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O Ensino Religioso, como configurado pelo artigo 33 da atual Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nacional - Lei 9.394/96 -, com a redação que lhe foi dada pela 

Lei n.º 9.475/97, aponta para a perspectiva de superação do modelo clássico de 

catequese e de proselitismo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso - PCNER´s, 

organizado pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), coloca 

alguns pressupostos fundamentais para o desenvolvimento do Ensino Religioso. Nesta 

concepção, o Ensino Religioso alicerça-se nos princípios da cidadania, no 

entendimento do outro e na formação integral do educando e exige um profissional 

“sensível a pluralidade, consciente da complexidade sócio-cultural da questão religiosa 

e que garanta a liberdade do educando sem proseletismo” (FONAPER, 1998). 

Pautando essa nova perspectiva sob a diversidade cultural e religiosa do país 

e objetivando uma das finalidades da educação, que é o preparo para o exercício da 

cidadania, constatou-se a necessidade de aprofundar estas duas temáticas: cultura e 

cidadania.  

 

CIDADANIA 

O “preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1996 art. 2), segundo a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é uma das finalidades da 

Educação Brasileira. Dessa forma, a cidadania está inclusa em um dos objetivos 

apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o qual destaca a 

necessidade dos alunos serem preparados para o exercício da cidadania. Cidadania 

que aponta o sujeito como titular de direitos e deveres e coloca todos os indivíduos 

como iguais perante a lei. Então, cidadão é aquele que mediante suas ações busca sua 

inserção efetiva na sociedade.  

Sendo a escola uma instituição que possibilita a formação deste cidadão e 

local de aprendizagem e de convivência social, promover ações que fomentem 

relações éticas e democráticas de respeito à diferenças e a diversidade, é sua função. 

Por esta razão se faz necessário que os agentes envolvidos com a educação 

compreendam a 
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[...] cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a dia, atitudes de solidariedade, 
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 2000, p. 107) 

Hoje, abordar o tema cidadania significa estar atento às mudanças ocorridas 

na sociedade, nos valores, na educação e na cultura, fruto da influência do capitalismo 

e da evolução tecnocientífica. Mudanças estas, que causam disparidades entre os 

grupos humanos e geram a divisão de classes. 

As diferenças de classe sempre atuaram como obstáculos para a efetivação 

da cidadania, limitando o acesso aos direitos. 

Atualmente, a noção de cidadania ainda permanece diretamente associada à idéia de 
ter direitos, uma característica que não parece suficiente para exprimi-la, uma vez 
que, em termos legais, os direitos não são mais privilégios de determinadas classes 
ou grupos sociais. Um documento fundamental no balizamento de tal generalização é 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada e proclamada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. (MACHADO, 
1997, p. 95, grifo do autor)  

Porém, a dialética inclusão/exclusão sempre esteve presente, desde a origem 

da cidadania. Hoje, a questão dos direitos civis, políticos e sociais é que equaciona a 

cidadania, ou seja, é medindo a inclusão ou exclusão do indivíduo a determinados 

direitos que se avalia o quanto ele está tendo acesso à cidadania, além dos deveres de 

cada indivíduo para o bom andamento da vida em sociedade.  

Ser cidadão é responsabilizar-se por si mesmo e pelos outros, é ter 

consciência de seus direitos e deveres. Ser cidadão é ter espírito de solidariedade e de 

partilha, é saber viver em comunidade, participar, indignar-se, diante da injustiça e do 

errado, é ter vontade de melhorar, de servir ao próximo, é agir.  

Cidadania não é um modelo absoluto de felicidade, liberdade e necessidade, 
expurgado de todos os elementos particulares em nome da igualdade. Ela é 
potencialidade de ação coletiva e individual em prol do bem comum e do gozo 
particular. Para tanto, pressupõe a existência de comunidades livremente escolhidas, 
onde os homens discutem, escolhem e planejam formas plurais de vida. (SAWAIA, 
1994, p. 153)  

O ser humano convive com outras pessoas com os mesmos direitos e 

deveres, porém, com características totalmente diferentes. É nesse contexto que a 

cidadania instala-se como ferramenta primordial para a vida em sociedade, na busca 

pela harmonia com os demais. Direitos e deveres de um cidadão devem fazer parte do 

contexto social, devem ser ensinados desde a infância, devem ser compreendidos 

como respeito mútuo e como necessidade da existência de regras e limites como 

pressuposto básico para o convívio social. 
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No Brasil, a cidadania atual foi garantida pela Constituição Brasileira de 1988, 

que traz a compreensão de cidadania expressa na carta dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

(JUNQUEIRA, 2002, p. 19), ampliando os direitos da cidadania. É considerada a mais 

democrática da história do país, conhecida como a "constituição cidadã", pois foram 

ampliados os direitos em todas as dimensões: civil, política, social e cultural.  

