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RESUMO 

 
 

O trabalho ora apresentado parte do problema que o homem não se separa da religião, 
então como conviver com as diversas religiões presentes em nosso país, no Estado e por 
que não dizer no nosso município? Durante o período de estágio, que para o pedagogo é 
obrigatório e para mim foi de muito proveito, considerando ser a escola o campo mais 
provável para colocar em prática suas habilidades como futuros professores, decidi 
pesquisar sobre como este profissional ministra o ensino religioso na escola pública. A  
leitura de bibliografias sobre o assunto tornou-se indispensável para conhecer como o 
homem vivia e convivia com as diversas crenças nas sociedades primitivas além de 
conhecermos alguns conceitos de religião. Coube também verificar e fazer a leitura de como 
a legislação, em suas diretrizes, parâmetros e referenciais curriculares orienta quanto ao 
ensino religioso na escola pública visando o respeito às diversas religiões presentes.  
A influência da decisão da Corte máxima do nosso país também será abordada neste 
trabalho além da apresentar dados da pesquisa realizada numa escola pública sob a 
incumbência do estado e localizada na cidade de Porto Velho/RO, na qual foi possível 
observar as aulas nas turmas dos 4o e 5o anos do ensino fundamental e aplicar 
questionários aos professores e alunos. Os dados foram tabulados e apresentados nos 
resultados deste trabalho de conclusão de curso, levando-se em consideração as práticas 
observadas e as legislações pertinentes sobre a temática. Constatou-se durante a pesquisa 
e com aplicação dos questionários uma provável despreocupação do ente gestor da 
educação estadual, em adquirir materiais para a disciplina de ensino religioso que 
proporcione suporte e apoio ao professor. Com as pesquisas realizadas foi possível 
identificar constantes mudanças ou reformas no sistema de ensino no Brasil e que o Ensino 
Religioso ganhou espaços como disciplina nas escolas e compreender como os sistemas de 
ensino escolar acompanham estas mudanças. 

 
Palavras-chave: Ensino Religioso. Ensino Fundamental. Escola Pública. Legislação. 
Rondônia. 
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ABSTRACT 
 

The work now presented part of the problem that man does not separate from religion, so 
how to live with the various religions present in our country, in the State and why not say in 
our county? During the probationary period, which for the pedagogue is obligatory and for me 
it was very useful, considering that the school is the most probable field to put into practice 
his abilities as future teachers, I decided to research on how this professional minister 
religious teaching in the school public. The reading of bibliographies on the subject became 
indispensable to know how the man lived and lived with the diverse beliefs in primitive 
societies besides knowing some concepts of religion. It was also necessary to verify and  
read how the legislation, in its guidelines, parameters and curricular references, guides the 
religious teaching in the public school aiming at the respect of the different religions present. 
The influence of the decision of the maximum court of our country will also be approached in 
this work besides presenting data of the research carried out in a public school under the 
responsibility of the state and located in the city of Porto Velho / RO, in which it was possible 
to observe the classes in the classes of the 4th and 5th years of elementary school and apply 
questionnaires to teachers and students. The data were tabulated and presented in the 
results of this course completion work, taking into account the practices observed and the 
relevant legislation on the subject. It was verified during the research and with the application 
of the questionnaires a probable unconcern of the body that manages the state education, in 
acquiring materials for the discipline of religious education that provides support and support 
to the teacher. Through the researches, it was possible to identify constant changes or 
reforms in the education system in Brazil and that Religious Education has gained spaces as 
a discipline in schools and to understand how school education systems follow these 
changes. 

 
 

Keywords: Religious Education. Elementary School. Public school. Legislation. 
Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A educação como prática social se funde com o processo de criação do 

homem, considerando a produção do conhecimento e o repasse deste se entendido 

como processo de ensino aprendizagem que chamamos de educação. Este 

processo passa constantemente por mudanças procurando dentro das  

possibilidades um convivo social de forma harmoniosa. 

Nas sociedades primitivas ou tribais quando não existia ainda a propriedade 

privada, as divisões de classes nem o Estado, suas diferenças refletiam outros 

aspectos do que conhecemos hoje, e podemos dizer em termos gerais dentro da 

nossa estruturada organizacional a denominação de trabalho comum, pois a terra 

era de todos. 

