
HAVERIA UM JOGO DE LINGUAGEM ESPECÍFICO PARA O ENSINO RELIGIOSO? 
– UMA ANÁLISE DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ER 
COMO FONTE DO DISCURSO DESSA DISCIPLINA. 

CÂNDIDO, Viviane Cristina (PUC-SP) 
 

 
 
Introdução 

Por que é que as escolas não ensinam quase nada acerca do padrão que liga? 
Será que os professores sabem que trazem consigo o beijo da morte,  

o qual tornará insípido tudo o que eles tocarem, e que por isso eles  
são sensatamente relutantes em abordar ou a ensinar qualquer coisa de importância vital?  

Ou será que eles trazem consigo o beijo da morte porque não ousam ensinar coisas tão importantes?  
  (Bateson, Natureza e Espírito, p. 17)  
 

 
Pensar a pós-modernidade é pensar nos desafios que envolvem as práticas e 

crenças religiosas, as instituições religiosas e a necessidade de diálogo com os 

homens e mulheres contemporâneos, é pensar a condição humana, naquilo que 

verdadeiramente caracteriza homens e mulheres e, como não poderia deixar de ser, 

pensar acerca da educação e das instituições escolares que a realizam formalmente. 

O ER - Ensino Religioso faz parte deste quadro. Considerado como disciplina 

integrante do currículo da educação básica, de oferta obrigatória pelos 

estabelecimentos de ensino e de matrícula facultativa aos educandos e/ou seus 

responsáveis, carece de uma maior clareza de sua finalidade e natureza para que se 

possam estabelecer seus conteúdos. Importa salientar que a própria condição de 

matrícula facultativa denota a incompreensão do ER como disciplina. 

A educação, por sua vez, organiza-se mediante a clareza de concepções que 

possam nortear as ações pedagógicas no âmbito específico da escola. 

Os PCNER - Parâmetros Curriculares para o Ensino Religioso, propostos pelo 

FONAPER - Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, têm o mérito de 

caracterizar a natureza do ER como uma disciplina e de expressar de forma muito clara 

as concepções relativas a esse ensino.  

Em nossa busca por uma didática e um currículo de ER, primeiramente 

evidenciamos as fontes de seu discurso, a saber, a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso e o Grupo do Não,1 suas 

concepções, seus avanços, recuos, coerências, incoerências, suas contradições e 

ambigüidades.  Entre as fontes apresentadas e a proposta de reflexão de temas 

                                                
1 Assim intitulamos em nossa dissertação de mestrado aqueles que se posicionaram contrariamente à 
implantação do ER nas escolas públicas do estado de São Paulo e tiveram seu parecer publicado em 
jornais de grande circulação no estado em 2001 e 2002. 
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específicos falta-nos uma epistemologia do ER, fundamentada nas Ciências da 

Religião, que buscamos construir em nossa tese de doutoramento. 

Nos limites desse trabalho, importa-nos evidenciar as concepções e a linguagem 

pedagógica assumida pelo FONAPER e que garante que continuemos na busca de 

uma melhor caracterização da finalidade e da natureza do ER a fim de que tenha 

garantido seu espaço no âmbito da escola e possa contribuir com a formação dos 

educandos.  

Para Aurélio Buarque de Holanda, “definir uma palavra é capturar uma borboleta 

no ar”. Pensamos que capturada a borboleta perdemos sua beleza, a beleza de seu 

vôo e, dessa forma, não mais temos a borboleta nem o traço de seu vôo. E aqui 

sintetizamos as possibilidades e os limites da linguagem a que devemos estar atentos. 

 

Um pouco da história que já explica a linguagem. 

Na Assembléia dos 25 anos do CIER - Conselho das Igrejas para o Ensino 

Religioso - realizada em Florianópolis em 25 e 26 de setembro de 1995, abriu-se 

espaço para a proposição e organização do Fórum Nacional do Ensino Religioso, o 

qual é instalado em 26 de setembro de 1995 e transformado em FONAPER - Fórum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso, sendo formado por educadores, organismos 

e entidades interessadas e/ou envolvidas com o ER. O Fórum pretende ser um espaço 

aberto para consultar, propor e deliberar encaminhamentos relativos ao ER, sem 

discriminação de qualquer natureza. 

Em Carta de Princípios elaborada na data de sua instalação, os participantes, 

representantes de entidades e organismos envolvidos com o ER no Brasil, definem 

este Fórum como um “espaço pedagógico, centrado no atendimento ao direito do 

educando de ter garantida a educação de sua busca do Transcendente e como 

“espaço aberto para refletir e propor encaminhamentos pertinentes ao ER, sem 

discriminação de qualquer natureza”. considerando sua memória histórica no Brasil, o 

trabalho das diferentes organizações que o acompanham e o contexto sócio-político-

cultural e pluralista. 