No Brasil, os movimentos sociais fazem parte de um processo social e histórico de 
luta de classes no âmbito das demandas sociais – movimentos pela saúde, pela 
educação, por transportes, por moradia – através dos quais as classes subalternas 
buscam reafirmar ou construir a sua identidade cultural, e a identidade de seus 
membros como cidadãos, a partir da postulação de condições dignas de existência, 
colocando em evidência um novo plano de conflito: a ampliação dos direitos do 
cidadão reconhecidos pelo Estado, e a reivindicação de autonomia, pleiteando 
aumento de seus direitos e contestando a forma de atendimento do estado que busca 
o controle da população. (ALONSO, 1994, p. 77) 

Todavia, essa concepção acaba por homogeneizar todos os cidadãos 

colocando-os em pé de igualdade, suplantando as diferenças e desigualdades 

implantando uma política neoliberal, que dificultou o fortalecimento da cidadania e da 

democracia, pois:  

[...] incorpora o discurso democrático e favorece a democracia e a cidadania de baixa 
intensidade. Promove mudança estrutural com reformas econômicas e políticas e 
exclui e compromete direitos sociais conquistados. Reconhece a importância da 
educação básica, mas assume um enfoque técnico-científico de seu tratamento e não 
valoriza o profissional da educação. (CANDAU et al., 1998, p. 11) 

Mas a conscientização do indivíduo favorece a cidadania e, com isso, a 

concretização dos direitos fundamentais. Ser cidadão é participar da vida em 

comunidade, é integrar-se na sociedade, é participar das decisões políticas, é condição 

de dignidade e isso deve ser ensinado também na escola.  

CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

Exercer a cidadania é uma atitude que depende da cultura e está relacionado 

aos conceitos econômicos, sociais e políticos de uma sociedade. Para que o indivíduo 

possa lutar por seus direitos, ele precisa, primeiramente, conhecê-los. Para o exercício 

de uma cidadania ativa é necessário educar os indivíduos para a liberdade de 

pensamento, para o senso crítico, para a não passividade diante das informações, para 

a não repetição daquilo que é imposto, para a construção de novos conceitos. Para 

tanto a educação media a construção para a cidadania, pois proporciona aos 

indivíduos “instrumentos para a plena realização desta participação motivada e 
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competente, desta simbiose entre interesses pessoais e sociais, desta disposição para 

sentir em si as dores do mundo”. (MACHADO, 1997, p. 106-107) 

Assim a educação para a cidadania deve, possibilitar primeiro o igual acesso 

ao direito (o conhecimento das leis por parte de todos os sujeitos) e posteriormente a 

formação das consciências dos sujeitos sociais para a necessidade de sua afirmação 

no nível dos fatos, no nível da vida real. Educar para a cidadania é preocupar-se com 

uma educação de qualidade.  

[...] concebida como um processo ordenado a realizar o ser humano como um todo, 
onde o educar é ajudar ao desenvolvimento e afirmação do caráter próprio na 
humanidade e em cada um, implica favorecer que cada pessoa se educa a si mesma 
a medida em que torna consciente e responsável por si mesma, para tais fatores 
como família, escola e outros contribuem na estruturação desta aprendizagem. 
(MACHADO; NASCIMENTO; JUNQUEIRA, 2004, p. 34) 

A formação integral do ser humano compreende, educar para a ética, para a 

solidariedade, para a vida em comunidade, para a participação ativa na sociedade, 

para o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e reflexivo. A cidadania 

desenvolve-se e estimula-se, desde a infância. Faz parte da cultura de uma sociedade 

e prepara indivíduos a priorizarem o bem comum, pessoas que vivam de maneira 

fraterna e solidária, com hábitos de solidariedade, justiça, partilha, verdade e respeito 

às diferenças. 