Os primitivos não se importavam com distinção a princípio, do que cada um 

era obrigado a fazer. A obtenção das suas necessidades estava associada aos ritos, 

mitos ou ao sistema de parentesco, as festas e demais coisas que integravam  a 

vida social destes povos incluindo suas crenças. Aqui também a educação estava 

implícita ao meio social no que Ponce (2001) afirma “que nas comunidades 

primitivas, o ensino era para a vida e por meio da vida” não merecendo em si 

correção. No entanto: 

 

Este conceito de educação, como uma função espontânea de 
sociedade, mediante a qual as novas gerações se assemelham às 
mais velhas, era adequado para a comunidade primitiva, mas deixou 
de sê-lo à medida que esta foi lentamente se transformando numa 
sociedade dividida em classes (PONCE, 2001, p. 22). 

 
De acordo com Lakatos (1999) as civilizações antigas “expuseram de forma 

característica seu modelo de educação com atuação de seus membros no campo de 

conhecimentos que tinham acumulados”, e exerciam atividades conforme seu saber. 

Neste modelo educacional, o formalismo do ensino, o seja a provável ausência de 

regras, rigor ou preceitos de educação era observado: 

Entretanto essa tarefa cabia principalmente aos pais, pois nessas 
sociedades a maioria das "profissões" era herdada. A característica 
singular dessas sociedades letradas e que a arte de ler e escrever 
não eram ligadas estritamente a educação - ficava a cargo de 
escribas, especificamente preparados para tais funções geralmente a 
serviço das classes altas; e as atividades "nobres" estavam ligadas, 
frequentemente, a práticas religiosas (LAKATOS, 1999, p. 223). 
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Uma das características deste modelo de educação das civilizações 

antigas era bem singular Lakatos (1999), pois, como sociedade tida como letradas, 

ler e escrever não estava associada à educação. 

Para tornar claro o propósito e compreensão da pesquisa que trata da 

religião como algo indissociável ao homem desde que ele começou a ter em si 

consciência de seus atos, percebe-se no ser humano a busca constante por algo  

que ele tem por superior a quem procurar reverenciar. 

Para garantir a preservação da espécie humana e o desenvolvimento 

cultural para as novas gerações, mesmo com as constantes descobertas e  

invenções por parte do homem, a educação tem papel de suma importância não só 

para a história como também para a construção do futuro. É neste ambiente onde o 

conhecimento, os valores, a cultura e saberes são transmitidos de maneira 

sistemática, formal e quase sempre organizados. 

Em um modelo de educação formal, organizado e contemporâneo, surge 

a escola como promotora do conhecimento. 

Segundo Saviani (2008, p. 6) “a escola organiza-se como uma agência 

centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo 

cultural aos alunos”. A estes cabiam assimilarem os conhecimentos que lhes eram 

transmitidos dentro de uma teoria que depositava sua crença de que a escola com 

poder cumpriria a função de promover o equilíbrio social. 

 
 

1.1 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 
 

Quando o assunto é religião, seja em rodas de conversas, no ambiente 

familiar, na sala de aula ou até mesmo nos tribunais, o que ouvimos são as opiniões 

diversas e o acirramento dos ânimos que podem chegar aos extremos das 

discussões sem, contudo, obter-se um resultado que satisfaça ambas as partes. 

Daí parte o interesse pelo assunto da pesquisa, que busca saber como o 

Ensino Religioso (ER) está sendo aplicado pelos educadores e recebido pelos 

estudantes dos 4º e 5º anos ensino fundamental em uma escola pública. 
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Passos (2007) propõe a construção de uma justificativa para o Ensino 

Religioso (ER) partindo do principio de que “conhecer é algo de bom por si mesmo”  

e que a escola é uma das promotoras deste valor para o sujeito: 

 

O estudo da religião teria, no caso, uma relevância teórica para o 
conjunto dos conhecimentos que os estudantes devem assimilar no 
ensino fundamental e mesmo nos níveis médio e superior. [...] e esta 
relevância do Ensino Religioso advém da importância social da 
religião como um dado humano que se mostra nas múltiplas 
dimensões humanas (PASSOS, 2007, p. 93-94). 

 
No momento em que no Supremo Tribunal Federal (STF) julga a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIM) numero 4.439/2010/Distrito Federal (DF), 

impetrada pela Procuradoria Geral da República (PGR), contestando o ER na escola 

pública, o assunto poderá abrir espaço para discussões no campo acadêmico. 

A discussão na Corte decidirá quanto a permissão do Ensino Religioso 

nas escolas públicas do Brasil ser ou não confessional, considerando a laicidade do 

Estado brasileiro. 

Pretendo dentro da possibilidade de realização desta pesquisa, conhecer 

em partes a veracidade de como ocorre o ensino do tema citado e apresentar as 

mudanças no ER com as legislações da temática, seus conflitos e suas possíveis 

contribuições. 

