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Concepções

  - Tradicional: 
Elementos conceituais 
e doutrinários 
teológicos 
confessionais. 
-  Possível horizontes 
-ampliar esta reflexão 
a partir dos 
fundamentos teóricos 
das Ciências da 
Religião.



• O Ensino Religioso, apesar de fazer parte do 
currículo escolar do ensino fundamental, tem sido 
uma disciplina marginalizada nas escolas públicas 
de modo geral. 

• o Ensino Religioso foi concebido e ministrado no 
universo educacional: Modelo catequético de 
ensino religioso; Modelo Teológico de Ensino 
Religioso; e Modelo de Ciências da Religião, 
enquanto ensino religioso
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MODELO CATEQUÉTICOMODELO CATEQUÉTICO

•Segundo Passos (2007) o modelo de 
catequese confessional foi trazido do universo 
das igrejas para as escolas confessionais e 
públicas. Portanto, seria ministrado dentro de 
uma metodologia ligada às instituições religiosas, 
assumindo um caráter de certa forma proselitista. 
Esta concepção vai dificultar um ensino laico e 
criar uma certa promiscuidade entre o político e o 
religioso, embora esteja ligado a uma concepção 
humanista de religião.



MODELO CATEQUÉTICO DE ENSINO RELIGIOSO

Cosmovisão Unirreligiosa

Contexto político Aliança igreja-estado

Fonte Conteúdos doutrinais

Método Doutrinação

Afinidade Escola tradicional

Objetivo Expansão das igrejas

Responsabilidade Confissões religiosas

Riscos Proselitismo e intolerância

Fonte: Produzido pelo autor, baseado em Passos (2007, p.59).



Modelo Teológico

•Esta perspectiva do ensino religioso procura 
oferecer avanços em relação ao modelo 
catequético, uma vez que assume uma concepção 
de formação do ser humano numa perspectiva 
integral. Porém, não consegue obter os avanços 
pretendidos, uma vez que não conseguiu se 
distanciar da confessionalidade religiosa, embora 
proponha um ensino religioso calcado na dimensão 
do transcendente. Este modelo provoca avanços no 
sentido de buscar uma abertura do diálogo dentro 
do horizonte de uma pluralidade religiosa. 
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MODELO CATEQUÉTICO DE ENSINO TEOLÓGICO

Cosmovisão Plurirreligiosa

Contexto político Sociedade secularizada

Fonte Antropologia, teologia do pluralismo

Método Indução

Afinidade Escola nova

Objetivo Formação religiosa dos cidadãos

Responsabilidade Confissões religiosas

Riscos Catequese disfarçada



Mudar é difícil...mas é possívelMudar é difícil...mas é possível

• É impossível ser um 
professor sem o sonho 
de mudança 
permanente das 
pessoas, das coisas e 
do mundo.

• Pra você transformar o 
mundo, tem que 
iniciar  um pouco a  
tranformação de você 
mesmo.
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Espiritualidade a partir de Paulo 
Freire

• A fé, para Paulo Freire, é 
uma fé transcendente, que 
chega ao sagrado, mas 
para isto não deixa ou 
esquece a vida e o chão da 
vida. Temas estes, que nos 
parecem, diretamente 
relacionados com o ser 
religioso. Com as religiões. 
Para ele, toda a trajetória 
humana na sociedade, é 
identificada pela palavra. E 
a palavra humana imita a 
palavra divina: é criadora
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Ensino Religioso  - Ciências da 
Religião

• Esta concepção expressa 
uma autonomia 
epistemológica do 
ensino religioso, sendo 
projetado na perspectiva 
de independência 
científica adequando-se 
à realidade escolar. 
Nesta perspectiva, 
Geertz (1989) apresenta 
as seguintes 
características do estudo 
da religião: 



a)é um campo de estudo composto; 

b)está fundamentado no pluralismo 

metodológico; 

c) é influenciado por um pluralismo 

metodológico; 

d)é influenciado por 

especializações e tradições locais 

e institucionais;

e)está enredado por uma teia de 

tensões epistemológicas 

(GEERTZ, 1989, p. 15). 



• . utilizam-se de métodos 
históricos, arqueológicos, 
linguísticos, textuais 
(filológicos, estruturais e 
semióticos), filosóficos, 
sociológicos, psicológicos, 
etnográficos, 
antropológicos e da história 
da arte. Esses métodos 
foram desenvolvidos por 
disciplinas separadas o que 
é comparativo da Religião 
(GEERTZ, ,1989 p. 15.



MODELO DE CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 
ENQUANTO ENSINO RELIGIOSO

Cosmovisão Transreligiosa

Contexto político Sociedade secularizada

Fonte Ciências da Religião

Método Indução

Afinidade Epistemologia atual

Objetivo Educação do cidadão

Responsabilidade Comunidade científica e Estado

Riscos Neutralidade científica

Fonte: Produzido pelo autor, baseado em Passos (2007, p.66).



Algumas perspectivas
 Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno 

religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando;

 Subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em 

profundidade, para dar sua resposta devidamente informada;

 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 da resposta pessoal e comunitária do ser humano;

 Possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas 

religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. 



• Iguais
• Padre Zezinho
• Uou, uou, uou,
• Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em 

outras religiões
• Pensamos diferente, louvamos diferente, 

oramos diferentes
• Mas numa coisa nós somos iguais, 

buscamos o mesmo deus
• Amamos o mesmo pai, queremos o mesmo 

céu, choramos os mesmos ais



• Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em 
outras religiões

• Falamos diferentes, cantamos diferente, 
pregamos diferente

• Mas numa coisa nós somos iguais, buscamos o 
mesmo amor

• Queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, 
levamos a mesma cruz. uou, uou, uou



• Um dia talvez quem sabe, um dia talvez 
quem sabe, um dia talvez quem sabe

• Descobriremos que somos iguais, irmão 
vai ouvir irmão

• E todos se abraçarão, nos braços do 
mesmo deus, nos ombros do mesmo pai

• Irmão vai ouvir irmão, e todos se 
abraçarão, nos braços do mesmo deus,nos 
ombros do mesmo uou, uou,uou... pai



Ensino Religioso e a BNCC
Objetivos

• Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as competências 
gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve atender os 
seguintes objetivos:

 
• Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, 

a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos;
 
• Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, 

no constante propósito de promoção dos direitos humanos;
•  
• 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;

 
• Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pes- soais de vida a 

partir de valores, princípios éticos e da cidadania.



Objeto

• O conhecimento religioso, objeto da área de 
Ensino Religioso, é pro- duzido no âmbito das 
diferentes áreas do conhecimento científico 
das Ciências Humanas e Sociais, 
notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Reli- 
gião(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. 



• 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.



• No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso 
adota a pesquisa e o diálogo como 
princípios mediadores e articuladores dos 
processos de observação, identificação, 
análise, apropriação e ressignificação de 
saberes, visando o desenvolvimento de 
competências específicas.

•  Dessa maneira, busca problematizar 
representações sociais preconceituosas 
sobre o outro, com o intuito de combater a 
intolerância, a discriminação e a exclusão.



Competências

– Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes 
tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, 
a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 
estéticos e éticos.

– Compreender, valorizar e respeitar as 
manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 
experiências e saberes, em diferentes tempos, 
espaços e territórios.

– Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade 
e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.

        - Conviver com a diversidade de crenças, 
pensamentos,       convicções, modos de ser e viver.



– 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.

– 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.





Vamos conquistar o 
impossível…

Eis o nosso desafio!



Muito obrigado!!!
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