Portanto a escola possui todas as ferramentas para iniciar e estimular essa 

educação cidadã, ela deve ter projetos que eliminem a miséria e a pobreza ao invés de 

apenas debater diversos assuntos e formar opinião, ela deve combater os preconceitos 

e conscientizar seus agentes da necessidade de promover ações concretas em busca 

de uma participação ativa de seus membros nas organizações sociais e na sociedade. 

A teoria pode surgir dos debates estabelecidos, a partir das experiências práticas. 

[...] criar situações de aprendizagem interdisciplinar; desencadear situações para a 
acção em situações reais que ponham os alunos em contacto com o processo de 
resolução de problemas – estratégia privilegiada na identificação e formulação de 
soluções para os problemas; relevar aspectos éticos, econômicos, sociais e políticos 
dos problemas tratados; trazer para o ensino das ciências valores relacionados com 
os contextos da acção [...] (SANTOS, 2002, p. 60) 

A educação para a cidadania deve moldar a cultura de uma sociedade. Para 

isso, é necessário que haja uma conscientização coletiva onde os indivíduos sejam 

sensibilizados a proteger a sua vida e também a de seu próximo. Além disso, devem 

ser incentivados a irem contra a manipulação e a repressão e a lutarem pela vivência 

da solidariedade, pela comunidade, pela cooperação e pela responsabilidade social.  



 

 

5 

Dessa forma, é necessário elencar quais aspectos devem ser priorizados para 

que se tenha acesso ao conhecimento, à cultura e à informação para que a democracia 

e a solidariedade sejam garantidas. Segundo Freire (1993), a educação da maneira 

como ela é concebida atualmente, não é neutra, ela carrega em suas entranhas a 

missão de sustentar o poder burguês.  

Tenho dito várias mas não é mal repetir agora que não foi a educação burguesa que 
criou a burguesia mas a burguesia que, emergindo, conquistou sua hegemonia e, 
derrocando a aristocracia, sistematizou ou começou a sistematizar sua educação 
que, na verdade vinha se gerando na luta da burguesia pelo poder. A escola 
burguesa teria de ter, necessariamente, como tarefa precípua dar sustentação ao 
poder burguês […] (FREIRE, 1993, p. 53)   

Assim, mesmo que ela oportunize o acesso ao conhecimento, vai estar, da 

maneira como esta estruturada, sempre a favor da classe dominante. Corroborando 

para a formação do cidadão, com vistas a defender seus interesses. 

Daí a necessidade fundamental de formar profissionais da educação que 

optem por uma educação popular e que compreendam e valorizem as formas de 

resistências das classes, sua cultura e seus interesses, suas formas de expressão, a 

fim de despertar para uma consciência livre, autonoma e participativa. Isto significa 

contribuir para que a aprendizagem seja significativa e contextualizada.  

Assim, a cidadania vai estar ligada a qualidade da educação que pode ser 

aprendida no contexto da cultura criada pela sociedade, sendo ao mesmo tempo 

produzida e reproduzida por ela. Mas para Freire (1993) há qualidades e qualidades, 

como a escola não é neutra e esta sempre a serviço, defendendo um ou outro lado. 

"Um elitista compreende a expressão como uma prática educativa centrando-se em 

valores das elites e na negação implícita dos valores populares” (FREIRE, 1993, p. 42). 

Portanto, o professor não pode ser neutro, deve optar, romper, querer decidir, 

de escolher. Isso requer coerência e segundo Freire (1993) jamais pode ser absoluto, 

ela deve crescer no aprendizado que se dá através da percepção e constatação das 

incoerências em que nos surpreendemos, "se realmente humildes e comprometidos 

com sermos coerentes, avançamos no sentido de diminuir a incoerência" (FREIRE, 

1993, p. 40). Tanto mais, a educação desenvolver no sujeito a consciência de que deve 

considerar a si e a seus pares como cidadãos, mais será coerente a prática de uma 

educação etico-democrática comprometida com a defesa da vida e da dignidade 

humana.  
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RELIGIÃO E CULTURA 

Na proposição de Otto (1992) a religião deve ser compreendida sob o aspecto 

racional, o qual possui características que podem ser definidas pelo pensamento 

conceitual, passível de objetivação; e sentimental onde prevalece elementos subjetivos, 

não racionais. Portanto a religião engloba a dimensão grupal e social dos valores 

morais e culturais do homem que vive e convive em sociedade. Assim, o processo 

histórico da religião é desenvolvido no indivíduo em dupla dimensão: objetiva e 

subjetiva. A primeira está constituída pelo conjunto de criações e transformações do 

mundo mediante a prática humana. A dimensão subjetiva é o processo de 

transformações e desenvolvimento do sujeito da cultura: a pessoa, o grupo, a 

comunidade, a humanidade em seu conjunto.  