Para isso, o propósito de pesquisar com professores da educação no 

ensino fundamental em escola(s) pública de Porto Velho, analisando a partir do 

currículo da escola, do seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Referencial 

Curricular do Estado que orienta quanto ao ensino religioso como área do 

conhecimento com amparo na legislação brasileira. 

O assunto em questão tem seus pontos confusos quando ainda no 

período do estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, a E. M. E. F. PEQUENO 

GÊNIO- EXTENSÃO VIII, professores e alunos se reúnem para comemorarem a 

páscoa com musicas e representações simbólicas. 

Os alunos com suas crenças tradicionais inseridas a princípio no núcleo 

familiar são guiados pelos professores (as) com a presença dos pais, onde uma 

classe canta que “o coelhinho representa Jesus que morreu na cruz por nós e com 

sua morte nos levar para o céu”. 
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Na contramão da música acima, outra turma diz que “meu Jesus não está 

morto, e muito menos vem a noite trazer presente e deixar marcas no chão, pois a 

marca que ele deixa está no meu coração”. 

O Art. 2º da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LBDEN) assegura a 

educação como dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana. Fica entendido que não se podem ferir com 

imposições ou obrigatoriedade os conceitos que reprimam a liberdade e estimulem a 

intolerância seja em qualquer ambiente educacional. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 Compreender como as leis educacionais brasileiras e as políticas públicas 

atuais tem se posicionado acerca do ensino religioso nas escolas públicas.

 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar sobre como ocorre o ensino religioso nos anos iniciais do 

ensino fundamental especificamente nos 4º e 5º anos;

 Mostrar e identificar as mudanças ocorridas na legislação 

educacional brasileira sobre o ensino religioso na escola.

 Contribuir com o conhecimento para a área educacional partindo do 

assunto abordado.

 
1.3 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 
 

A partir da diversidade religiosa presente na sociedade, esta pesquisa foi 

direcionada pelo seguinte problema: De que maneira o ensino religioso e seu 

currículo vêm sendo ofertado, considerando ser esta disciplina uma área do 

conhecimento? 
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1.3.1 Questões norteadoras da pesquisa 

 
• Existe ensino da religião no currículo e nas salas de aulas do ensino 

fundamental no estado de Rondônia? 

• A instituição escolar pesquisada adota alguma religião específica 

(oficial) nas práticas curriculares ou na educação dos alunos? 

• Como as leis educacionais brasileiras e as políticas públicas atuais 

tem se posicionado acerca do ensino religioso nas escolas públicas? 

• Como a escola diversifica o ensino religioso a partir das multiculturas 

e diversidades religiosas dos seus alunos? 
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2 A EDUCAÇÃO E O SURGIMENTO DAS RELIGIÕES 

 
A educação do homem também acontece nos meios em que este vive, ou 

seja, em seu contexto social. As lutas que se desenrolam nestes ambientes são 

também o apelo à liberdade que almejam em busca de algo que não vem livremente 

sem que sejam reivindicados por ele seus direitos. 

Também a educação sempre moldada por uma determinada concepção 

de mundo que envolve o homem, a natureza, a sociedade e sua realidade, são 

resultados da produção de grupos ou classes que estão em lideranças e que 

procuram desta forma impor suas ideologias sobre outros grupos. 

Em seu Dicionário de Educação Cristã, o educador Marcos Tuller, define 

educação como: 

[Do latim educacione. “instrução, ensino”; etimologicamente significa 
“extrair, tirar de dentro”] Processo formativo que visa o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Para o 
professor Luiz Alves de mato, educação consiste na continua 
transmissão dos valores do patrimônio cultural da geração adulta 
para a nova geração, visando a assegurar a continuidade da cultura  
e da organização social, bem como o progresso da civilização por 
meio de constante analise, da critica e revisão desses valores. Neste 
sentido, a educação é um fenômeno mediante o qual o individuo se 
apropria em quantidade maior ou menor de cultura da sociedade 
onde desenvolve, onde se adapta ao estilo de vida da comunidade 
onde se faz o progresso (TULLER, 2004, p. 57). 

 
O homem procurava assegurar as tradições culturais de seu povo por meio 

da educação buscando, manter seus valores por meio da ideologia que defendia ser 

verdadeira. Ponce (2001, p. 20) deixa claro que “o homem, enquanto homem, é 

social, isto é, moldado por um ambiente histórico de que não pode ser separado”. 

