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Resumo: O presente trabalho é fruto da investigação que realizamos sobre a história da 
disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas brasileiras. O Ensino Religioso está 
presente em nossas escolas desde o processo de colonização do Brasil, figurando, no 
entanto, sob outras denominações e, a rigor, sem o sentido que se atribui atualmente. 
Esse saber se constituiu como disciplina escolar na década de 1930 e permanece até os 
dias atuais, gozando de uma estabilidade curricular, apesar de sempre contestada. No 
curso  desse  processo,  a  disciplina  Ensino  Religioso  passou  por  um  processo  de 
ressignificação frente às mudanças no campo religioso e social a fim de assegurar sua 
permanência  no  currículo  escolar.  Considerando  esses  aspectos,  buscamos  ao  longo 
desse trabalho analisar o processo de ressignificação dessa disciplina nos anos 1990 a 
partir  da  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB).  Destarte, 
buscamos  pensar  os  atores  e  grupos  sociais  envolvidos  no  trabalho  para  sua 
permanência no currículo, os conflitos, as relações de poder e interesse, as mudanças de 
paradigma sofridas, confessional para interconfessional e depois transconfessional, os 
significados atribuídos à mesma e suas finalidades educativas. Para tanto, adotamos a 
perspectiva  sóciohistórica  de  análise.  A  pesquisa  se  ancora  no  referencial  teórico-
metodológico da História do Currículo e da História das Disciplinas Escolares a partir 
das  teorizações  de  André  Chervel  e  Ivor  Goodson.  Como  fonte,  privilegiamos  os 
documentos oficiais, a  Constituição Federal de 1988, a  LDB/1996, a  lei n. 9.475/97, 
que deu nova redação ao artigo referente ao Ensino Religioso na LDB e o  Parecer  
n.097/99 do  Conselho  Nacional  de  Educação,  que  dispôs  sobre  a  formação  de 
professores  para  o  Ensino  Religioso  nas  escolas  públicas  e,  ainda,  os  Parâmetros 
Curriculares  Nacionais  de  Ensino  Religioso, elaborado  pelo  FONAPER  (Fórum 
Nacional Permanente de Ensino Religioso). Esse documento é referência para o ensino 
dessa disciplina ao prescrever um novo paradigma, o transconfessional, fundamentado 
no estudo do fenômeno religioso. A proposta de um ensino transconfessional, de caráter 
científico,  forjada pelo FONAPER se apresenta  como um avanço,  uma inovação na 
forma  de  conceber  a  disciplina  Ensino  Religioso,  fato  que  concorre  para  sua 
legitimação, sendo, portanto, importante investigá-la. 



Considerações iniciais

O Ensino Religioso está presente nas escolas brasileiras desde o processo de 

colonização do país, ainda que não figurasse no sentido de disciplina e/ou matéria de 

ensino tal como hoje se apresenta. Sua constituição como disciplina escolar se deu na 

década de 1930 e permanece até os dias atuais, gozando de certa estabilidade curricular, 

ainda que sempre contestada. Trata-se de uma presença marcante que revela traços da 

organização  social,  cultural  e  política  do  Brasil,  e,  também,  os  embates  quanto  à 

associação religião e educação, Estado e Igrejas, as relações de poder e interesses que a 

legitima nos currículos escolares, ou seja, sua construção sócio-histórica.

Afinal,  segundo Ivor Goodson (1995) e André Chervel  (1990),  as disciplinas 

escolares  são  construídas  social  e  politicamente,  recebendo  influência  de  fatores 

internos e externos à escola, os quais envolvem relações de poder e interesse, em que 

grupos  e  atores  sociais  diversos  se  mobilizam  para  legitimar  determinados 

conhecimentos e imputá-los à sociedade, a fim de promoverem uma dada formação.