Sendo assim, assume que não deve haver discriminação de qualquer natureza, 

referindo-se às discriminações relativas às Tradições Religiosas, às confissões 

religiosas, quer de educandos quer de educadores, às diferenças entre o ER presente 

na escola pública e na escola confessional.  
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São assumidos como compromissos éticos para com a educação, por parte do 

Fórum e de seus signatários, a garantia do oferecimento de um ER que respeite a 

diversidade de pensamento e opções religiosas e culturais dos educandos, em todos 

os níveis de escolaridade e em escolas de qualquer natureza; a definição, em conjunto 

com o Estado, de um conteúdo programático coerente com as propostas pedagógicas; 

a contribuição para que expresse uma vivência ética pautada pela dignidade humana e, 

finalmente, a exigência de investimento real na qualificação e capacitação de 

profissionais. 

Merece destaque a Carta Aberta da 1ª Sessão do Fórum, na qual seus membros 

reafirmam a posição de que o ER deva ter o mesmo tratamento dispensado às demais 

disciplinas, devendo ser assegurada a inclusão de sua proposta curricular nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC e ser reconhecida a qualificação para o 

exercício docente em ER. (Cf. CÂNDIDO, 2004, 28-31). 

 

Educação e Ensino Religioso – clareando concepções. 

Constituído basicamente por educadores, o Fórum está diretamente ligado à 

educação, às preocupações da escola formal, como espaço onde se dá a educação 

integral voltada para o Transcendente.  

A definição dos PCNER é a expressão máxima desta preocupação e aponta 

para um novo enfoque didático do ER que parta da caracterização do educando, que 

leve em conta o objetivo das séries, que avalie a partir do desenvolvimento de 

conteúdos estruturados e que receba um tratamento didático adequado. (Cf. 

CÂNDIDO, 2004, p. 34). 

Publicada pela Editora Ave-Maria, a primeira edição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, data de 1997.  O documento se 

apresenta dividido em quatro capítulos. No primeiro, são apresentados os elementos 

históricos do ER. Num segundo, o ER e a participação social onde são relacionadas 

cultura e transcendência, as tradições religiosas e a construção da paz. Na seqüência, 

o conhecimento religioso e sua relação com a escola, a produção deste conhecimento, 

a raiz do fenômeno religioso e os aspectos concernentes à escola e ao profissional de 

ER. Posteriormente, são apontadas a razão de ser do ER e os objetivos gerais desta 

disciplina para o ensino fundamental. Destacamos então as concepções dessa fonte. 

Escola. É compreendida como espaço de construção de conhecimentos e dos 

conhecimentos historicamente produzidos e acumulados. A ela cabe ajudar o 
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educando a adquirir os “instrumentos universais” capazes de o auxiliarem na 

superação das contradições nas respostas isoladas e dar coerência a sua concepção 

de mundo. 

Como espaço de construção do saber, não pode negar conhecimento, não pode 

deixar, portanto, de responder às perguntas dos educandos independentemente de que 

campo elas sejam. Cabe à escola conhecer e valorizar a trajetória particular dos grupos 

que compõem a sociedade brasileira, sem o que não poderá colaborar com o 

educando na busca pelas respostas. 

À escola compete integrar, dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis 

de conhecimento sendo o sensorial, o intuitivo, o afetivo, o racional e o religioso. A 

escola deve disponibilizar o conhecimento religioso, por ser patrimônio da humanidade, 

já que o substrato religioso colabora no aprofundamento para a autêntica cidadania. 

Conhecimento Religioso. Seu elemento fundante é o próprio ato de interrogar-

se em busca de respostas para os questionamentos existenciais, sendo que, ao fazer-

se essas perguntas, o ser humano se vê diante do mistério, esse desconhecido que 

está além-horizonte. 

Compreende o ser humano na perspectiva da Transcendência. A questão do 

sentido da existência se faz presente aqui uma vez que é nela que o Transcendente se 

manifesta;  se o educando pode observar essa presença no cotidiano, faz a passagem 

do psíquico-moral para a Transcendência. Negar o mistério provoca o caos, pois a 

inteligência humana necessita compreender e dominar os fenômenos que se 

manifestam. Desta forma, a superação do caos se dá pelo conhecimento do fenômeno 

e pela força de um ritual.  

O conhecimento religioso possui dois níveis, que são o conhecimento adquirido 

pela experiência pessoal e o conhecimento adquirido por meio de informações. Na 

questão da legitimidade destes conhecimentos, aponta que no campo da filosofia e da 

teologia a legitimidade do conhecimento está na razão e na autoridade, diferentemente 

de outras ciências que se legitimam no rigor do método. Fica então a questão da 

veracidade da dimensão religiosa do conhecimento humano, que tem duas vertentes: 

aquela que se enraíza na autoridade, institucional ou carismática e aquela que provém 

do próprio interrogante.  