Percebe-se então que as mudanças promoviam outros modelos de 

relacionamentos dentro das comunidades e o surgimento dos administradores e 

executores levou o homem à formação de classes como nos moldes dos nossos 

dias, mudanças estas que tem em si grande importância para o homem 

contemporâneo. 

Se neste modelo de sociedade, a propriedade coletiva tinha sua 

composição por laços de sangue como fundamentação e posse dela, as divisões de 

classes contribuíram para romper a coletividade e os vínculos sanguíneos 
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retrocederam contribuindo também para mudanças no processo

 educativo.   Aconteceu então que: 

 

Desse momento em diante, os fins da educação deixaram de estar 
implícito na estrutura total da comunidade. [...] o desaparecimento 
dos interesses comuns a todos os membros iguais, trouxe, 
necessariamente, a desigualdade das educações respectivas 
(PONCE, 2001, p. 26). 

 
Em um período que não necessitava de estudos aprofundados para ser 

juiz ou chefe, com a nova estrutura imposta pelo rompimento e divisão de classes, 

quem era eleito dentro das famílias buscavam os interesses das famílias a que 

representavam. Com o tempo já se divisava as necessidades de eleições e os tais 

organizadores trabalhavam para fazer sucessores dentro do suposto quadro 

organizacional. 

Ao estudar a história da educação em uma variedade de povos em  

épocas diferentes da humanidade, Ponce (2001), ”considera a educação como um 

fenômeno social de grande estrutura” que possui poder de mudar o homem e 

transformar uma sociedade. Estas mudanças são vistas, pois: 

 

No momento em que surgem a propriedade privada e a sociedade de 
classes, aparecem também, como consequências necessárias, uma 
religião com deuses, a educação secreta, a autoridade paterna, a 
submissão da mulher o dos filhos e a separação entre os 
trabalhadores e os sábios (PONCE, 2001, p. 31). 

 
Para Chauí, foi muito mais, citando a linguagem e a escrita como 

fundamental ao homem diz que: 

Existiu algo mais fundamental, que foi condição para que os homens 
se reunissem e a religião aparecesse: a descoberta da linguagem. 
Linguagem e religião foram as primeiras invenções que propiciaram 
aos homens o sentimento de estabilidade, regularidade e repetição 
das coisas (CHAUI, 2002, p. 127). 

 
Estas descobertas foram fatos que permitiram ao homem o registro da  

sua história, com suas técnicas e novas experiências já foi possível organizarem 

suas vidas em sociedade. Descobriram, segundo Chauí (2002), entre outras coisas 

“que não era suficiente rezar para os deuses na esperança da cura das doenças, se 

fazia necessário descobrir as causas delas, então criaram a medicina, no entanto 

creditavam aos deuses suas invenções”. 
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A vida simples das comunidades primitivas com uma possível igualdade 

social, por suas práticas morais proporcionavam as crianças hábitos e costumes 

disciplinares como forma educacional. 

Entretanto, dentro do jogo de interesses que nem sempre visavam o bem 

comum, já era possível com o surgimento da divisão de classes e o aparecimento da 

propriedade privada divisar ao longe as lutas pelo poder em uma época em que as 

mulheres já buscavam uma possível igualdade com os homens. Ponce esclarece 

que: 

 

A execução de determinadas tarefas, que apenas um membro da 
comunidade podia realizar, deu lugar a um precoce começo de 
divisão de trabalho de acordo com as diferenças existentes entre os 
sexos, sem o menor submetimento por parte das mulheres 

(PONCE, 2001, p.18). 

 
Um começo de divisão quase imperceptível nas comunidades primitivas 

estava surgindo (Ponce, 2001) “onde as mulheres buscavam direitos de igualdade 

com os homens”, pois, os membros desta, quase todos viviam debaixo do mesmo 

teto. 

Com a divisão de trabalho e classes, que  ganhariam forças com passar 

do tempo dentro destas comunidades, à criança a partir dos sete anos de idade  

tinha o dever de acompanhar os adultos em seus trabalhos diários e, neste contexto, 

a educação também era transmitida pelos, sem, contudo ser este alguém especial, e 

sim, alguém do seu convívio. 

Nesta convivência com os adultos dentro dos grupos sociais, eram 

introduzidos valores e crenças praticadas nestes meios como forma educativa e, 

fazendo parte da comunidade as crianças aprendiam com as atividades e funções 

que eram realizadas coletivamente. 