No  curso  de  sua  construção,  a  disciplina  Ensino  Religioso  precisou  ser 

ressignificada a fim de assegurar sua permanência no currículo escolar. Ressignificação 

esta marcada pelas mudanças no campo religioso e social, especialmente acentuadas a 

partir dos anos 1980 e 1990. Considerando essas especificidades, buscamos ao longo 

desse trabalho analisar o processo de ressignificação dessa disciplina nos anos 1990, 

após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

O texto segue dividido em três partes. No primeiro momento, buscamos discutir 

a configuração do Ensino Religioso nos anos 1980 e 1990, ou seja, o trabalho realizado 

para assegurar sua permanência no currículo escolar quando da elaboração da LDB/96, 

demarcando quais atores e grupos sociais se envolveram nesse trabalho, os conflitos, as 

relações de poder e interesse que abarcam as mudanças de paradigma sofridas por essa 

disciplina. No segundo momento,  analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Religioso, documento elaborado com o intuito de fundamentar o trabalho com 

essa disciplina  nas  escolas,  o  qual  prescreve um novo paradigma,  transconfessional, 

centrado no estudo do fenômeno religioso. Por fim, apresentamos uma reflexão acerca 

da oferta dessa disciplina nos dias atuais, seu caráter e finalidade educativa.

A disciplina Ensino Religioso a partir da LDB 1996/97



A  Constituição  Federal  de  1988  representa  um  marco  no  processo  de 

estabilidade da disciplina Ensino Religioso no currículo escolar, uma vez que assegurou 

sua  oferta,  de  matrícula  facultativa,  no  currículo  do  ensino  fundamental.  (BRASIL, 

2008)  Essa  definição  foi  em grande  parte  resultado  das  ações  de  um grupo,  sob  a 

liderança da Igreja Católica, que criou espaços de reflexão sobre o Ensino Religioso nas 

escolas, promoveu encontros nacionais, publicou artigos em defesa de sua presença na 

escola e colheu assinaturas da população em favor de sua inserção na Constituição.

Após a garantia da permanência do Ensino Religioso na Constituição, ainda que 

apenas no ensino fundamental, o grupo que atua em sua defesa retomou os trabalhos 

quando da elaboração da nova LDB. Nesse momento, em razão da nova configuração 

política no congresso, considerando, também, as mudanças no campo religioso e social, 

devido ao crescente  número  de confissões religiosas,  em especial,  o crescimento do 

número  de  evangélicos  e  a  diminuição  gradativa  no  número  de  católicos,  fez-se 

necessário  discutir a natureza dessa disciplina, principalmente, o modelo confessional 

forjado  ao  longo  de  sua  história.  Isso  porque,  os  novos  grupos  religiosos  foram 

ocupando lugar no cenário social e político do país, passando a disputar espaços com a 

Igreja Católica, que até então se apresentava como instituição religiosa hegemônica no 

país e, portanto, definidora do modelo de Ensino Religioso.

Em virtude dessa perda, a Igreja Católica se abriu para o diálogo com outras 

instituições  religiosas  a  fim  de  conseguir  apoio  na  luta  pela  inserção  do  Ensino 

Religioso  na  LDB.  Nesse  sentido,  passou  a  se  caminhar  na  direção  de  um ensino 

interconfessional, reunindo elementos comuns às diversas religiões. Assim, foi criado 

em  1995,  o  Fórum  Nacional  Permanente  de  Ensino  Religioso  (FONAPER). 

Inicialmente vinculado a CNBB, esse fórum se apresentou como um espaço de reunião 

de  educadores  ligados  à  disciplina,  das  mais  variadas  vinculações  acadêmicas  e 

confessionais,  com  o  objetivo  de  defender  a  permanência  do  Ensino  Religioso  no 

currículo escolar, pensar sua efetivação e os aspectos epistemológicos. 

Em  sua  primeira  sessão,  realizada  em  1996,  o  FONAPER  defendeu  a 

permanência do Ensino Religioso na nova LDB e a remuneração dos seus professores 

pelo poder público, realizando inclusive, contatos oficiais com deputados. (FONAPER, 

2009)  A  questão  da  remuneração  dos  professores  esteve,  portanto,  no  centro  das 

reivindicações  do  grupo  de  defesa  da  disciplina  Ensino  Religioso,  uma  vez  que  o 

substitutivo do Senador Darcy Ribeiro apresentava que o mesmo deveria ser ofertado 

"sem ônus para os cofres públicos". 



