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RESUMO: Esta pesquisa pretende analisar a realização do Ensino Religioso em uma escola pública 
estadual de Belo Horizonte por meio da observação da sala de aula e do cotidiano da escola.  A Escola 
Estadual Presidente João Pessoa situada na Rua Congonhas, 639, no bairro de Santo Antônio no 
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais oferece o Ensino Fundamental: (desde a classe 
preparatória – 6 anos até a oitava série). Pretendemos explicitar as atividades específicas pré-
determinadas no programa da disciplina, os objetivos propostos para o Ensino Religioso na grade 
curricular na escola pública em Belo Horizonte – MG. Descreveremos e analisaremos as atividades de 
Ensino Religioso planejadas e organizadas intencionalmente por educadores responsáveis por esta 
disciplina, bem como identificar os processos de construção de significados nas práticas escolares 
religiosas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o patrimônio cultural do povo é amplo e muito variado em todas as 

suas diferentes regiões geográficas. O substrato religioso presente em tal patrimônio é 

dado significativo, de norte a sul do território. Não podemos negar o sincretismo 

religioso crescente em nossas raízes desde a colonização. O “fenômeno religioso” tem 

se destacado na atualidade sendo campo fértil de muitas pesquisas, o que comprova este 

fato. Não é nada difícil reunir uma série de evidências que façam referência ao 

“religioso” como dimensão que manifesta claramente a gênese dessa composição social, 

histórica e cultural na qual nos encontramos inseridos. Não podemos negar que ao nosso 

redor está repleto de “religião”. É incontestável, a efervescência dos debates que se 

promovem acerca do “fenômeno religioso” oportunizando-se questões relativas entre o 

Estado, religião e sociedade. Isso demonstra que o discurso pregado pela modernidade 

durante dois séculos não efetivou-se, pois apesar dos muitos esforços e embates não 

ocorreu o “fim da religião” tão anunciada e esperada.       

Inserida neste contexto e detentora de quase 70% de adeptos da nossa população, 

a Igreja Católica hegemonicamente arraigada na história ao poder dá mostras de atuar 

                                            
* Mestranda em Educação – UNESP/Rio Claro. 
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junto aos líderes políticos. Impõe pressões sobre o Governo e tem força para gerar ações 

que a beneficiem mesmo diante de enfrentamentos fortemente contrários a seus 

objetivos. Consegue levar vantagem e fazer valer os seus interesses demonstrando a sua 

força junto às questões políticas e que de fato está ainda associada ao poder. Foram 

decisivas sua participação na inserção do Ensino Religioso na Escola Pública e mais 

recentemente, impediu a legalização do aborto no país.   

O Ensino Religioso foi incluído na Constituição de 1988 por meio da Emenda 

Popular nº. 000004-1 apresentada pela ASSINTEC (Associação Interconfessional de 

Educação de Curitiba – PR), CIER (Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa de 

Santa Catarina) e o IRPAMAT (Instituto Regional de Pastoral do Mato Grosso – MS). 

A emenda obteve 68.000 assinaturas (2ª emenda com maior número de assinaturas 

apresentadas em tempo hábil no Congresso) (Figueiredo, 1996:79). Para conquista deste 

feito, ela aliou-se à instituições evangélicas, contudo, este número expressivo coletado 

principalmente na região sul demonstra a sua força de atuação. Assim, como o próprio 

PCN – ER (Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Religioso) (2004, p. 18) 

explicita, “o Ensino Religioso no Brasil, ao longo da nossa história tem sido 

caracterizado belo binômio: Ensino da Religião e concessão do Estado”. Mesmo um 

Estado que se admite Laico e constando na Lei Federal no Art. 5º - VI a garantia da 

inviolabilidade de consciência e de crença, o Ensino Religioso consegue se impor e 

conquistar espaço para novamente ser inserido nas escolas públicas como disciplina 

obrigatória dos horários normais.  

A proposta do Ensino Religioso para escola pública parte de um novo paradigma 

entendido como campo de conhecimento e de formação cultural. Seu caráter passa a ser 

necessariamente universal, propondo o respeito a todos os tipos de religião sem 

discriminação ou privilégio de nenhuma delas. Entretanto, os caminhos legais que 

viabilizariam este percurso na escola geram controvérsias e equívocos, uma vez que não 

são claras e muitas vezes até mesmo antagônicas.  

Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, foi lançado o primeiro 

projeto de regulamentação do Capítulo da Educação, ou seja, o da elaboração de uma 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de autoria do deputado Otávio Elísio Aves 

de Brito (PMDB), depois de ter passado por muitas modificações. A proposta recebeu 

mais de 1260 emendas incorporadas pelo relator Deputado Jorge Hage (PMDB-BA). 
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Este projeto, de nº. 1258C/88, foi o que teve a maior participação da sociedade, 

principalmente da parte dos profissionais da educação. 

Ao final de tantas discussões a redação da Lei 9394/96 ficou assim: 

 
Art.33 – O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, se constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas, 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 credenciado 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. 

 
 No entanto, devido à expressão “sem ônus para os cofres públicos” introduzida 

no substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, em fevereiro de 1996, manteve-se a 

efervescência e continuidade dos debates. Houve uma grande mobilização nacional para 

suprimir a expressão acima referida, pois, acreditava-se que a expressão além de 

dificultar a efetivação da disciplina do Ensino Religioso na Escola Pública, possibilitava 

o proselitismo por parte daqueles que aceitassem o desafio como voluntários para 

ministrarem a disciplina1. Novos projetos começaram então, a tramitar pelo Senado para 

que houvesse uma modificação na redação da Lei 9394/96. Devido a grandes pressões 

por parte da população e entidades católicas e protestantes que se uniram nesta 

perspectiva, a alteração da Lei 9394/96 não demorou a ocorrer. 

Em meio a toda esta problematização, dá-se nova redação ao art. 33 da lei nº. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que passou a vigorar como Lei nº. 9.475 a partir de 
                                            
1 A inclusão da expressão “sem ônus para os cofres públicos”, na redação do artigo para o ER introduzida 
no substitutivo de Darcy Ribeiro, em fevereiro de 1996 resultou numa grande mobilização nacional para 
suprimí-la. Atuaram imediatamente para tal objetivo: a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), a ASPER (Associação de Professores de Ensino Religioso do Distrito Federal) e a FONAPER 
(Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso), por meio da carta aberta elaborada na 1ª Sessão em 
26 de março e 1996. Em maio de 1996, em Itaici, município de Indaiatuba – SP, a 34ª Assembléia Geral 
dos Bispos do Brasil dedicou um tempo específico para refletir sobre a mesma questão. Em seguida, 
encaminharam um documento assinado pela Presidência da CNBB e pelos bispos do Brasil a todos os 
deputados estaduais e federais, rogando apoio e atenção ao artigo sobre o ER na futura LDB, no esforço 
de suprimir a expressão “sem ônus para os cofres públicos” A posição da CNBB contou com o apoio da 
CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs), a AEC (Associação de Educação Católica) e outras 
entidades. Dessa forma, a mobilização nacional intensificou-se ainda mais com a atuação dos 
participantes do 11º Encontro Nacional do Ensino Religioso, promovido pela CNBB em agosto de 1996. 
A FONAPER também empregou esforços no mesmo sentido, junto a Câmera dos Deputados e ao 
Ministério de Educação e Cultura.  
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22 de julho de 1997, na qual estabeleceram-se as Novas Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional para o Ensino Religioso. 

 
Art. 1º O art. 33 da lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

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. 

§2ºOs sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para definição dos conteúdos do 
ensino religioso. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias. 

 

Segundo o GRERE (Grupo de Reflexão sobre o Ensino Religioso), 

O Ensino Religioso, se bem compreendido na forma da legislação 
vigente: será organizado e efetivado a partir de um projeto pedagógico 
abrangente e eficiente; terá como fundamento os princípios e critérios 
democráticos, onde a liberdade religiosa é salvaguardada e o respeito 
entre os cidadãos de diferentes concepções religiosas e filosóficas é 
fortalecido; será concretizado pela escola e demais instituições de 
ensino, uma vez portadoras da autonomia reconhecida e amparada por 
direito num Estado democrático; favorecerá a educação para a cidadania 
e a socialização dos valores humanos fundamentais no âmbito da 
escola, da família e da sociedade, ou seja, a humanização e a 
personalização do educando, como sujeito do seu desenvolvimento e 
protagonista na construção de um novo mundo (1998, p.41). 

Sobre esse pano de fundo, deu-se inicio a um processo de reorganização 

participativa e efervescente do Ensino Religioso, nas modalidades de ensino 

fundamental e médio, envolvendo Entidades Religiosas e diferentes setores da 

Administração em todo o país.  