Com seus próprios conceitos de democracia seguiam as tradições de um 

comunismo tribal onde as decisões tomadas já vislumbravam que nada se faz 

sozinho, pois o homem é um ser histórico social que faz dessas mudanças um 

aprendizado para a vida. Então suas decisões para mudanças eram feitas por uma: 

 

Coletividade pequena, assentada sobre a propriedade comum da 
terra e unida por laços de sangue, os seus membros eram indivíduos 
livres, com direitos iguais, que ajustarem as suas vidas as resoluções 
de um conselho formado democraticamente por todos os adultos, 
homens e mulheres, das tribos (PONCE, 2001, p. 17). 
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O homem tinha sua própria concepção de mundo, pois mesmo 

organizados sem graus de hierarquia supunha ele que a natureza estava assim 

também organizada. Ponce (2001, p. 20) diz que “por esse motivo sua religião foi 

uma religião sem deuses acreditando em forças diversas”. 

De maneira histórica percebemos que a educação tem relação estreita 

com a formação do homem e seus vínculos sociais e religiosos quando suas  

crenças em forças ocultas os levaram a reverenciar um ou mais seres, pois 

acreditavam eles que suas superações poderiam vir de seres que consideravam 

superiores. 

Stark vai além quando diz que: 

 
A religião não apareceu pela primeira vez em uma catedral ou em 
sociedades culturalmente avançadas. Há evidências claras que os 
humanos já possuíam religião na pré-história, que ela se  
desenvolveu pela primeira vez quando as pessoas andavam em 
bandos em busca de subsistência, da mesma maneira que os outros 
animais (STARK, 2008, p. 35). 

 
As religiões aparecem na vida humana como fator importante que permeiam 

e orientam seus passos, influenciando as decisões no meio familiar, social e 

profissional. Ela aparece como fundamental para as interações sociais e o convívio 

em sociedades nem sempre harmônico dentre vários conceitos de religião que o 

próprio homem estabelecia. 

2.1 CONCEITOS DE RELIGIÃO 

 
Se pensar a religião de modo horizontal tem-se a visão de um fenômeno 

social que influência o homem e causa divisões dentro das sociedades, pois além da 

questão da fé, tem ainda as questões religiosas e culturais apoiadas por tradições 

que os homens buscam manter por meio das ideologias. 

Passos (2007) identifica então alguns confrontos dentro da diversidade de 

modelos: 
 
O estudo da religião inclui em si mesmo, o confronto com a 
pluralidade de modelos, a decodificação de experiências valorativas 
que envolvem os sujeitos, a abordagem de questões que 
transcendem pragmatismos teóricos e sociais e a busca de valores 
que fundamentam a convivência humana (PASSOS, 2007, p. 43).
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Os costumes de um povo ou mesmo de uma comunidade que procuram 

manter-se por suas tradições, seja cultural ou religiosa, suscita discussões quando 

alguém anseia em quebrar ou destruir seus valores. As religiões com suas práticas 

produzem ou produziram elementos para sua manutenção, no que elas podem 

chocar-se ou somar Passos (2007) com a educação para a vida em comum. 

Émile Durkhein em sua obra “As formas elementares da vida religiosa” 

define a religião como “um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas 

sagradas, isto é, a coisas colocadas a parte, proibidas - crenças e práticas que une 

numa comunidade, moral única a todos os que as adotam” (apud CHAUÍ, 2002, 

p.181). 

No dicionário de filosofia, Japiassú conceitua que: 

 
Religião vem do lat. Religio. Em seu sentido geral e sociocultural, a 
religião é um conjunto cultural suscetível de articular todo um sistema 
de crenças em Deus ou num sobrenatural e um código de gestos, de 
práticas e de celebrações rituais; admite uma dissociação entre a 
"ordem natural" e a ordem sacral ou sobrenatural. Toda religião 
acredita possuir a verdade sobre as questões fundamentais do 
homem, mas apoiando-se sempre numa fé ou crença. Sendo assim, 
ela se distingue da filosofia, pois esta pretende fundar suas 
"verdades" ou tudo o que diz nas demonstrações racionais. Aquilo 
que a religião aceita como verdade de fé, a filosofia pretende 
demonstrar racionalmente (JAPIASSÚ, 1993, p. 166). 

 
 

Quando a questão religiosa é cultural, nos deparamos com o termo  

cultura empregado como indicador de desenvolvimento intelectual de certo indivíduo 

que adquiriu por meio da educação suas instruções. Para Chauí (2002) além das 

constantes reuniões sociais e da religião, a descoberta da linguagem permitiu ao 

homem organizar suas vidas em sociedade, tida como uma herança social da 

humanidade. 