Nesse contexto, o ER abre para o conhecimento a medida em que contribua 

para que o educando conviva com as diferentes tradições religiosas, vivencie a própria 

cultura e respeite as diversas expressões culturais. 
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Assim compreendido, o conhecimento religioso, em função da própria natureza 

da escola, não objetiva propor aos educandos a adesão e a vivência de uma prática 

religiosa e confessional, isto é entendido como próprio de uma determinada religião. 

O conhecimento entendido como via de acesso ao mistério, desloca essa 

possibilidade unicamente das religiões. 

Transcendência. O Fórum assume o ER na perspectiva das Tradições 

Religiosas, do que decorre que são assumidas Tradições que utilizam outras 

nomenclaturas para se referirem ao Transcendente. Assim, o nome Transcendência, é 

o adotado nos Parâmetros por tratar-se de uma designação onde cabem todas as 

outras.  

A Transcendência é compreendida como um outro nível de relações, capacidade 

inerente ao ser que lhe possibilita integrar em seu âmbito o que lhe é exterior e ao 

deparar-se com problemas rebelar-se (sic!) numa ação fundada nas possibilidades que 

percebe. 

O texto assume a Transcendência como a origem de projetos, devido ao seu 

caráter critico e utópico e aponta para o risco de sua recusa que consiste na 

resignação humana em sua mediocridade. 

Visão de mundo. Ao tratar das respostas aos questionamentos existenciais, a 

concepção de mundo seria a instância capaz de ordenar os conhecimentos recebidos 

como resposta e possibilitar uma visão global do mundo. A tradição religiosa, a política, 

a ideologia são apresentadas como estruturantes da concepção de mundo.  

Desse modo, o substrato religioso é considerado como unificador da vida 

coletiva e, portanto, característico da estruturação e manutenção das culturas. 

Ensino Religioso. Abraçando a dimensão religiosa como compromisso histórico 

diante da vida e do Transcendente, o ER passa a ser compreendido como uma 

reflexão critica sobre a práxis que estabelece significado e que contribui para o 

estabelecimento de novas relações do ser humano com a natureza a partir do 

progresso da ciência e da técnica. É a reflexão a partir do conhecimento que possibilita 

uma compreensão de ser humano como finito. Nesta finitude é que se fundamenta o 

fenômeno religioso, que torna o ser humano capaz de construir-se na liberdade. 

O ER caracteriza-se como um espaço para a compreensão do educando de sua 

dimensão religiosa ao encontrar respostas para seus questionamentos existenciais e 

para a descoberta do sentido da sua busca na convivência com as diferenças. Ao 

valorizar o pluralismo e a diversidade cultural, o ER pode facilitar a compreensão das 
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formas que expressam o Transcendente na superação da finitude humana, as quais 

determinam, segundo o documento, o processo histórico da humanidade. 

Os objetivos da disciplina, aqui sintetizados, são proporcionar o conhecimento 

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

dos educandos; subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial; 

analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes 

culturas e manifestações sócio-culturais; facilitar a compreensão do significado das 

afirmações e verdades de fé das tradições religiosas; refletir o sentido da atitude moral 

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

e comunitária do ser humano e possibilitar esclarecimentos sobre o direito a diferença 

na construção de estruturas religiosas. 

Relações. Colaborar para a autêntica cidadania é também compreendido como 

responsabilidade da escola, em conseqüência de seu projeto educativo, comprometido 

com a democratização social e cultural. Sendo assim, a função do ER é garantir a 

possibilidade de diálogo, inclusive entre as teorias, a fim de que possam ser 

construídas explicações e referenciais que escapem do uso ideológico, doutrinal ou 

catequético.  

Na seqüência, no item que relaciona a tradição religiosa e a construção da paz 

fica clara a concepção de que a verdade não é monopólio de uma fé religiosa ou 

política e  a necessidade de superação dessa idéia a fim de não destruir o ideal de 

fraternidade universal. Considera ainda a importância do reconhecimento do outro, 

apontando o não reconhecimento do outro como sustentáculo da atitude de fanáticos e 

idealistas. (Cf. CÂNDIDO, 2004, p. 36-50). 

 

Possibilidades e limites da linguagem.  

Por um lado, destacamos as imensas possibilidades abertas pelo FONAPER ao 

declarar suas concepções e centra-las no âmbito da educação e da escola em 

particular. Desse posicionamento e de sua clareza foi possível encaminhar o ER tanto 

no que tange à compreensão de sua natureza e finalidade quanto no que tange a sua 

prática. Podemos dize que o ER avançou muito nestes 10 anos da publicação do 

PCNER, mesmo sem o aval do MEC.  