A despeito da ampla mobilização, a lei n. 9.394 - LDB, sancionada em 1996, 

manteve  no  artigo  referente  ao  Ensino  Religioso,  à  ressalva  de  que  o  Estado  não 

responderia pelo ônus da disciplina, ficando assim prescrito no artigo 33:

O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 
ônus para os cofres  públicos,  de acordo com as preferências  manifestadas 
pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: I - confessional, de acordo 
com  a  opção  religiosa  do  aluno  ou  do  seu  responsável,  ministrado  por 
professores  ou  orientadores  religiosos  preparados  e  credenciados  pelas 
respectivas  igrejas  ou  entidades  religiosas;  ou  II  -  interconfessional, 
resultante  de  acordo  entre  as  diversas  entidades  religiosas,  que  se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. (BRASIL, 1996)

O artigo aprovado apresentou dois direcionamentos importantes para o Ensino 

Religioso.  Primeiro,  a  definição  quanto  ao  modelo  de  ensino  a  ser  trabalhado  nas 

escolas,  confessional  ou  interconfessional,  apontando  para  uma  situação  inédita, 

segundo,  a  resolução  de  que  a  disciplina  seria  ofertada  “sem  ônus  para  os  cofres 

públicos”. A abertura para o ensino interconfessional é representativa de um novo olhar 

para a disciplina Ensino Religioso,  o qual busca superar o caráter  catequético que a 

constituía. Contudo, não obstante essas mudanças e sua importância, vale ressaltar que o 

ensino interconfessional também é confessional em seus fundamentos, na medida em 

que se volta para o ensino dos elementos religiosos comuns, o que implica uma dada 

formação religiosa, particularmente, uma formação cristã. 

Como era de se esperar, a expressão “sem ônus para os cofres públicos” gerou 

grande insatisfação  e,  por  conseguinte,  grande mobilização  por  parte  dos grupos de 

defesa do Ensino Religioso, que se lançaram num trabalho estratégico, de contato direto 

com o presidente da República, com o Ministério da Educação e com os membros do 

Congresso Nacional,  com objetivo de  pressioná-los  para alterar  a  redação do artigo 

sobre o Ensino Religioso e suprimir a restrição do ônus. 

Paralelo  ao  trabalho  para  modificar  a  redação  do  artigo  33  da  LDB,  o 

FONAPER já vinha realizando uma discussão no sentido de prover uma identidade, 

uma epistemologia específica para o Ensino Religioso. Nessa direção, o Fórum elaborou 

em  1996  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Ensino  Religioso  (PCNER), 

publicado em 1997,  com o objetivo de  direcionar  os  trabalhos  em torno  do Ensino 

Religioso.  Esses  parâmetros  não  foram  reconhecidos  oficialmente  pelo  MEC,  não 

integraram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o que sinaliza a omissão do 

governo para com essa disciplina. A despeito disso, os PCNER constituem um marco 

importante  para  a  disciplina,  uma  vez  que  apresentou  um  novo  paradigma  para  a 



mesma,  o  transconfessional,  fundamentado  no  estudo  dos  elementos  básicos  que 

compõem o fenômeno religioso. (FONAPER, 2009)

Dentre os esforços do FONAPER, Junqueira (2002) destaca o empenho da Igreja 

Católica em alterar a redação do texto legislativo. A CNBB assumiu a liderança desse 

trabalho e promoveu junto aos representantes dos outros grupos de defesa do Ensino 

Religioso várias reuniões com o Ministro da Educação e/ou representantes do MEC e 

com os atores políticos, chegando a elaborar diversas propostas para o artigo 33, assim 

como reivindicando do presidente da República o veto à versão original do referido 

artigo.  Frente a essa mobilização, foi promulgada a  lei n. 9.475/ 1997, que deu nova 

redação ao artigo 33 da LDB, estabelecendo que:

Art.  33. O ensino religioso,  de matrícula facultativa,  é parte  integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. § 1º 
Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 
admissão dos professores. § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 
constituída  pelas  diferentes  denominações  religiosas,  para  a  definição  dos 
conteúdos do ensino religioso. (BRASIL, 1997)

A nova redação introduziu uma novidade, o Ensino Religioso “é parte integrante 

da  formação  básica  do  cidadão”,  o  que  de  acordo  com  Cury  (2004,  p.  186)  é 

inadequado,  primeiro,  em razão  da  matrícula  facultativa  e  depois,  por  tratar  de  um 

“assunto que  toca  diretamente  ao  direito  à  diferença  e  à  liberdade”.  Essa  redação 

apresentou,  duas  supressões  importantes  em  relação  à  redação  original.  Primeiro, 

suprimiu a expressão “sem ônus para os cofres públicos”, atendendo à reivindicação dos 

grupos em defesa do Ensino Religioso. A segunda refere-se à modalidade de ensino. 