Em seu estudo sobre sociedades primitivas Herman (1997) aponta que: 

 
Na medida em que as categorias sociais e sociedade encontram 
espaço como objetos privilegiados de estudo, seus diversos 
elementos constitutivos- e entre eles a religião – passaram a merecer 
também maior atenção e estudos mais objetivos e sistemáticos 
(HERMAN, 1997, p. 477). 
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Então é possível perceber que já tinham um objetivo ao tempo que 

delimitavam seus espaços, mesmo que não exposto explicitamente, entretanto, 

percebido por suas ações de poder imposto sobre a classe menos favorecidas, onde 

estes se mantinham conformados com os mandos dos dominadores detentores do 

poder. 

Os Parâmetros Nacionais do Ensino Religioso (PCNER, 2009) traz outro 

conceito, que considera e procura apresentar como base para elaboração do 

currículo do ER na escola pública brasileira e foi ponto de partida para mudanças, 

procurou desvincular a religião ensinada na escola das instituições religiosas. 

Para Amaral (2003) foi: 

 
A estratégia utilizada pelos organizadores do PCNER foi mudar o 
conceito do termo religião, isto é, substituíram o sentido tradicional  
de religião, que é “religar” a Deus para o sentido de “reler”, ou seja, 
religião no sentido de releitura (AMARAL, 2003, p. 5). 

 
Com este conceito de religião introduzido na escola, o ER passou a ser 

focalizado como fenômeno religioso com proposta de uma nova leitura sendo 

admitido como área do conhecimento visando à formação plena do aluno. 

 
 

2. 2 INTRODUÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL 

 
A questão do Ensino Religioso (ER) como disciplina inserida nas escolas 

públicas, e os embates travados por aqueles que militam a favor ou contra, não é de 

hoje. Ao pesquisarmos foi possível perceber que estes embates aparecem logo após 

o descobrimento das terras brasileiras pelos portugueses. No entanto, ultimamente 

tem sido motivo de acirradas discussões no âmbito da educação o que tem chegado 

inclusive nos tribunais superiores para decisão final do assunto. 

A incompreensão é a parte principal desta disputa, pois está intimamente 

ligada a natureza ou objetivo desta disciplina, com o envolvimento da escola como 

mediadora deste conflito. 

Diante dos fatos conflitantes, questiona se o Ensino é de uma Religião ou 

como Ensino das Religiões na Escola com foco em estudos das religiões que 

envolvam as múltiplas tradições religiosas de forma cultural. 

Fatos da história são fundamentais para compreendermos a forma que o 

ER foi introduzido no Brasil, os passos da sua trajetória, questões políticas, 
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interesses pessoais e institucionais como também as constantes mudanças, serão 

abordados de forma resumida neste trabalho a partir da segunda fase da república. 

A questão da educação tratada na Constituição do Regime Republicano 

no Brasil conhecido também como Republica Velha (JUNQUEIRA, 2007) apontava 

para uma perspectiva de neutralidade escolar em relação ao ensino da religião na 

escola e o Estado. 

Segundo Junqueira (2007), a compreensão de uma educação laica 

introduzindo dentro da escola, não agradou em nada o domínio da igreja católica. 

O Professor Sérgio Junqueira afirma: 

 
[...] a neutralidade religiosa, entendida como ausência de qualquer 
tipo de informação religiosa. Portanto, a expressão de que seria o 
ensino religioso, presente na Constituição, foi assumida por muitos 
legisladores do regime republicano no Brasil como um ensino 
religioso ateu, laicista, sem a presença de elementos oriunda das 
crenças dos cidadãos que frequentavam as escolas mantidas pelo 

Estado (JUNQUEIRA, 2007, p.18). 
 

No entanto, a igreja que mantinha o domínio do ensino religioso na escola 

foi aos poucos se adequando ao novo regime da CF de 1891 que apesar das novas 

orientações continuou tirando proveito da nova lei. 

A era conhecida como República Velha que foi de 1889 ate 1930, foi 

marcada por diversas reformas na área da educação, no entanto nosso foco é 

mesmo no ensino religioso, algo que também era sempre discutido dentro das 

reformas educacionais. 

Nos anos de 1910 a 1930 a igreja católica juntou esforços para 

novamente monopolizar o ER no entanto encontrou forte resistência por parte dos 

reformistas, como também da organizada Maçonaria (JUNQUEIRA, 2007) que via 

isto como prejudicial para a liberdade do ensino. 

Houve, neste período, a tentativa por parte da igreja de organizar partidos 

políticos católicos visando orientar os fiéis seguidores quanto a escolha de 

candidatos a cargos políticos para influenciar nas constituições de 1934 e 1946 

(JUNQUEIRA, 2007). 

