia.anpuh.org/resources/anais/8/1532399780_ARQUIVO_ROSIVANIACOSTA-OLivroDidaticoeoensinodeHistoriadaAfricanoEnsinoFundamental.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=D%27ESPINDULA,+THEREZA+SALOME
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRANCA,+BEATRIZ+HELENA+SOTTILE


206 
  

EZPELETA, Justa; ROCKWELL, Elsie. A escola: relato de um processo inacabado de 

construção. Currículo sem Fronteiras, México, v.7, n.2, pp.131-147, julho/dezembro 2007.   

FARIA, Ana Lúcia Barbosa. Juventude, contextos e participação política. São Paulo. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica, 2010. 

FERNANDES, Joana. O índio: esse nosso desconhecido. Cuiabá: EdUFMT, 1993. 

FERNANDES, Vânia Claudia; SEPULVEDA, Denize; SEPULVEDA, José Antônio. Ensino 

Religioso e laicidade: suas implicações para a implementação da democracia nas escolas. 

Revista Contemporânea de Educação, vol. 10, n. 19, jan./jun. 2015. 

FERRAÇO, Carlos Eduardo. Práticas-políticas curriculares cotidianas como possibilidades de 

resistência aos clichês e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Linhas 

Críticas, Revista da Faculdade de Educação (UNB), n. 23, 2018. Disponível em: 

<https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/19419>. Acesso em: 25 jul. 

2020. 

FERREIRA, Antomar Araújo; MENEZES, Leonardo Donizette de Deus; SANTOS, Ângela 

Cristina dos Santos.  Possibilidades e limitações dos livros didáticos no trabalho com os 

números positivos e negativos. III Congresso Internacional de Ensino de Matemátca. Canoas 

(RS), ULBRA, 2013. Disponível em: 

<http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vi/paper/viewFile/1179/880>. Acesso em: 

25 jul. 2020. 

FERREIRA, Francélia Nunes de Medeiros; MEDEIROS, Lúcia Helena. Poder e memória: um 

olhar sobre a mulher no livro didático de Língua Portuguesa. Anais do II Congresso Nacional 

de Educação (Conedu). Campina Grande: Realize, 2018. Disponível em: 

<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/16729>. Acesso em: 20 jul. 

2020. 

FIGUEIRA, Luís. Arte da língua brasílica. Lisboa: Companhia de IESV, 1621. 

FIGUEIREDO, Anísia de Paulo Figueiredo. Ensino Religioso: Perspectivas Pedagógicas. 

Petrópolis: Vozes, 1995. 

FISCHMANN, Roseli. Estado Laico, Educação, Tolerância e Cidadania para uma análise 

da Concordata Brasil–Santa Sé. São Paulo: Factash Editora, 2012.  

FONAPER. Carta de Princípios do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. Anexo 

2. Disponível em: <http://www.bnu.zaz.com.br/usuarios/fonaper.> Acesso em: 13 jul. 2020. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Religioso. São Paulo: Ave Maria, 

1997. 

FRANÇA. SENADO (2005). DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA LAICIDADE NO 

SÉCULO XXI, Declaração Universal da Laicidade no Século XXI - Centenário da Separação 

https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/19419
http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vi/paper/viewFile/1179/880
https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/16729
https://www.estantevirtual.com.br/livros/An%C3%ADsia%20de%20Paulo%20Figueiredo?busca_es=1


207 
  

Estado – Igrejas. 09 Dez. 2005. Disponível em: <http://www.nepp-

dh.ufrj.br/ole/disponiveis1.html>. Acesso em: 8 maio 2020. 

FRANCO, Telma. Bullying contra surdos: a manifestação silenciosa da resiliência. Curitiba: 

Appris, 2014. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1967.  

______. Pedagogia da tolerância. Organização, apresentação e notas Ana Maria Araújo 

Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

_______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

_______. Pedagogia do oprimido: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 1987.  

_______. Política e educação: ensaios. 5. ed: São Paulo, Cortez, 2001. 

FRIAR, Stephen. A dictionary to Heraldry. Nova Iorque: Harmony Book, 1987.p. 44. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

______. Projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

GABRIELLI, Lourdes; HOFF, Tânia. Redação publicitária para cursos de Comunicação, 

Publicidade e Propaganda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

GADOTTI, Moacir. Educação integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2009. 