Enquanto  a  redação  original  resolveu  que  a  disciplina  seria  ofertada  em  caráter 

confessional  ou  interconfessional,  a  nova  lei  apenas  mencionou  que  deveria  ser 

“assegurado o  respeito  à  diversidade  cultural  religiosa  do Brasil,  vedadas  quaisquer 

formas de proselitismo”, o que em nossa opinião direciona no sentido de um ensino 

interconfessional ou, principalmente, transconfessional, de acordo com os PCNER.

Ademais, a  Lei n. 9.475/97 imputou aos sistemas de ensino a responsabilidade 

de administrar os conteúdos e a admissão dos professores, colocando que os sistemas 

deveriam ouvir as entidades religiosas para definição dos conteúdos, apontando para 

uma associação entre o público e o privado. De acordo com Pauly (2004), apesar de 

permitir  que  as  entidades  religiosas  colaborassem  com  os  sistemas  de  ensino  na 

definição dos conteúdos, essa lei limitou a atuação religiosa quanto à sistematização, 



uma  vez  que  tirou  o  poder  das  igrejas  de  controlarem  a  seleção  dos  conteúdos  e 

professores, passando a responsabilidade para os sistemas de ensino, o que representa 

um  passo  importante  no  processo  de  ressignificação,  de  secularização  do  Ensino 

Religioso.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso

Conforme  assinalado,  a  elaboração  e  publicação  dos  PCNER  se  insere  num 

contexto  de  mudanças  sociais,  de  crescente  pluralidade  religiosa  e  de discussão em 

torno do artigo 33 da LDB/96, referente ao ensino religioso. Diante desse cenário, o 

modelo  confessional  e  mesmo  interconfessional  de  Ensino  religioso  se  fragilizou, 

fazendo-se  necessário  repensar  toda  a  configuração  dessa  disciplina,  seu  objeto  de 

estudo, sua finalidade educativa e consequentemente, dotá-la de um novo paradigma, 

que pudesse legitimá-la na legislação e junto à comunidade escolar e à sociedade. 

A ideia era direcionar os trabalhos em torno do Ensino Religioso, criando um 

modelo de ensino, que na concepção do fórum deveria “proporcionar o conhecimento 

dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, a partir das experiências 

religiosas percebidas no contexto dos educandos”. (FONAPER, 2009, p. 08) Em sua 

proposta de estudar o fenômeno religioso e não mais ensinar os princípios religiosos, os 

PCNER resultam numa estratégia  para não ferir  a  legislação  no tocante  a liberdade 

religiosa e a vedação de proselitismo, de modo a justificar a oferta do Ensino Religioso 

e o ônus da disciplina por parte dos cofres públicos. (TOLEDO; AMARAL, 2004)

Desse modo,  a publicação  dos PCNER representou um marco na história  da 

disciplina Ensino Religioso no Brasil, visto que pela primeira vez essa disciplina gozou 

de uma sistematização metodológica e epistemológica que se colocou como referência 

nacional para o trabalho nas escolas públicas e ainda apresentou um novo paradigma de 

ensino, fundamentado no estudo do fenômeno religioso, que sinaliza a intenção de dotar 

essa disciplina de um caráter científico, atribuindo-lhe uma nova identidade.  

De acordo com Toledo e Amaral (2004, p. 05),

[...]  a  estratégia  utilizada  pelos  organizadores  do  PCNER  foi  mudar  o 
conceito  do  termo  religião,  isto  é,  substituíram  o  sentido  tradicional  de 
religião, que é “religar” a Deus para o sentido de “reler”, ou seja, religião no 
sentido de releitura. Tomando esse conceito de religião, o Ensino Religioso 
passou a ter como enfoque o fenômeno religioso e como finalidade a sua 
releitura, no sentido epistemológico. Nessa perspectiva, o Ensino Religioso 
passou  para  o  âmbito  secular,  devendo  ser  tratado  epistemologicamente, 
tendo  como  substrato  as  ciências  da  religião  como  filosofia,  história, 
sociologia e antropologia da religião.