Ainda segundo Junqueira (2007), foi organizada pela Igreja Católica uma 

lista de questões que esta considerava fundamental para seus interessados em 

apoiá-la. Entre as questões polêmicas estava o campo da educação do Ensino 

Religioso, pois, segundo a Igreja Católica, a compreensão do homem, do mundo e 
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de Deus estariam sendo progressivamente destruídas por novas tendências vistas 

como inovadoras. 

A Constituição de 1891, que vigorou até 1934 (ROMANELLI, 1998) no 

texto que dispõe sobre a educação, não deixa o ER à deriva, ou seja, não permite 

que seja realizada em prol de alguns apenas, mas também não quebra o monopólio 

da igreja católica, algo que não era visto com bons olhos por grande parte dos 

educadores. 

Em decorrência de acordos entre a Igreja Católica e o Poder executivo 

brasileiro, assim como da Reforma Francisco Campos, instaura-se o decreto 19.942 

de 30 de abril de 1931, conhecido como decreto da Independência da República,  

que dispõe sobre instruções religiosas nos cursos primário, secundário e normal. 

Este decreto menciona que: 

 
O ensino religioso será de frequência facultativa, ministrado de  
acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno manifestada 
pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas 

escolas publicas primarias, profissionais e normais (ROMANELLI, 
p. 142). 

 
 

As dúvidas que poderiam surgir quanto à interpretação do decreto número 

19.941 (BRASIL, 1931), “seriam resolvidas entre as autoridades civis e religiosas, e 

as famílias inteiradas de suas garantias e seguranças” do ER ministrado nas escolas 

públicas. 

Analogamente, no artigo 153, da Constituição de 1934, afirma-se que o 

Ensino Religioso “será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os 

princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis e 

constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, 

profissionais e normais” (PASSOS, 2001, p. 113). 

O assunto volta à tona na CF de 1946, diante da preocupação que a 

instituição chamada igreja católica que já vinha nutrindo com o ER na escola, com 

apoio do ex-ministro Gustavo Capanema que foi praticamente o responsável pelo 

capítulo na Constituição que tratava da educação. 

A busca da liberdade, na década de 1960, no campo individual e coletivo 

levou as pessoas a lutarem por seus direitos civis e políticos, mas foi na década de 

1970 que a formação profissionalizante ganhou força e se tornou exigência para o 
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mercado de trabalho crescente, para que se tornassem compatíveis com as 

exigências do capitalismo industrial internacional em plena expansão. 

Na CF de 1967 a plena liberdade de exercer a religião continua com seu 

lado punitivo, conforme consta no Artigo 153 § 6º: 

 

Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, 
ninguém será privado de qualquer de seus direitos, salvo se invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos impostas, caso em que a 
Lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a 
escusa de consciência (BRASIL, 1967). 

 
A separação entre igreja e Estado quanto ao ER na escola pública é 

lembrado e explicado na CF de 1946, ou na chamada Segunda República, no 

Governo do Regime Militar e na CF de 1988, assegurando a liberdade religiosa  

ainda que possam ser vistas restrições se contrariadas as ordens públicas ou os 

bons costumes. 

A última CF que foi promulgada no ano de 1988, tida como a constituição 

cidadã, não esqueceu dentro do capítulo que trata da educação de mencionar a 

questão religiosa, seguindo, ao que tudo indica, os passos da sua antecessora. 

 

No entanto, no Artigo 5º expressa os direitos de igualdades para todos: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; 
II- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 
III- ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
IV- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
IIV- é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
VIII- ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir- 
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei (BRASIL, 1988). 
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A liberdade para o ER na escola é introduzido e discutido na primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) no ano de 1961 (Lei 4.024) 

que a partir da sua homologação, torna-se confessional para todas as escolas 

públicas. 

Com esta nova redação da lei, as escolas se depararam com um grande 

desafio que era a divisão das turmas segundo o credo e confissões religiosas de 

cada um , conforme nota-se no Artigo 97 e seus parágrafos primeiro e segundo, 

transcritos abaixo: 

 

Art. 97. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das 
escolas oficiais, é de matrícula facultativa, e será ministrado sem 
ônus para os poderes públicos, de acordo com a confissão religiosa 
do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu 
representante legal ou responsável. 

 
§ 1º A formação de classe para o ensino religioso independe de 
número mínimo de alunos. 

 
§ 2º O registro dos professores de ensino religioso será realizado 
perante a autoridade religiosa respectiva. 