GALLO, Silvio. A educação integral numa perspectiva anarquista. In: COELHO, Ligia 

Martha Coimbra da Costa; CAVALIERE, Ana Maria Vilela (Orgs.). Educação brasileira 

e(m) tempo integral. Petrópolis: Vozes, 2002. 

GIUMBELLI, Emerson. A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil. 

Religião & Sociedade, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, 2008.  

GOBBI, Izabel. A temática indígena e a diversidade cultural nos livros didáticos de história: 

uma análise dos livros recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas), Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2006. 

GOMES, Nilma Lino. Diversidade e currículo. In: BEAUCHAMP, Jeanete; NASCIMENTO, 

Aricélia Ribeiro; PAGEL, Sandra Denise (Orgs.). Indagações sobre currículo. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 

_______. A questão racial na escola: desafios colocados pela implementação da 

Lei.10.639/03. In: MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera. Multiculturalismo: 

Diferenças Culturais e Práticas. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 67-89. 



208 
  

GONÇALVES, Antonio Baptista. Direitos humanos e (in)tolerância religiosa: laicismo 

proselitismo fundamentalismo terrorismo. 2011. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

GOULARTE, Raquel da Silva; MELO, Karoline Rodrigues de.  A lei 11.645/08 e a sua 

abordagem nos livros didáticos do Ensino Fundamental. Entretextos, Londrina, v.13, n. 02, 

jul./dez. 2013. p. 33- 54. 

GRÜEN, Wolfgang. O Ensino Religioso na escola. Petrópolis: Vozes, 1995. 

GUSMÃO, Neusa Maria Mendes (Org.). Diversidade, cultura e educação: olhares cruzados. 

São Paulo: Biruta, 2003.  

HOLMES, Maria José Torres. Ensino Religioso: problemas e desafios. Dissertação (Mestrado 

em Ciência das Religiões). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.  

IACZINSKI, Irma. Ensino Religioso: entre o prescrito e as práticas docentes. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.  

JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Ciência da Religião aplicada ao Ensino Religioso. 

In: PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank (Orgs). Compêndio da Ciência da Religião. São 

Paulo: Paulinas/Paulus, 2013.  

_______. Ciências da Religião aplicada ao Ensino Religioso. In: PASSOS, João Décio; 

USARSKI, Frank (Org.). Compêndio da Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas/Paulus, 

2013.  

_______. Ensino Religioso; espaço dos catecismos. Horizonte, Belo Horizonte, v. 12, n. 36, 

out./dez. 2014. p. 1283-1314. 

_______. Mapa da produção científica do Ensino Religioso no período de 1995 a 2010. 

Congresso Internacional da EST. v. 1, n. 1, p. 1772, 2012.  

_______. O Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: Champagnat, 2011.  

_______. Objeto do Ensino Religioso: uma identidade. Rever, Revista de Estudos da Religião, 

2012, n. 1, p. 181-195. 

_______. Uma ciência como referência: uma conquista para o Ensino Religioso. Rever, 

Revista de Estudos da Religião, 2015. p. 10-25. 

_______; OLENIKI, Marilac da Rosa; ALVES, Luiz Alberto Souza. Aspectos do Ensino 

Religioso e da Pastoral Escolar nas Escolas Católicas do Brasil. Revista de Educação AEC, 

Brasília, DF, v.34, n.136, p.76-89, jul./set. 2005. 

KASSICK, Clovis Nicanor. Pedagogia libertária na história da educação brasileira. Revista 

HISTDBR Online, Campinas, n. 32, dez. 2008, p. 136 – 149. Disponível em: 

<https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/5095/art09_32.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/5095/art09_32.pdf


209 
  

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2012. 

LEAL, Valéria Andrade; JUNQUEIRA, Sérgio. A escola confessional católica romana. 

Revista Pistix & Praxis, Teologia Pastoral. Curitiba, v. 9, n. 3, set./dez. 2017, 611-628. 

Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/pistispraxis/article/view/11120>. 

Acesso em: 20 jul. 2020. 

LEITE, Serafim. Páginas de História do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1937.  