Segundo Geertz (1978), a posição do ser humano no mundo não é de simples 

inclusão, mas de relação dialética e criadora. Através da ação com a qual cria a cultura, 

o ser humano faz-se também um ser cultural. Não existe como natureza imutável, uma 

essência dada no mundo, mas como um ser que vai se fazendo, humanizando, ao 

longo do tempo, e em uma geografia determinada, mediante a cultura; é o único ser 

cultural no mundo. Neste aspecto, a cultura é um fenômeno especificamente humano 

que distingue o homem do animal e demais seres vivos, porque se realiza, não por 

simples necessidade biológica, mas pelo exercício de sua consciência, de sua 

liberdade e de sua prática. 

Contudo Geertz (1978) descreve a cultura como "semiótica" e não 

simplesmente simbólico, pois sua preocupação está nas questões de significado, de 

simbolismo e de interpretação, definindo a cultura como subjetiva, que vai além do 

"simples transformar a natureza". Para ele, cultura é um "esforço de criação, de crítica 

e de aperfeiçoamento", cuja utilidade consiste em interpretar os significados inerentes 

aos espaços geográficos, sociais e históricos, nas orientações e tendências de uma 

determinada sociedade.  

Diante disso, são os sistemas simbólicos que tornam as experiências 

humanas compreensíveis, significativas e comunicáveis. Isso "Vêm a ser como a planta 

de uma casa que indica com poucas linhas os elementos integrantes à construção, sua 

função e a relação entre todas e cada uma das partes" (ibidem); por isso se chama 

sistema.  

A designação da cultura como “sistema” refere-se a essa ordenação invisível 
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que funciona como a gramática de uma língua, com suas palavras, estruturas, regras, 

sintaxe, que dão unidade e lógica de sentido. Como tal, explica e orienta a vida 

humana em seu conjunto sendo a matriz a partir da qual é possível enriquecê-la, 

incorporar elementos estranhos e criar novos para responder às necessidades de cada 

momento histórico. Poder-se-ia considerar como a fonte que nutre e vivifica a vida de 

um povo. (BOSI, 2003) 

Estas estruturas mentais, fantasias coletivas, rede de significados e sistemas 

simbólicos, de acordo com os diversos nomes com que se indica este momento da 

elaboração de uma cultura, são o que filosoficamente se denominou com o termo 

“cosmovisão”, como a consciência coletiva própria de um grupo humano, cujo objeto é 

o mundo em sua totalidade. Orienta-se a descobrir e mostrar a razão de ser e o 

significado que tem o mundo como um todo, e as partes e elementos dentro dele. 

(GEERTZ, 1978, p. 26-27) 

As diferentes culturas constróem suas cosmovisões mediante operações 

básicas que pode-se designar como lógicas, racionais ou processos epistemológicos 

(GEERTZ, 1978, p. 30) que vêm a ser como os caminhos ante os quais vão 

entendendo, explicando e ordenando coerentemente seu mundo e a totalidade da vida 

e classificam todos os fenômenos, sejam estes naturais ou sociais. Mediante esses 

processos, o ser humano integra, logicamente, o conjunto de seres nos quais crê 

encontrar alguma afinidade. Cada grupo se define em função de uma característica que 

se atribui aos componentes que o integram. 

A religião está entre um dos mais conhecidos sistemas de significação e 

classificação das culturas. Ela é um componente constitutivo de toda cultura, mais que 

isso, é através dela que se compreende e se vive a realidade e a totalidade da vida em 

relação a divindade, com “outra” realidade além do mundo. Pode-se dizer que a 

religião, como núcleo da cosmovisão e da cultura, significa compreender a totalidade 

com uma visão superior, de religação com o divino, com o sagrado. A religião, 

"acontece dentro de um universo cultural, ora influenciando, ora sendo influenciada 

pela cultura, por isso é impossível querermos entender a religião sem nos remeter à 

cultura". (ALVES, 2002, p. 224) 