Destarte,  esses  encaminhamentos  foram  apresentados  como  uma  proposta 

inovadora, que caminhou na direção da promoção da identidade da disciplina Ensino 

Religioso, concorrendo para sua consolidação no currículo. Contudo, observamos que 

essa proposta é marcada pelas mesmas relações de poder e interesse que forjaram a 

disciplina ao longo de sua história e que os elementos apresentados como novos não são 

puros em si mesmos, vez que se articulam aos discursos tradicionais.

Os PCNER buscam legitimar a oferta da disciplina, destacando a relação do ser 

humano com o transcendente, a importância do conhecimento religioso como parte do 

conhecimento  humano,  portanto,  um  elemento  de  fundamental  importância  para  a 

formação  integral  do  educando.  A  partir  dessa  compreensão  transconfessional,  os 

PCNER apresentaram os seguintes objetivos gerais para disciplina:

Proporcionar  o  conhecimento  dos  elementos  básicos  que  compõem o 
fenômeno  religioso,  a  partir  das  experiências  religiosas  recebidas  no 
contexto  do  educando;  Subsidiar  o  educando  na  formulação  do 
questionamento existencial, em profundidade, para que ele possa dar sua 
resposta  devidamente  informado;  Analisar  o  papel  das  tradições 
religiosas  na  estruturação  e  manutenção  das  diferentes  culturas  e 
manifestações socioculturais; Facilitar a compreensão do significado das 
afirmações e verdades de fé das tradições religiosas; Refletir o sentido da 
atitude moral, como consequência do fenômeno religioso e expressão da 
consciência  e  da  resposta  pessoal  e  comunitária  do  ser  humano; 
Possibilitar esclarecimento sobre o direito à diferença na construção de 
estruturas  religiosas  que  têm  na  liberdade  o  seu  valor  inalienável. 
(FONAPER, 2009, p. 47)

A despeito da proposta dos PCNER, de estudar o fenômeno religioso e de seu 

caráter científico, os objetivos elencados sinalizam uma relação de continuidade com a 

concepção tradicional (confessional) de Ensino Religioso, que se faz sentir na promoção 

do questionamento existencial por parte do educando, como se fosse tarefa da disciplina 

e  mesmo  da  escola,  promover  junto  aos  alunos  respostas  para  suas  questões 

existenciais/religiosas e, ainda, na associação entre Ensino Religioso e formação moral 

que  marcou  a  disciplina,  e  se  coloca  entre  os  objetivos  “como  consequência  do 

fenômeno religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do 

ser humano”. (FONAPER, 2009, p. 47)

Com base nesses objetivos, critérios para organização e seleção de conteúdo, que 

se  estruturam a partir  dos  eixos  organizadores  do conteúdo – Culturas  e  Tradições  

Religiosas,  Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais,  Teologias,  Ritos e  Ethos, – são 

apresentados, conforme o quadro abaixo. 

EIXOS ORGANIZADORES CONTEÚDOS
Culturas e Tradições Religiosas – é o Filosofia da tradição religiosa: a ideia do Transcendente, na 



estudo do fenômeno religioso à luz da 
razão  humana,  analisando  questões 
como:  função  e  valores  da  tradição 
religiosa,  relação  entre  tradição 
religiosa  e  ética,  tradição  religiosa 
natural e revelada, existência e destino 
do ser humano nas diferentes culturas.

visão tradicional e atual;
História e tradição religiosa: a evolução da estrutura religiosa 
nas organizações humanas no decorrer dos tempos;
Sociologia  e  tradição  religiosa:  a  função  política  das 
ideologias religiosas;
Psicologia e tradição religiosa: as determinações da tradição 
religiosa na construção do inconsciente pessoal e coletivo.

Escrituras  Sagradas  e/ou  Tradições 
Orais –  são os textos que transmitem, 
conforme  a  fé  dos  seguidores,  uma 
mensagem do Transcendente,  em que, 
pela revelação, cada forma de afirmar o 
Transcendente  faz  conhecer  aos  seres 
humanos seus mistérios e sua vontade, 
dando origem às tradições.