Todavia, o Ensino Religioso em Minas Gerais, por meio do DAER 

(Departamento Arquiodicesano de Ensino Religioso), já 1988 organizava-se de modo a 

coordenar as atividades do Ensino Religioso com o objetivo de aprofundar a comunhão 

dos Agentes da Pastoral da Educação das escolas públicas com a igreja local.  
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Em 1990, Dom Serafim Fernandes de Araújo e Dom Mário Teixeira Gurgel 

(Presidente da Regional Leste II da CNBB de Minas Gerais e Espírito Santo 

respectivamente) submeteram à apreciação do Secretário da Educação a criação de uma 

Comissão de Ensino Religioso, que envolvia além da Igreja Católica, representantes de 

igrejas participantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). A partir daí, 

originou-se a 1ª Resolução do Ensino Religioso de nº. 6.998/91. Muitas outras 

determinações legais vieram no decorrer dos anos e por meio das Resoluções 16, 17 e 

18 de 23 de fevereiro de 2000, a Secretaria de Educação criou instâncias e normas legais 

foram estabelecidas, de modo que ocorresse a viabilização e a efetivação do Ensino 

Religioso como disciplina normal do currículo escolar no Estado de Minas Gerais.  

Critérios foram estabelecidos, e dentre eles a criação de um curso de pós-

graduação em Ensino Religioso ministrado na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC), para especializar os professores envolvidos com a implementação 

e a efetivação dos conteúdos de Ensino Religioso na escola pública (DANTAS, 2002, 

p.176)2.  

Além disso, houve também a criação e efetivação de um Curso de Pedagogia 

com ênfase em Ensino Religioso também na PUC, tendo em vista a possibilidade de um 

plano de carreira para os professores dessa disciplina. Assim, deu-se o processo de 

elaboração, discussão e publicação da proposta Curricular para o Ensino Religioso em 

Minas Gerais que resultaram em dois instrumentos de apoio: um destinado aos regentes 

de ensino e demais setores da escola que atuam do Ciclo Básico de Alfabetização à 4ª 

série do Ensino Fundamental publicado em 19953. O outro destinado aos níveis de 5ª a 

8ª série do Ensino Fundamental, com opção para o 1º ano do ensino Médio, publicado 

em 19974. Ambos propuseram o envolvimento de praticamente toda a escola, 

especialistas em educação, administradores, colegiados, alunos e outros setores da 

                                            
2 A PUC-MG organizou o Curso de Graduação em Pedagogia com Ênfase em Ensino Religioso, além de 
oferecer uma Pós-graduação Lato-Sensu em Ensino Religioso e ser parceira de uma Pós-graduação em 
Ciências da Religião, oferecida pelo Instituto Santo Tomás de Aquino. Outras Pós-graduações em Ensino 
Religioso, em Belo Horizonte, são oferecidos pelo CEPEMG em parceria com o Unicentro Newton Paiva, 
e Faculdade Estácio de Sá. 
 
3 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Ensino Religioso: programa para o ciclo básico de 
alfabetização à 4ª série do Ensino Fundamental. 1. ed. Belo Horizonte, 1995. 
 
4 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Ensino Religioso: programa para o ensino 
fundamental. 1. ed. Belo Horizonte, 1997. 
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escola, além própria comunidade local na elaboração dos currículos de Ensino 

Religioso. Também foram elaboradas metas prioritárias para o Ensino Religioso no 

Estado de Minas Gerais, que deveriam ocorrer até o ano de 2000. Dentre as quais 

destacamos: a concretização de um plano de carreira para o professor de Ensino 

Religioso; a superação dos desafios muito presentes nesse ensino, levando em conta a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº. 9.475/1997 e os princípios 

dos Parâmetros Curriculares; a compreensão da natureza e do papel do Ensino Religioso 

na escola pública de forma a efetivá-lo com disciplina normal do currículo escolar; a 

divulgação de subsídios pedagógicos que amparem a implementação desta proposta; a 

instalação de Cursos de graduação de Ensino Religioso nas diferentes regiões do Estado 

de Minas Gerais.    

Todas essas medidas vêm confirmar o contexto cultural que há entorno do 

fenômeno religioso principalmente no Estado de Minas Gerais fortalecendo a efetivação 

do Ensino Religioso como disciplina nas escolas públicas de Minas Gerais.  