A religião, dentro de uma cultura é um sistema de símbolos que atua para 

estabelecer disposições e motivações no indivíduo com a finalidade de ordenar a 

existência (GEERTZ, 1978, p. 104-105). Este sistema de símbolos e significados 
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disponibiliza às pessoas orientações para compreender o universo e as experiências 

da vida e para orientar os atos e atividades dando-lhes um sentido profundo e extremo 

a todas elas. Chegar ao fator religioso das culturas significa penetrar até sua "alma", a 

mais extrema fonte de entendimento. Ou seja, o homem religioso olhará o mundo 

segundo as lentes da própria cultura e da própria religião e seu comportamento será 

orientado sempre pela sua visão de mundo. (ALVES, 2002, p. 235) 

Compreender,  as produções materiais, as formas de configuração e 

organização social, os sistemas interpretativos e comunicativos como códigos 

simbólicos de construções culturais que se referem às experiências e à prática que 

estão estreitamente ligados à realidade é compreender e articular organicamente a vida 

cotidiana. Assim posto, deve-se definitivamente deixar de falar de “cultura no singular”. 

A cultura só existe em “plural” e "a admissão do seu caráter plural é um passo decisivo 

para compreendê-la como um efeito de sentido, resultado de um processo de múltiplas 

interações e oposições no tempo e no espaço" (BOSI, 2003, p. 7). É impositivo, então, 

repelir o “monoculturalismo”, o etnocentrismo, e a homogeneização cultural e, com 

maior razão, opor-se à atitude arrogante e narcisista, própria dos povos ou nações 

colonialistas ou imperialistas, que falam de culturas superiores ou inferiores ou de 

povos sem cultura. 

A pluralidade cultural leva, ao mesmo tempo, a reconhecer a alteridade 

cultural e a valorizar ao outro como diferente, com o qual se pode travar um diálogo em 

termos de igualdade e reciprocidade. Andrade infere neste contexto dizendo que, 

Neste rico e complexo processo, quando as identidades afloram, há uma maior 
visibilidade da pluralidade cultural existente, o que tende a debilitar identidades 
nacionais fortes e estáveis. É nesse contexto que as culturas se tencionam. Portanto 
a situação vivida em cada país no processo de desenvolvimento ou sobrevivência faz 
emergir as necessidades e reivindicações de cada grupo e o embate entre eles. A 
emergência das pluralidades culturais vem realçar a importância da tolerância e da 
democracia, onde a "negociação" tem papel fundamental. Assim, acreditamos que a 
sociedade poderá construir um caminho para resolver suas tensões e conflitos. 
(ANDRADE, 2002, p. 40) 

A cultura é o lugar onde cada grupo social constrói coletivamente sua vida 

resistindo e transformando permanentemente o mundo da natureza, repelindo relações 

e estruturas sociais geradoras de injustiças, sofrimento e morte e lutando para 

consolidar, defender e promover a vida, na busca de alcançar uma “qualidade de vida” 

sempre maior, uma vida digna para todo ser humano, lugar de identidade e de 

diferença e materialização de seu verdadeiro projeto global de vida contra as estruturas 

de morte. 
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Portanto, deve-se reconhecer e firmar o caráter histórico e dinâmico das 

culturas, diferente de uma concepção arqueológica e romântica ou fundamentalista das 

mesmas. Enquanto históricas deve-se olhá-las em constante construção, enraizadas 

no passado, firmadas no presente ante as novas realidades, portadoras de futuro, 

respondendo aos múltiplos desafios que se lhe apresentam. Assim como os povos são 

herdeiros e portadores de uma cultura, igualmente são sujeitos criadores dela. Todavia, 

é clara a necessidade de pensar a dimensão sociocultural a partir de uma conceituação 

mais humana e mais dinâmica onde a pluralidade seja valorizada como prioridade e 

não apenas como mais um fator a ser considerado.  

Toda sociedade possuidora de uma cultura tem certos mecanismos através 

dos quais a transmite e recria. Este fenômeno é denominado pela antropologia como 

“enculturação”. Pode-se entender a enculturação como o processo educativo, de 

ensino – aprendizagem, transmissão e recepção parcialmente consciente e que dura 

toda a vida, através do qual um grupo humano induz as novas gerações a adotar os 

modos de pensar e os estilos de vida tradicionais favorecendo, desta maneira, uma 

continuidade cultural e salvaguardando-a da alienação. (LARAIA, 2004, p. 98) 

Este fenômeno é realizado pelos atores sociais de geração em geração e é 

entendido como um processo de socialização. Segundo Laraia (2004), esse processo 

consegue criar uma personalidade grupal pela qual se reconhece a um indivíduo como 

integrante dela e este se considera como seu membro.  