_______.  Suma histórica da Companhia de Jesus no Brasil (assistência de Portugal): 1549-

1760. Lisboa: Junta de Investigação Ultramar, 1965. 

LIMA, Jorge Ferreira. O indígena no livro didático: possibilidades e desafios no uso da 

linguagem imagética no ensino de História. Dissertação (Mestrado em História). Araguaína, 

Universidade Federal do Tocantins, 2016.  

LINDEMEYER, Maurício Ramos. O indígena no livro didático: memórias e identidades nas 

terras do Pará. Anais do Simpósio Internacional de Letras e Linguística (SILEL), v. 3, número 

1. Uberlândia: EDUFU, 2013. 

LOPES, Gisele Garcia. A representação de mulheres nos livros didáticos de História 

(Programa Nacional Do Livro Didático: 2017-2019). Dissertação (Mestrado em Educação). 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. 

LOREA, Roberto Arriada (Org.). Em defesa das Liberdades Laicas. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008. 

LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao estudo da Escola Nova. 8. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1976. 

LOURO, Guacira Lopes. Currículo, gênero e sexualidade: o “normal”, o “diferente” e o 

“excêntrico”. In: LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, Jane; GOELLNER, Silvana. Corpo, 

gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

p. 41-52. 

MACHADO, Léo Marcelo Plantes. A cidadania na formação de professores para o Ensino 

Religioso. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2006. 

MACHADO, Vera; PATTARO, Rita.  Educação integral e a perspectiva histórico-crítica: 

aproximações possíveis. Revista do Centro de Educação. Universidade Federal de Santa 

Maria, v. 39, n. 1, jan./abr. 2014. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/4796>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/issue/view/687
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/4796


210 
  

MAGALHÃES, Solange Martins Oliveira; GUIMARÃES, Valter Soares; RUTH, Catarina 

Cerqueira Ribeiro Souza. O professor na literatura educacional contemporânea. Anais da 32ª 

Reunião Anual da ANPED, 2009. 

MAIA E SILVA, Bóris.  Ensino Religioso e resistência moral: dilemas na implantação da Lei 

3.459/00 no Rio de Janeiro. Revista Ética e Filosofia Política. Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), n. 15, v. 1, maio de 2012. 

MAK, Denise. A presença da religião em ações docentes de uma Escola Pública de 

Educação Infantil. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2014. 

MALACARNE, Vilmar; SAUCEDO, Kellys Regina Rodio. Formação do professor de Ensino 

Religioso: estudo das grades curriculares nos cursos de Pedagogia presencial da cidade de 

Cascavel-PR. Revista História: Questões & Debates. Curitiba: Editora UFPR, n. 61, p. 281-

302, jul./dez. 2014.  

MALVEZZI, Meire; TOLEDO, Cézar. O Ensino Religioso como componente curricular na 

escola pública brasileira contemporânea. Plures Humanidades, Ribeirão Preto, v.13 n.2, 

jul./dez., 2012. p. 291-312. 

MAMIANI, Luís Vincencio. Arte de grammatica da língua brasílica da naçam Kiriri. 

Lisboa: Miguel Deslandes, 1699. 

MARCOS, Wilian Ramos. Modelos De Ensino Religioso: Contribuições das Ciências da 

Religião para a superação da confessionalidade. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Religião), 2010.  Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2010. 

MARIANO, Ricardo. Laicidade à brasileira: católicos, pentecostais e laicos em disputa na 

esfera pública. Civitas, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 238-258, maio-ago. 2011. 

MARPICA, Natália Salan. Entre a obrigatoriedade e as reformas curriculares: professores e 

professoras de Sociologia do ensino médio paulista. Tese (Doutorado em Educação), 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

MARTINS, Jorge S. Redação Publicitária: teoria e prática. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

MILOT, Micheline. Introduction: les Amériques et la laïcité; Acquis historiques et enjeux 

actuels. Archives de Sciencies Sociales des Religions. Paris: EHESS, 54 année, n. 146, p. 9-

16, 2009. 

MOCELLIN, Teresinha Maria. O mal-estar no Ensino Religioso: localização, 

contextualização e interpretação. 2008. Tese (Doutorado em Ciências da Religião). São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. 

MONTEIRO DA VIDE, Sebastião. Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia. São 

Paulo: Typographia de Antônio Louzada Antunes, 1853.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Monteiro_da_Vide
https://books.google.com.br/books?id=O1JgAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


211 
  

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículo: questões atuais. 6. ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2001. 

MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA JÚNIOR, Paulo Melgaço da. Currículo, Transgressão e 

Diálogo: quando outras possibilidades se tornam necessárias. Revista Tempos e Espaços em 

Educação, São Cristóvão, Sergipe, Brasil, v. 9, n. 18, p. 45-54, jan./abr. 2016. 

MOREIRA, Raquel. Diversidade cultural e educação escolar: perspectiva comunicativo-

dialógica para o trabalho pedagógico. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas). 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010. 

MORIYÓN, Félix Garcia. Educação Libertária: Bakunin e outros. Trad. José Cláudio de 

Almeida Abreu. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

MOTA, Lúcio Tadeu; RODRIGUES, Isabel Cristina. A questão indígena no livro didático 

"Toda a História". Revista História & Ensino. Londrina: UEL, v. 5, outubro de 1999, p. 41-

59. 

NASSIF, Luiz Alberto de Lima. O conceito de ciência veiculado por materiais 

didáticos: uma análise do curso de física do PSSC. Dissertação (Mestrado em Educação), 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1976.  

NÓVOA, António. Esboço de um modelo de análise da profissão docente. In: NÓVOA, 

António (Org.). Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1995. p. 22-34. 

OGUSKO, Elisângela Silvério; VILELA, Letícia Colares. Qualificação x Competência: um 

estudo quanto aos processos de recrutamento e seleção em empresas de médio e grande porte 

em Bauru e região. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017. 

OLIVEIRA, Lilian Blanck de et al. Ensino Religioso no Ensino Fundamental. São Paulo: 

Cortez, 2007.  

OLIVEIRA, Natália Cristina de; BORGES, Felipe Augusto Fernandes. BORTOLOSSI, 

Cíntia Maria Bogo; MARQUES, Daniella Domingues Alvarenga; COSTA, Célio Juvenal. 

Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas: uma leitura do Iluminismo português no século 

XVIII. In: XI Jornada do HISTEDBR, 2013, Cascavel-Pr. Anais da XI Jornada do 

HISTEDBR, 2013. p. 1-18 Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jordnada11/artigos/4/artigo_simp

osio_4_805_nat_oliveir@hotmail.com.pdf>. Acesso em 15 de jun. de 2020.  

PARO, Vítor Henrique. Educação integral em tempo integral: uma concepção de educação 

para a modernidade. In: COELHO, Lígia Martha Coimbra (Org.). Educação integral em 

tempo integral: estudos e experiências em processo. Petrópolis: DP et Alli, 2009a. p. 13-20. 

PASSOS, João Décio. Ensino Religioso: construção de uma proposta. São Paulo: Paulinas, 

2007.  



212 
  

_______; USARSKI, Frank (Orgs). Compêndio da Ciência da Religião. São Paulo: 

Paulinas/Paulus, 2013.  

PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Orlandi. 4. ed. 

Campinas: Pontes, 2004. 

_______. Papel da memória. In: ACHARD, P. et alii. Papel da memória. Tradução de José 

Horta Nunes. 2. Ed. Campinas: Pontes, 2007, p. 49-58.  

_______. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de Eni Orlandi, 

Lourenço C. Jurado Filho, Manoel L. Gonçalves Corrêa e Silvai Serrani-Infante. 4. ed, 

Campinas: Editora da Unicamp, 2009.  

PEREIRA, Fábio de Barros; OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Ponderações ao Currículo Mínimo 

da Rede Estadual do Rio de Janeiro: uma contribuição ao debate em torno da Base Comum 

Nacional. Revista e-Curriculum. São Paulo, v. 12, n. 3, p. 1669-1692, out./dez., 2014. 

Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/21676>. Acesso em: 20 jul. 

2020.  

PEREIRA, Miguel. O currículo por competências – a construção de um instrumento de 

verificação do desenvolvimento das aprendizagens, mediador da cooperação entre professores 

e psicólogos da educação. Revista do Movimento da Escola Moderna, 2005, n. 23, 5-43. 

PEREZ, Clotilde. Signos da marca: Expressividade e sensorialidade. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. 

PERLIN, Gladis. “Identidades Surdas”. In: SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre 

as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.  