Revelação: a autoridade do discurso religioso fundamentada 
na  experiência  mística  do  emissor  que  transmite  como 
verdade do Transcendente para o povo;
História  das  narrativas  sagradas:  o  conhecimento  dos 
acontecimentos religiosos que originaram os mitos e segredos 
sagrados e a formação dos textos;
Contexto  cultural:  a  descrição  do  contexto  sociopolítico-
religioso determinante na redação final dos textos sagrados;
Exegese: a análise e a hermenêutica dos textos sagrados.

Teologias  –  É  o  conjunto  de 
afirmações e conhecimentos elaborados 
pela  região  e  repassados  pelos  fieis 
sobre  o  Transcendente,  de  um  modo 
organizado ou sistematizado.

Divindades: a descrição das representações do Transcendente 
nas tradições religiosas;
Verdades de fé: o conjunto de mitos, crenças e doutrinas que 
orientam a vida do fiel em cada tradição religiosa;
Vida  além da morte:  as  possíveis  respostas  norteadoras  do 
sentido  da  vida:  a  ressureição,  a  reencarnação,  a 
ancestralidade e o nada.

Ritos  –  é  uma  série  de  práticas 
celebrativas  das  tradições  religiosas 
que  formam  um  conjunto  de  rituais, 
símbolos e espiritualidades.

Rituais:  a  descrição  de  práticas  religiosas  significantes, 
elaboradas pelos diferentes grupos religiosos;
Símbolos: a identificação dos símbolos mais importantes de 
cada tradição religiosa, comparando seu(s) significado(s);
Espiritualidades:  o  estudo  dos  métodos  utilizados  pelas 
diferentes  tradições  religiosas  no  relacionamento  com  o 
Transcendente, consigo mesmo, com os outros e o mundo.

Ethos  –  é  a  forma  interior  da  moral 
humana  em  que  se  realiza  o  próprio 
sentido do ser. É formado na percepção 
interior  dos  valores,  de  que  nasce  o 
dever como expressão da consciência e 
como resposta do próprio “eu” pessoal.

Alteridade: as orientações para o relacionamento com o outro, 
permeado por valores;
Valores:  o  conhecimento  do  conjunto  de  normas  de  cada 
tradição  religiosa  apresentado  para  os  fiéis  no  contexto  da 
respectiva cultura;
Limites: a fundamentação dos limites éticos propostos pelas 
tradições religiosas.

Eixos organizadores dos conteúdos de Ensino Religioso. (FONAPER, 2009, p. 50-6) 

A organização dos PCNER, dos conteúdos acima exibidos, apresenta discursos 

diversos e distintos,  discursos tradicionais,  oriundos de outros contextos,  bem como 

discursos  “novos”,  provenientes  dos  contextos  atuais,  que  se  mesclam  e  são 

reinterpretados, produzindo novos sentidos, novas finalidades, que são divulgados como 

uma inovação. Os eixos organizadores se colocam de início como uma proposta nova, 

que  se  observa  na  exposição  de  alguns  conteúdos  como  o  estudo  da  filosofia,  da 

história, da sociologia e da psicologia da tradição religiosa e do seu contexto cultural, 

imprimindo um caráter científico aos estudos da disciplina Ensino Religioso.

No entanto, a essa proposta, se articula a uma série de elementos, de discursos 

tradicionais, que marcaram a concepção da disciplina Ensino Religioso desde a origem, 

como a busca pelo sentido da vida, da morte, a ideia de que o ser humano é um ser de 

transcendência, a busca pelos valores religiosos como condição para a formação moral 



do indivíduo, a relação com o próximo, entre outros. Nessa perspectiva, se apresenta o 

estudo  da  divindade,  da  revelação,  das  verdades  de  fé,  da  vida  além da  morte,  da 

espiritualidade  e  dos  valores,  que  embora  estejam  relacionados  à  compreensão  do 

fenômeno religioso, também apontam para o conhecimento da dimensão religiosa, no 

sentido de provocar, de estimular a vivência religiosa.  

