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I - RELATÓRIO E ENTENDIMENTO 

  

No cumprimento das atribuições que lhe foram conferidas pela lei n.° 2768 de 09 de 

maio de 1962 e, principalmente, em razão do disposto na Lei n.° 9475/97, que alterou o 

art. 33 da Lei n.° 9394/96 -LDBEN, este Colegiado decidiu estabelecer normas para 

habilitação dos professores para o Ensino Religioso, bem como os procedimentos para 

definição dos conteúdos desse componente curricular. Para tanto, foi constituído um 

grupo de trabalho, o qual realizou uma Audiência Pública envolvendo representantes de 

diversos credos. Após uma série de reuniões foi constituído o Conselho de Ensino 

Religioso -CONER, o qual foi incumbido de apresentar proposta de conteúdos para o 

ensino religioso. Ao se efetuar uma análise das diversas Constituições Federais do 

Brasil, no que concerne à presente matéria, constata-se que a partir da Constituição de 

1934 até a atual -de 1988, há entre os legisladores um consenso quanto a se considerar o 

Ensino Religioso como de matéria facultativa. 

As Leis Diretrizes e bases da Educação Nacional, de n.° 4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96, 

foram fiéis a esses dispositivos constitucionais, como não poderia deixar de ser, vez que 

também estabeleceram que a matrícula seria facultativa para o Ensino Religioso. No 

tocante ao pagamento dos professores, evidencia-se que na Lei n.° 4.024/61 foi 

estabelecido que o ensino dessa disciplina dar-se "sem ônus para os cofres públicos", no 

qual foi seguida pela atual LDB, em seu art. 33, cujo texto original dizia: " 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...". É pertinente lembrar que este 

artigo foi reformulado pela Lei n.° 9.475, de 22 de junho de 1997, passando a vigorar 

com a seguinte redação: "O ensino religioso, de matrícula facultativa. É parte integrante 

da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários das escolas públicas 

de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo". Portanto, o ensino religioso, nas escolas da 

rede pública, será oferecido com ônus 

para o Poder Público. 

Considerando que o ensino religioso é de capital relevância para a formação básica do 

indivíduo, mister se faz que os professores, em sua prática, inspirem-se não apenas nos 



Parâmetros Curriculares específicos para essa disciplina, mas principalmente na 

legislação educacional vigente. Pertinente se faz, pois, destacar o que preconiza a LDB, 

em seu art. 32, incisos II, III e IV, a saber: " a compreensão de valores em que se 

fundamenta a sociedade, a formação de valores e atitudes e o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância em que se 

assenta a vida social". É importante ressaltar também o que dispõe esse mesmo estatuto 

legal em seu art. 3 inciso IV, "in verbis", respeito à liberdade e apreço à tolerância" -

sendo este um dos princípios que deverão nortear o ensino. 

Recomenda-se, portanto, que na abordagem dos conteúdos de ensino religioso haja 

respeito à pluralidade cultural religioso no Brasil, fruto das inúmeras etnias existentes 

em nosso País, não sendo, pois, permitido fazer-se proselitismo religioso. Entende-se 

que o religioso deve ser trabalhado na perspectiva de educar para a paz, assim centra-se 

nos princípios do aprender a ser, e aprender a conviver. Além do mais, deve privilegiar 

o desenvolvimento da religiosidade, da espiritualidade, enfim do conhecimento do 

fenômeno religioso. É, ainda, essencial que o ensino esteja voltado para a compreensão 

da relação do ser humano com o transcendente -relação essa presente em todas as 

sociedades, desde os primórdios das civilizações. 

No que diz respeito ao n.° de horas/aula semanais, se 01 (uma) ou 02 (duas) entende-se 

que não compete a este Colegiado fixar este quantitativo, firmando-se, para tanto, nos 

princípios da autonomia e flexibilidade que foram conferidas à escola pela LDB. Fica, 

pois, a critério de cada estabelecimento de ensino deliberar sobre à matéria e, em 

seguida explicitá-la no Regimento Escolar e no seu Projeto Pedagógico. 