Contudo, como dissemos, preocupamo-nos com o estabelecimento de um 

referencial claro, um construto teórico, capaz de sustentar as pesquisas em Ciências 

da Religião e que esta área, por sua vez, fundamente a construção epistemológica de 
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um ER que se constitua como disciplina, com um referencial teórico e um 

conhecimento próprio.  Desse ponto de vista, a perspectiva teórica do Fórum que é a 

da fenomenologia da religião, a concepção de sagrado e o voltar-se para o estudo das 

tradições religiosas precisam ser postas em discussão.  

Considerações finais 

No ER entendemos como importante trabalhar as cosmovisões como categoria 

para a compreensão das diferentes tradições religiosas e a compreensão de mundo 

daqueles que não crêem. Propomos a discussão da diferença, do diferente. Nossa 

intuição é de que o cientista da religião e o professor de ER, conscientes de sua 

responsabilidade para com o caráter científico do estudo da religião, sua sensibilidade 

para com o diferente e a diferença e a coerência com o fato de que não estamos, ao 

fazer ciência e ao educar, buscando adeptos, seja capaz de distanciar-se enquanto 

homem e mulher de fé, necessariamente de uma crença, para então se reaproximar 

como pesquisador capaz de olhar para a multiplicidade de crenças,2  

Vislumbramos a necessidade de aprofundar ainda mais a compreensão de 

conceitos, por exemplo, religião. O cuidado epistemológico consiste em discutir e 

delinear esse conceito, ter consciência de sua amplitude e diferentes compreensões. 

Sobre o conceito religião pesa ainda a questão do sentido, assim os conceitos são 

produzidos a partir da experiência das pessoas. E experiência também é algo a se 

refletir.3 

Aspecto importante na compreensão do termo religião é considera-lo como um 

termo acadêmico, uma categoria sem existência independente, criada para análise. 

Contudo, não podemos perder de vista o risco deste afastamento da concretude que 

tornaria o discurso religioso definitivamente afastado da prática religiosa em si ou de 

ser compreendido pelas pessoas religiosas. 

Os PCNER apontam o uso do termo Transcendente como uma ação capaz de 

permitir a superação da confissão religiosa unilateral e abrir para o fenômeno religioso 

e, desta forma para as diferentes tradições. Todavia, o conceito transcendente não é 

explicitado, há a concepção fenomenológica e, portanto a idéia de que seja parte do 

                                                
2 Nesse sentido o próprio caráter múltiplo das crenças e das expressões religiosas seria a “vacina” que 
não permitiria ao estudioso e professor de religiões se arvorar em sua própria crença. 
3 Discutir religião, interpretação e experiência tem somente uma razão, a de que esses três termos são 
julgados compreensíveis e compreendidos em vários ambientes, inclusive pelo senso comum. Disto 
decorre a certeza de que portam indefinições e ambigüidades. O contraponto de teorias que os definem 
torna-se necessário e obrigatório para a superação do senso comum. 
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humano a busca pela transcendência e, essas questões comportam, como deveremos 

demonstrar em nossa tese, problemas epistemológicos. 

Outra questão é que toda religião tem sempre um discurso e esse discurso, por 

sua vez, influencia na prática dos fiéis ou adeptos participantes.  

No que tange, por exemplo, às tradições religiosas como as afro-brasileiras, a 

problemática da compreensão do que é religião fica evidente desde o próprio termo 

tradição religiosa. Uma vez que as “religiões” afro-descendentes e indígenas não têm 

teologia sistematizada e são orais seriam consideradas tradições religiosas, conceito 

em que depois são “encaixadas” as demais religiões. Conceito esse que não existe na 

compreensão européia. 

Outro conceito que requer explicitação é o de cultura. A tendência é entender a 

religião como fenômeno cultural. Também no ER, uma vez que os já citados 

Parâmetros Curriculares para esta disciplina propõem Cultura e Tradições Religiosas 

como eixo temático para o desenvolvimento dos seus conteúdos. Aliás, a presença 

mesma dessa disciplina no currículo das escolas de educação básica é defendida na 

perspectiva de que religião faz parte da cultura e, conseqüentemente, merece ser 

estudada para que possa colaborar na visão de mundo dos educandos. 

Como fenômeno cultural a religião passa a ser entendida por meio daquilo que 

lhe é externo. Estudamos a religião sem o seu caráter de religião, sem o que lhe torna 

religião. Teólogos como Carlos Palácio e Juan Estrada defendem a superação dos 

limites culturais pelo cristianismo. 

Estes, dentre outros conceitos, merecem ser explicitados numa nova linguagem, 

capaz de abrir novas possibilidades para um Ensino Religioso que contribua com a 

formação dos educandos e para o tratamento de questões que realmente têm 

importância para eles. 
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