Diante de todo esse arcabouço de medidas e evidências apresentadas até aqui 

para que de fato ocorresse a efetivação do Ensino Religioso como disciplina normal no 

currículo escolar no Estado de Minas Gerais, optamos por aprofundar nosso estudo 

sobre o Ensino Religioso em uma escola da rede pública estadual na cidade de Belo 

Horizonte, na Escola Estadual Presidente João Pessoa, uma vez que a mesma oferece a 

disciplina do Ensino Religioso como disciplina normal no currículo da escola, 

possibilitando-nos a observação de como se dá essa disciplina no âmbito escolar. A 

escolha foi estratégica, pois a mesma situa-se ao lado da Secretaria da Educação de Belo 

Horizonte, facilitando-nos assim, o acesso aos documentos necessários a constatação da 

efetivação do Ensino Religioso nessa escola e a verificação dos cumprimentos das 

metas estabelecidas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Bergson, numa de suas obras relata o seguinte: 
Descobrimos no passado, poderíamos descobrir até mesmo hoje ainda 
sociedades humanas que não têm ciência, nem arte, nem filosofia. 
Mas nunca houve sociedades sem religião. Que confusão será pois a 
nossa, se nos compararmos, agora, com o animal deste ponto de vista! 
Muito provavelmente o animal ignora a superstição. Pouco sabemos 
do que passa em consciências diferentes da nossa; mas como os 
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estados religiosos se traduzem comumente por atitudes e por atos, 
algum sinal nos advertiria decerto se o animal fosse capaz de 
religiosidade. (BERGSON,2005, p.95) 

 
 No trabalho: “Feitio de Plenitude: um estudo sobre o Ensino Religioso na escola 

pública” (MAGRI, 2006), ao analisarmos os desdobramentos do Ensino Religioso 

desenvolvido na escola e intitulado como “Projeto de Ética e Cidadania” em seu Plano 

de Gestão, demonstramos qual era a finalidade do Ensino Religioso na escola onde 

realizamos nossa pesquisa de graduação.  

Embasados em Bergson chegamos à conclusão de que a experiência 

desenvolvida na escola constata que “em sociedade como as nossas, a religião tem por 

primeiro efeito sustentar e reforçar as exigências da sociedade”. A moral apresentada 

até aqui, conecta-se ao que Bergson irá chamar de “Religião Estática”, pois consiste 

“numa reação defensiva da natureza contra os efeitos da atividade da inteligência, que 

ameaçam oprimir o individuo e dissolver a sociedade” (BERGSON, 2005, p. 118).   

Nossa inquietação ao depararmos com tal contexto cultural e embasamentos 

legais para a efetivação do Ensino Religioso no Estado de Minas Gerais vai no sentido 

de verificar e avançar no que já foi demonstrado em nossa pesquisa. 

Pelo menos três questões são imprescindíveis para direcionar o nosso olhar para 

analisar o que ocorre na escola. 

A primeira delas encontra-se nos limites e possibilidades da escola, pois como 

ela pode oferecer o ensino religioso como disciplina obrigatória se não consegue 

sustentar a relação tensa que há entre Ciência e Religião? 

A segunda reside na subjetividade do educador, pois como educar no campo 

religioso se o educador não tem a própria religiosidade testada no fogo da tensão entre 

Ciência e Religião? 

E por fim, nossa última inquietação encontra-se entre as relações de poder, pois 

como educar no campo da religião se na materialidade da cultura brasileira o fenômeno 

religioso está fortemente administrado por uma dinâmica do poder?  

Na escola escolhida para aprofundarmos a pesquisa pretendida, o Ensino 

Religioso é oferecido obrigatoriamente na grade curricular. Há um professor específico, 

para ministrar a disciplina e os trabalhos são orientados de forma a corresponder as 

propostas estabelecidas pela Secretaria de Educação Estadual de Minas Gerais. Os 
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professores passam por constantes aperfeiçoamentos e aqueles que deixam de fazê-los, 

são impedidos de continuar ministrando as aulas de Ensino Religioso (DANTAS, 2002, 

p. 115, 116). Os materiais utilizados no auxílio das aulas são oferecidos pela Secretaria 

de Educação do Estado.  

A escolha do Estado é estratégica por revelar fortemente o contexto cultural na 

qual a escola encontra-se inserida, contextos esses repletos de experiências religiosas 

datadas e localizadas no “espaço mineiro” como é o caso do “Barroco”.  

Esta pesquisa se justifica pelo fato de pretender descrever e analisar a prática do 

Ensino Religioso em suas modalidades situadas no cotidiano da escola. Para investigar 

nossas hipóteses vamos recolher entre os educadores os sentidos atribuídos a estas 

atividades. Queremos observar se há deslocamentos de sentidos ao estabelecermos 

relações entre as atividades consideradas como parte do Ensino Religioso e o processo 

educacional.  