PERRENOUD, Philippe. Escola e cidadania: o papel da escola na formação para a 

democracia. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

________. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

POLIDORO, Lurdes Fátima. O ensino religioso nas escolas públicas: uma violação da 

laicidade do Estado? Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 

PORTUGAL. Diretório para as povoações de índios do Pará e Maranhão. Coleção da 

legislação portuguesa desde a última compilação das ordenações redigida pelo desembargador 

Antônio Delgado da Silva. Legislação de 1750-1762, Lisboa, p. 507-530, 1830. Disponível 

em: <https://goo.gl/mMKUn3>. Acesso em: 15 de jun. de 2020. 

PRINTES, R. B. Presença Indígena nos Livros Didáticos de Geografia. Revista Brasileira de 

Educação em Geografia. v. 4, p. 195-220, 2014. 

PUGLIESE, Ana Lúcia C. A.; CASTANHO, Marisa Irene S. A imprevisibilidade ou o 

pesadelo da matemática. Construção psicopedagógica,  São Paulo ,  v. 17, n. 15, p. 25-

36, dez.  2009.   Disponível em: 

https://goo.gl/mMKUn3


213 
  

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

69542009000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  14  mar.  2020. 

RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica da publicidade: um estudo sobre a 

promoção de medicamentos no Brasil. Covilhã: Labcom, 2010.  

REBOUL, Olivier. O slogan. São Paulo: Cultrix, 1975. 

REVAH, Daniel. Construtivismo: uma palavra no circuito do desejo. Dissertação (Mestrado 

em Educação). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004.  

RIBEIRO, Maria Luísa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 15. 

ed. Campinas: Autores Associados, 1998. 

RIBEIRO, Célia. O Ensino Religioso e a prática escolar; um paradoxo sob a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional presente na rede pública municipal de Ensino 

Fundamental de Mogi Guaçu. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2014.   

RIBEIRO, Paulo. História da educação escolar no Brasil: notas para uma reflexão. Paideia. 

Revista da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP, Ribeirão Preto, 1993.  

RICARDO, Elio. Discussão acerca do ensino por competências: problemas e alternativas. 

Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 605-628, maio/ago. 2010. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

15742010000200015&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

ROJO, Roxane; BATISTA, Antonio Augusto. Apresentação – cultura da escrita e livro 

escolar: propostas para o letramento das camadas populares no Brasil. In: ROJO, Roxane; 

BATISTA, Antonio Augusto (Orgs.). Livro didático de língua portuguesa, letramento e 

cultura da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 

ROMERO, Patrícia Elizabeth Benitez. Multiculturalismo: diversidade cultural na escola. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Educação). Porto, Portugal: Universidade Fernando 

Pessoa, 2017. 

SACRISTÁN, José Gimeno. Plano do currículo, plano do ensino: o papel dos professores/as. 

In: SACRISTÁN, José Gimeno e GÓMEZ, Angel Ignácio Pérez. Compreender e transformar 

o ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

_______. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SANTANA, Marise. O legado africano às culturas brasileiras. Diálogo Revista de Ensino 

Religioso, São Paulo; nº 49, ano XIII, fev. 2008.  

SANTANA, Rosemere Olímpio de; Silva, Maria Larisse Elias. Pensando o jovem enquanto 

protagonista de seu meio além do ambiente escolar. RPI, Revista de Pesquisa Interdisciplinar, 

2016. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742010000200015&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742010000200015&script=sci_abstract&tlng=pt


214 
  

SANTOS, Geam Felipe Lima et al. Base Nacional Comum Curricular: significações da 

autonomia docente na conjuntura de implementação. Anais V Congresso Nacional de 

Educação (Conedu). Campina Grande: Realize, 2018. Disponível em: 

<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/46613>. Acesso em: 20 jul. 

2020. 

SANTOS, Renan. Religião é igual, religião é diferente: reflexões a partir do Ensino 

Religioso em escolas públicas de Porto Alegre.  Dissertação. (Mestrado em Antropologia 

Social), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. 

SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei n. 10.639 /2003 como fruto da luta anti‐racista do 

Movimento Negro. In: MEC/BID/UNESCO. Educação anti‐racista: caminhos abertos pela 

Lei Federal nº 10.639/03. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2005. Disponível 

em:    <http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_volume2_educacao_anti_racista_camin

hos_abertos_pela_lei_federal_10639_2003.pdf>.  Acesso: 26 jul. 2020.  

SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 41. ed. Campinas (SP): Autores Associados, 

2009.  

_______. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2. ed. Campinas (SP): Autores 

Associados, 2008.  

_______. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC. Educ. Soc., 

Campinas, vol. 28, n. 100 – Especial, out. 2007, p. 1.231-1.255.  

_______. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11. ed. Campinas (SP): 

Autores Associados, 2012. 

SCHERER, Odilo. Acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB). Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/acor%C2%ADdo-en%C2%ADtre-

o-bra%C2%ADsil-e-a-san%C2%ADta-se/>. Acesso em: 25 jul. 2020. 

SCHÖN, Donald. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.   

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015.  

SEEHABER, Liliana Claudia. Cultura: lente pela qual se vê o mundo: o universo cultural do 

professor de Ensino Religioso. Dissertação (Mestrado em Educação). Curitiba: Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, 2006. 

SENA, Luzia (Org.). Ensino Religioso e formação docente: Ciências da Religião e Ensino 

Religioso em diálogo. São Paulo: Paulinas, 2006. 

http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_volume2_educacao_anti_racista_caminhos_abertos_pela_lei_federal_10639_2003.pdf
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_volume2_educacao_anti_racista_caminhos_abertos_pela_lei_federal_10639_2003.pdf
https://www.cnbb.org.br/acor%C2%ADdo-en%C2%ADtre-o-bra%C2%ADsil-e-a-san%C2%ADta-se/
https://www.cnbb.org.br/acor%C2%ADdo-en%C2%ADtre-o-bra%C2%ADsil-e-a-san%C2%ADta-se/


215 
  

SILVA, Maria Cristiani Gonçalves. A educação integral na escola de tempo integral: as 

condições históricas, os pressupostos filosóficos e a construção social da política de 

educação integral como direito no Brasil. Tese (Doutorado em Educação). Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, 2018. 

SILVA, Nilma Paula Combas da. O tempo da religião no espaço escolar: a história do ensino 

religioso no Colégio Santa Cruz. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. 

SILVA, Sandriana Rodrigues da. Educação e diversidade cultural: olhares sobre as 

orientações curriculares do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Humanas). Goiânia: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2015. 

SILVA, Thais Gama da. Protagonismo na adolescência: a escola como espaço e lugar de 

desenvolvimento humano. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Educação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 

SILVEIRA, Valeska Freman B. de Freitas. Entre a teoria e a prática: limites da aplicação da 

Ciência da Religião na produção dos livros didáticos de Ensino Religioso no Fundamental I. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião), Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2016. 

SOARES, Afonso Maria Ligorio. Apresentação. In: GRESCHAT, Hans-Jürgen. O que é 

Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 2005.  

_______. Ciência da Religião, Ensino Religioso e Formação Docente. Rever, Revista de 

Estudos da Religião, n. 9, 2009.  

_______. Religião e educação: da Ciência da Religião ao Ensino Religioso. São Paulo: 

Paulinas, 2010. 

SOARES, Magda Becker. Um olhar sobre o livro didático. Presença pedagógica. Belo 

Horizonte, v. 2, n. 12, p. 52-63, nov./dez. 1996. 

SPOSATI, Aldaíza et al. Cidadania ou Filantropia: um dilema para o CNAS, n. 01. São 

Paulo: Núcleo de Seguridade e Assistência Social da PUCSP, 1994.  

STIGAR, Robson. As diversas concepções de Ensino Religioso no Brasil. Kerygma, Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), Engenheiro Coelho (SP), n. 2, 2016, p. 41-42.  

TARDIF, Maurice. Saberes docentes & formação profissional. 8ª edição. Petrópolis: Vozes, 

2007.  

TEIXEIRA, Anísio. Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 31, n. 73, p. 78-84, jan./mar. 1959. 

TEIXEIRA, Anísio. Educação para a democracia: introdução à administração educacional. 

2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.  

https://tede2.pucsp.br/browse?type=author&value=Silveira%2C+Valeska+Freman+B.+de+Freitas


216 
  

TEIXEIRA, Anísio. Pequena introdução à Filosofia da Educação: a escola progressiva ou a 

transformação da escola. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. v. 2, 2007. 