Assim, o termo “enculturação” expressa, pois, o processo de transmissão, 

assimilação e participação no projeto cultural de uma comunidade. Através dele, o 

passado cultural de um povo se faz presente e, ao mesmo tempo que o modifica,  

projeta-o em direção ao futuro. É um processo de assimilação criativa que procede 

dentro da própria cultura. É necessário entender a dinâmica de mudanças no sistema 

cultural pois,  

[....] entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e 
evitar comportamentos preconceituoso. Da mesma forma que é fundamental para a 
humanidade a compreensão das diferenças entre os povos de culturas diferentes, é 
necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. 
Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este 
constante e admirável mundo novo do porvir. (LARAIA, 2004, p. 101)  

As mudanças culturais se produzem também pelo encontro, penetração ou 

inclusão de elementos culturais de uma sociedade em outra através de um contato 

direto que é identificado como aculturação. O termo designa o processo e os 

fenômenos resultantes do contato permanente entre dois grupos sociais, e as 
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conseqüências que se seguem para os modelos culturais de cada um deles. Trata-se 

do intercâmbio que pode dar-se de elementos culturais próprios de uma cultura em 

outra, quer seja em forma de absorção acrítica e passiva ou a maneira de síntese 

seletiva e criativa.  

Laraia (2004, p. 95-96) citando o Manifesto sobre aculturação afirma que, 

"qualquer sistema cultural está num contínuo processo de modificação. Logo, a 

mudança que é inculcada pelo contato, não representa um salto de um estado estático 

para um dinâmico, mas antes, a passagem de uma espécie de mudança para outra". 

Segue dizendo, que existem dois tipos de mudança cultural: a interna, que resulta da 

dinâmica do próprio sistema cultural. Esta mudança é lenta; porém o ritmo pode ser 

alterado por eventos históricos como catástrofe ou uma grande inovação tecnológica. E 

outra externa, que é o resultado do contato de um sistema cultural com outro. Esta 

mudança é mais rápida e brusca. 

Por processo de aculturação deve-se entender, então, o fenômeno de 

mudanças culturais ocasionadas pelo contato de duas ou mais culturas, o qual dá lugar 

a transmissão e adoção de elementos culturais de uma sociedade a outra, que pode 

levar à integração e à adaptação de alguns deles, ou ainda pode possibilitar o 

surgimento de um novo grupo social com os elementos das culturas que entram em 

contato. 

Quando o contato se dá em termos desiguais entre uma cultura etnocêntrica 

que se impõe violentamente sobre outras mais frágeis em relações de poder, quase as 

desmantelando desde seus fundamentos, fala-se de “transculturação”. Andrade nos diz 

que  

[...] o prefixo "trans", de origem latina, significa "posição além de ",  "através". Essa 
perspectiva ressalta que alguns componentes culturais " atravessam", "vão além" das 
particularidades de manifestações culturais isoladas, estando presentes em todas. [...] 
o respeito às culturas não é possível a não ser que não se esteja encerrado em 
nenhuma, isto é, se existe a capacidade de um pensamento verdadeiramente 
"trascultural". (ANDRADE, 2002, p. 76) 

Com esse termo designa-se a assimilação por parte de um povo ou grupo 

social, de formas culturais procedentes de outro, que substituem, de uma maneira mais 

ou menos completa as próprias formas. Esse processo ocorre quando uma cultura 

original é suplantada ou absorvida por outra que se implanta de fora para dentro. 

Podem ocorrer também, casos de subsistência de culturas e ou de expressões 

culturais que mantêm, mediante mecanismos de resistência, sua própria identidade 

cultural. 
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Quando duas ou mais culturas se encontram em termos de alteridade, 

igualdade e reciprocidade reconhecendo e valorizando identidade e diferença de cada 

uma, possibilita um diálogo fecundo, interação, uma influência e um enriquecimento 

mútuos, fala-se de interculturalidade ou diálogo intercultural. 