O fato de delimitarmos uma escola nos facilita muito para o trabalho de expor os 

fatos observados no cotidiano escolar. Assim, podemos nos manter o mais próximo 

possível dos acontecimentos reais, dando maior ênfase à materialidade do processo 

educacional. Ao contrapor os fatos do cotidiano escolar com as propostas redigidas nos 

documentos da escola pretendemos desenvolver as nossas reflexões a respeito de 

aspectos do Ensino Religioso que poderão interessar para uma melhor compreensão 

sobre problemas do Ensino Fundamental em uma escola pública.  

 

SÍNTESE BIBIOGRÁFICA: 

 Selecionamos títulos situados na área da Educação, Filosofia e da Sociologia da 

Religião como uma forma de elaborar um quadro com as categorias necessárias para o 

trabalho da análise dos materiais coletados nesta pesquisa. Demos preferência a alguns 

títulos já considerados clássicos entre os textos sobre o tema, como o Henry Bergon 

(BERGSON, 2005); David Hume (HUME, 2005);Willian Desmond (DESMOND, 

2000).  

Em nossa bibliografia não incluímos os títulos relacionados com o debate 

nacional a respeito do Ensino Religioso para mantermos uma lista a mais concisa 

possível. Vamos concentrar a nossa atenção na observação do campo empírico por nós 

selecionados, dando ênfase para o cotidiano escolar. Neste ambiente não encontramos 
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sinais de uso, entre os educadores, desta bibliografia relacionada com o debate sobre a 

implementação do Ensino Religioso no Ensino Fundamental. Mesmo não incluindo 

estes títulos neste projeto nós faremos a leitura destes textos e estaremos atentos a eles 

em todo o nosso percurso investigativo. 

Em nossa preocupação de analisar os deslocamentos de sentidos situamos o 

campo da ética em confronto com a compreensão sobre a religiosidade. Observaremos 

se há uma preocupação em definir valores e divulgá-los no interior do processo 

educacional.  

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

 Analisar a experiência de Ensino Religioso, no ensino fundamental, em uma 

escola da rede Estadual de Ensino, em Belo Horizonte – MG. 

 

Objetivos Específicos: 

- Analisar e descrever atividades de caráter religioso, realizadas no cotidiano da 

escola; 

- Analisar a relação de tensão no discurso do educador entre Ciência e Religião; 

- Analisar as relações de poder no Ensino Religioso em documentos oficiais da 

escola e no âmbito da proposta curricular para o Ensino Fundamental. 

 

METODOLOGIA: 

O corpus desta pesquisa se constituirá dos dados coletados da Escola Estadual 

Presidente João Pessoa por meio da observação empírica, dos depoimentos de 

educadores e pais, dos documentos oficiais elaborados pelos educadores. Definimos a 

nossa metodologia em três dimensões. A primeira constituirá dos depoimentos e das 

observações colhidas no cotidiano escolar. A segunda, definiremos como uma relação 

do indivíduo com o mistério ou o “sem sentido”, isto é, a ânsia por respostas daquilo 

que não pode ser explicado, apenas tangenciado que transcende os limites da razão e da 

ciência, algo que o sujeito não compreende de imediato, mas que está presente na 
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natureza humana. Assim, o Ensino Religioso seria uma tentativa de desenvolvimento da 

habilidade de se relacionar com o “sem sentido” em todas as esferas da experiência 

humana. A terceira, explicita uma teoria geral do conhecimento, compreende a 

construção de significados em um movimento dinâmico entre o sujeito e o objeto da 

pesquisa. Com esta compreensão, o sujeito e o objeto se constituem mutuamente, no 

percurso da pesquisa. Podemos dizer que neste nosso trabalho faremos um esforço por 

“cartografar” o movimento de sentidos no interior do discurso de educadores e pais ao 

abordarem o tema do “Ensino Religioso”. Também assumiremos o ofício de cartógrafos 

para desenharmos as paisagens psicosociais que se delinearem nas práticas observadas 

no cotidiano escolar. 

Dentro do enfoque teórico a ser utilizado no trabalho cartografaremos a  

proposta elaborada para Ensino Religioso e desenvolvida na escola púlica do Estado de 

Minas Gerais. 

FORMAS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

A análise dos resultados será efetuada com o uso da Análise do Discurso, 

embasada na obra Arqueologia do Saber pelo fato de nos permitir identificar as marcas 

do dizer e apontar os deslocamentos do sentido. 

Nossas análises estarão operando na região de confronto entre os fatos 

observados no cotidiano da escola e os propósitos assumidos tanto nos documentos da 

escola quanto nos ideais dos educadores. 
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