TEIXEIRA, Camila Paulino Rodrigues Alves. Efeitos comportamentais e psicofisiológicos da 

meditação mindfulness no emprego de duas estratégias de regulação emocional. 2018. Dissertação 

(Distúrbios do Desenvolvimento). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 

TOKAIRIN, Cristiane de Oliveira. Diversidade e cotidiano escolar: notas de uma 

pesquisadora sobre vivências de crianças dekasseguis. Dissertação (Mestrado em Educação), 

Universidade Estadual de Londrina, 2013. 

UNICEF. Declaração mundial sobre educação para todos e plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Brasília, Unicef, 1991. 

_______. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível em: 

<unicef.org/brazil/os-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

_______. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/unicef-em-acao>. Acesso em: 08 nov. 2020. 

_______. Situação mundial da infância. Caderno Brasil UNICEF, Brasília, DF, jan. 2019. 

Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/situacao-mundial-da-infancia-2019-

crianca-alimentacao-e-nutricao>. Acesso em: 20 jul. 2020. 

USARSKI, Frank (Org.). O espectro disciplinar da Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 

2007. 

_______. Constituintes da Ciência da Religião: cinco ensaios em prol de uma disciplina 

autônoma. São Paulo: Paulinas, 2006.  

VALENTE, Gabriela Abuhab. Laicidade, Ensino Religioso e religiosidade na escola pública 

brasileira: questionamentos e reflexões. Pro-Posições, v. 29, n.1, p.107-127, 2018.  

VILARINHO, Lúcia Regina Goulart; SILVA, Jovana de Souza Nunes da. A avaliação do 

livro didático como instrumento de afirmação da autonomia da escola e de seus docentes. 

Meta: Avaliação, Rio de Janeiro, v. 7, n. 21, 2015, p. 403-428. 

VIEIRA, Marili Vieira. Tornar-se professor em uma escola confessional: um estudo sobre a 

constituição identitária na perspectiva da dimensão da espiritualidade. Tese (Doutorado em 

Psicologia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.  

VIEIRA, Priscila Oliveira. ¿"Español sin fronteras"? Ou entre fronteiras projetadas pelo 

imaginário e pelo real? São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Língua Espanhola e Literaturas 

Espanhola e Hispano-Americana), 2012.  

WOODCOCK, Thomas; ROBINSON, John Martin. Oxford Guide to Heraldry. Oxford: 

Oxford University Press, 1988. p. 112. 

https://www.unicef.org/brazil/unicef-em-acao
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/situacao-mundial-da-infancia-2019-crianca-alimentacao-e-nutricao
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/situacao-mundial-da-infancia-2019-crianca-alimentacao-e-nutricao
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VALENTE,+GABRIELA+ABUHAB


217 
  

XAVIER, Amanda Rezende Costa; Azevedo, Maria Antônia Ramos de; CARRASCO, Lígia 

Bueno. Inovação curricular e inovação pedagógica: mudanças paradigmáticas na formação 

do professor universitário. Boletim Técnico Do Senac, 45(3), 2019. 

 

 

 

  



218 
  

 

 

ANEXOS 
  



219 
  

ANEXO 1 — CARTA-CONVITE PARA A ENTREVISTA  
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ANEXO 2 – CARTA-CONVITE 2 PARA A ENTREVISTA 
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ANEXO 3 — PERGUNTAS DA ENTREVISTA   

 

1. Qual é a sua formação? (graduação/cursos complementares) 

2. Há quantos anos trabalha como professora/professor Ensino Religioso? 

3. Para quais anos leciona? 

4. Você pratica alguma religião? Se sim, já praticou outras? 

5.Qual é a importância do Ensino Religioso na grade de um colégio particular 

confessional? 

6. Que competências você tem em vista ao ministrar uma aula de Ensino 

Religioso? 
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ANEXO 4 — QUESTIONÁRIO  

 



223 
  

 

 

 



224 
  

 

 

 



225 
  

 

 

 



226 
  

 

 

 



227 
  

 

 

 



228 
  

 

 

 



229 
  

 

 

 



230 
  

 

 

 



231 
  

 

   

 