Desse  modo,  junto  à  proposta  de  estudar  o  fenômeno  religioso  em  uma 

abordagem transconfessional, científica, coexiste a finalidade religiosa, de instrução, de 

inculcação dos princípios e valores religiosos, o que explica o trabalho das igrejas na 

defesa da permanência da disciplina Ensino Religioso no currículo escolar e assim, a 

valorização de conteúdos como ethos, verdades de fé, alteridade e valores, que embora 

se apresentem numa nova roupagem estão revestidos de elementos tradicionais e, por 

conseguinte, de intencionalidades já conhecidas. 

Enfim, os PCNER são representativos e promotores do novo paradigma criado 

para a disciplina Ensino Religioso, o paradigma fenomenológico, transconfessional, e 

representa, nesse sentido, um padrão de mudança na concepção dessa disciplina, que é 

apresentado como uma inovação. Por sua vez, os elementos exibidos como novos, são 

amálgamas de outros contextos, de outros discursos, ora mascarados, apresentados com 

uma nova roupagem. Dados os mecanismos forjados em sua construção, as estratégias 

utilizadas,  esses parâmetros  tendem a ser aceitos  pela  comunidade  escolar  e mesmo 

política,  como acontecera ao sustentar a nova redação da LDB, e assim, corroboram 

para a consolidação do Ensino Religioso como disciplina, como área do conhecimento.

Considerações Finais

O processo histórico percorrido pela disciplina Ensino Religioso, sua inserção no 

currículo,  assegurada  legalmente  na  LDB/96  e  na  lei  n.  9.475/97,  atendendo  aos 

interesses religiosos e a mudança de paradigma sofrida, de um paradigma confessional 

para um paradigma interconfessional e depois transconfessional, indica que a oferta do 

Ensino Religioso está associada a uma imposição ao meio escolar. Influência externa 

que se dá mediante a aceitação social do trabalho minucioso da Igreja Católica e de 

outros grupos que se levantaram a partir da mobilização dessa instituição, através da 

CNBB e  mesmo do FONAPER,  em favor  da  permanência  do Ensino  Religioso  no 

currículo escolar, o que corrobora a tese de Chervel (1990), de que a estabilidade de 



uma disciplina no currículo envolve um trabalho cuidadoso e contínuo de negociação, 

de ajustes e articulações. 

O sucesso alcançado por esses grupos se explica, em parte, com base no que diz 

Goodson (2008, p. 146): “quanto mais poderoso for o grupo social mais provável que 

ele  exerça algum poder sobre o ensino escolar”.  O campo religioso,  dominado pela 

Igreja Católica,  seguido das igrejas evangélicas,  é um campo bastante poderoso, que 

aglutina  quase a  totalidade  da população  brasileira.  Em razão  da  sua força e  poder 

mobilizador junto aos fiéis, o campo religioso é um elemento de pressão sobre o campo 

político. Juntos, esses campos influenciam o campo educacional, conduzindo a presença 

da disciplina Ensino Religioso no currículo escolar ao longo do tempo. (CUNHA, 2006) 

Em  seu  trabalho,  esses  grupos  têm  também  pensado  e  estruturado  essa  disciplina 

conforme seus interesses, de forma que se apresentam, segundo Goodson (1995), como 

padrões importantes de estabilidade e mudança da disciplina.

O paradigma transconfessional para o  Ensino Religioso sinaliza as mudanças 

que ocorrem no interior de uma disciplina, na sua forma e conteúdo e sua articulação 

com o contexto  sócio-histórico em que está  inserida.  Consideramos  se  tratar  de um 

avanço,  na  medida  em  que  se  abre  para  uma  abordagem  científica  do  fenômeno 

religioso e propõe uma ruptura com o ensino confessional que historicamente marcou 

essa  disciplina.  No  entanto,  reconhecemos  que  essa  proposta  representa  mais  uma 

estratégia  no  sentido  de  assegurar  a  permanência  do  Ensino  Religioso  no  currículo 

escolar,  uma  nova  estratégia  em  face  das  mudanças  no  cenário  religioso  e  social, 

envolvendo novas relações de poder e interesse e, principalmente, trazendo em seu bojo 

elementos tradicionais que fazem parte do imaginário social, que norteiam os grupos 

que estão à frente da organização desse ensino, de forma que sua finalidade educativa, 

ainda se fundamenta na formação religiosa e, por isso mesmo, deve ser problematizada.
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