E importante recomendar que a escola estabeleça estratégias de atendimento aos alunos 

que optarem por não matricular-se no Ensino Religioso, a fim de que as horas -aula 

possam ser computadas nas 800 letivas anuais. Esse atendimento deve ser sistemático, e 

devidamente disciplinado no Regimento e no Projeto Pedagógico da Escola. 

  

Em razão da LDB -Lei n.° 9.394/96, ao dispor em seu art. 26, sobre o currículo, não 

incluir o Ensino Religioso entre os componentes curriculares da Base Nacional Comum, 

o mesmo deve integrar a Parte Diversificada do Currículo. Com o intento de contribuir 

para que a prática pedagógica atenda aos novos paradigmas propõe-se os seguintes 

eixos temáticos: 

• O ser Pessoa Humana; 

• O Universo e o Ser Humano; 

• Comunicação versus alteridade; 

• O Ciclo da Vida: nascer, crescer e morrer; 

• O Sentido da Vida; 

• Religião e Contexto Cultural; 



• Religiosidade: fé e relação com o divino. 

Entendendo que o professor é um mediador da aprendizagem, faz-se necessário que ele 

seja solidário com seus alunos: a afetividade é um componente importante para uma 

aprendizagem exitosa. Neste contexto, o diálogo, firmado no respeito mútuo, abrirá 

espaço para que cada um exponha suas idéias e, consequentemente exercite a autonomia 

de pensamento. 

Outro fator preponderante para uma oferta qualitativa desse componente curricular é a 

formação de educador. Entende-se que além de uma sólida formação geral, é preciso 

que detenha conhecimentos de Teologia e Ciência da Religião. Recomenda-se, pois, que 

sejam portadores dos seguintes diplomas: 

1. Curso Normal, em nível médio e/ou Normal Superior, com estudos adicionais em 

Ciências da Religião ou Teologia, para lecionar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

2. Curso de Licenciatura Plena, em qualquer área, desde que possua Especialização em 

Ciência da Religião ou Teologia, com carga horária de 480 horas: 

3. Curso de Bacharelado em Ciências da Religião, complementando por curso de 

formação pedagógica com carga horária de 280 horas. 

4. Curso de Licenciatura em Ciência da Religião ou Teologia. 

Mister se faz destacar que o ensino religioso não deve ser confundido com religião 

enquanto "ópio do povo", utilizada para manipular consciências. Fala-se nesta hora, de 

religiosidade, do cultivo da espiritualidade, que é constituinte de estrutura 

antropológica: psíquica e espiritual do homem. Nela estão imbricadas todas as buscas e 

anseios humanos: o sentido da vida, da dor, da sobrevivência, a vida pós-morte, o 

cosmos. Falando sobre o assunto assim se expressou Albert Einstein: "O mistério da 

vida me causa a mais forte emoção. É o sentimento que suscita a beleza, e a verdade, 

cria a arte e a ciência". 

Isto posto é pertinente citar Edivaldo Boaventura e Paulo Perissé quando dizem: " A 

escola projetada para o próximo milênio deve ajudar os educandos a alcançarem uma 

consciência e compreensão planetárias. Pois neste mundo de mistura complexa de raças, 

culturas, línguas religiões: classes sociais, conflitos e em rápida transformação, os 

jovens devem estar preparados para dirigirem seus destinos individuais e planetários, 

buscando soluções que formam maior justiça social e, sobretudo, a paz'.Imbuídos os 

sentimentos de paz e comunhão expressamos o reconhecimento, deste colegiado ao 

CONER e a Comissão de Ensino Religioso da Secretaria de Estado da Educação, 

importantes interlocutores neste processo. 

  

Sala das Sessões Conselheiras Maria Araújo, em Natal, 08 de Novembro de 2000. 
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