[…] a interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do 
direito à diversidade e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade 
social e tentam promover relações dialógicas e igualitárias entre as pessoas e grupos 
que pertencem a universos culturais diferentes. Neste sentido, trata-se de uma 
processo permanente, sempre inacabado, marcado por uma deliberada intenção de 
promover uma relação dialógica e democrática entre as culturas e os grupos 
involucrados e não unicamente de uma coexistência pacífica num mesmo território. 
Esta seria a condição fundamental para qualquer processo ser qualificado de 
intercultural. (ANDRADE, 2002, p. 40-41) 

Então para que a interculturalidade aconteça é necessário que o encontro ou 

inter-relação se faça de uma maneira consciente e intenção real a partir da consciência 

e valorização da própria identidade e autonomia cultural, e que a comunidade, seja de 

verdade, sujeito histórico e, por conseguinte, sujeito cultural. Por outro lado, os 

elementos originados exteriormente não serão assumidos de maneira passiva e 

imitativa, mas serão sim redefinidos a partir de sua própria identidade. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

O Ensino Religioso compreendido como um direito do cidadão favorece que o 

ser humano, no exercício de sua cidadania, desenvolva suas potencialidades. Dessa 

forma a partir de sua proposta pedagógica, visa, mediante seus conteúdos 

proporcionar ao educando o conhecimento de elementos básicos que compõem o 

fenômeno religioso, nas dimensões antropológica, sociológica, psicológica e teológica. 

O professor torna-se, então facilitador no processo da busca de 

conhecimentos, e estes sempre á partir das necessidades dos alunos. Dialogar 

pressupõe que partes distintas entrem em relação, conheçam-se, e estabeleçam 

vínculos de participação no mundo, sem com isso necessariamente ocorrer a perda da 

identidade inicial de qualquer uma das partes, sem contudo negar a possibilidade de 

transformação de ambas as partes. Neste sentido, é indispensável que o professor de 

Ensino Religioso se "alfabetize nos códigos culturais" das diferentes estruturas de 

significações e desenvolva, através desses códigos, o diálogo e a capacidade de 

compreender e se aproximar de um panorama plurireligioso .  

O professor de Ensino Religioso será um mediador no convívio das pessoas, 

nas diferentes culturas e com o sagrado enfocando suas estruturas de significados. Ao 
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professor cabe lidar com o sentimento de pertença cultural. Cada cultura expressa seus 

valores, suas próprias representações, seus próprios juízos e cabe ao professor mediar 

a diversidade cultural que se estabelece no cotidiano escolar. Este professor jamais 

esgotará sua pesquisa, uma vez que o campo é vastíssimo e complexo e se criam e 

recriam novas formas de relação com o sagrado a cada instante através dos tempos.  

O ponto de partida para que exista o respeito à diversidade na escola é 

aceitarmos que os agentes que interagem na escola têm interesses, visões de mundo e 

culturas diferentes e nenhum de nós tem o monopólio da verdade. Daí a necessidade 

de negociações permanentes para que todos façam concessões e todos tenham ao 

menos parte dos seus interesses e valores contemplados no espaço público da escola. 

Requer, ainda, o entendimento e a reflexão no espaço escolar diante do 

reconhecimento da justiça e dos direitos de igualdades civil, social, cultural e 

econômica, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os diferentes 

componentes culturais de elaboração histórico-cultural da nação brasileira e o 

reconhecimento de adoção de políticas educacionais e sociais, de estratégias 

pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-

racial-religiosa, garantindo o direito Constitucional de liberdade de crença e expressão 

dela (Art. 5º, inciso VI, da Constituição Brasileira), que poderá ser efetivado na medida 

em que a escola, de forma geral, também contribuam para significar no cotidiano o 

respeito à diversidade. 

Cabe destacar que o Ensino Religioso é uma área ainda envolta em 

polêmicas resultantes de séculos de inferência da Igreja no Estado e vice-versa. Está 

sempre utilizada para interesses institucionais e nem sempre na perspectiva do ensino-

aprendizagem. O espaço político e acadêmico de reflexão sobre o Ensino Religioso 

precisará ainda ser aprimorado, ampliado e, com certeza, amadurecido, para que 

tenhamos uma área de conhecimento e não a disputa entre missionários escolares e 

sim professores licenciados para estarem comprometidos com a educação. 

O horizonte para compreender o Ensino Religioso na sua dimensão 

psicopedagógica está iniciado, ocorre por parte dos que lutam pela reelaboração e pela 

sedimentação dos argumentos e das novas estratégias para esta disciplina.  
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