 
É um período que se inicia em 1964 e vai até 1996, foi marcado por 

profundas transformações e mudanças que mexem com  esquemas de referências 

na educação. Com maior universalização do ensino, as contradições da sociedade 

são trazidas para a escola abrindo espaço para discussões mais amplas. 

Apontando para um provável fim da hegemonia da Igreja Católica e do 

Estado sobre a escola e a educação, caminha-se para a redefinição de poderes e 

regulamentações no seio da instituição escolar, pois as diversas forças sociais e 

profissionais se articulam para assumir responsabilidades, constituindo novas 

modalidades de funcionamento da ação escolar. (FONAPER, 2009). 

Para assegurar ao cidadão seu direito de escolha quanto sua crença, a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 5º, revela a liberdade ao credo, 

conforme os parágrafos: 

 

VII – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia; 

 

VII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir- 
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa fixada em lei (BRASIL, 1988). 
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Desta forma, o indivíduo na condição de aluno poderá requerer o direito 

que a lei dispõe a seu favor, e a escola deverá dar-lhe a liberdade quanto a sua 

manifestação de crença ou de religião dentro do ambiente escolar. 

Como visto, o Ensino Religioso passou por várias mudanças 

conflituosas ao longo da história do Brasil, decorrente das reformas 

constitucionais e ideológicas do Estado. Entretanto, o modelo catequético foi o 

mais marcante, tendo em vista o grande tempo que vigorou nas escolas. Pode-se 

dizer que ER no Brasil, ao longo da história, vinha sendo caracterizado pelo 

ensino da religião de uma só instituição. 

Neste contexto de liberdade e direitos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso (FONAPER, 2009), vem ressaltar que o ER é 

obrigatório para a escola, concedendo ao aluno e/ou seu responsável legal, o direito 

de optar ou não por ele, no ato da matrícula. 

Conforme Junqueira (2007), após oito anos da promulgação da CF de 

1988, foi sancionada em 20 de dezembro de 1996, a LDBEN 9.394/96, denominada 

“Lei Darcy Ribeiro”, que orientava os sistemas da Educação Nacional para uma nova 

compreensão, favorecendo a diversidade e a pluralidade cultural brasileira, com 

princípios e fins mais amplos. 

O Art. 33, em sua primeira redação aprovada afirmava que: 

 
Art. 33- O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui  
disciplina dos horários normais das escolas publicas do ensino 
fundamental, 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 ministrada por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas igrejas ou entidades religiosas; ou; 
II- Interconfessional, resultado de acordo entre as diversas entidades 
religiosas que se responsabilizarão pela elaboração de respectivo 
programa. 

Porém, no ano seguinte a sua aprovação, o mesmo artigo recebeu nova 

redação dada pela Lei 9.475 de 22 de julho de 1997, passando a figurar assim: 

 
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 
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respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22. 07. 
1997). 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos 
para a definição dos conteúdos de ensino religioso e 
estabelecerão as normas para a habilitação e admissão da 
professores. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22. 07. 1997). 
§ Os sistemas de ensino ouvirão entidades, constituída elas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22. 07. 1997), 
(BRASIL, 1997). 

 
Visto desta prisma, aos sistemas ensino foram dadas autonomia para 

montarem seus currículos, no entanto os conteúdos curriculares seriam inseridos em 

comum acordo com entidades e denominações religiosas já levando em 

consideração as diversas religiões presentes no território brasileiro. 

Dentro das possibilidades do convívio harmonioso entre a religião e a 

cultura há de se considerar as diversas religiões que se apresentam em suas 

variadas formas e crenças. Boeing (2009, p.10-11) contempla como construção 

cultural social: 

O conhecimento do Fenômeno Religioso, elaborado pelas Ciências 
da Religião e sistematizado pelo currículo da Educação Básica faz 
parte da construção cultural da sociedade. [...] E o Ensino Religioso 
como componente da formação cidadã torna-se não espaço de 
releitura e ressignificação do Fenômeno Religioso como também de 
respeito à pluralidade de cada contexto sociocultural. 

 
É esta cultura como fenômeno presente na sociedade (Junqueira, 2007), 

que expõe o ser humano e sua maneira tanto de ser como de viver. Não há cultura 

que não se veja a presença da religião como fator inseparável da existência 

humana, e está inserido na educação escolar. 

Sendo que no Artigo 33 da LDB é assegurado: 

 
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 e religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996). 

 
Mesmo com a LBDEN proporcionando segurança para as religiões na 

escola, novo documento vinha sendo discutido e trabalhado com vistas a 

proporcionar suporte ao ER nas escolas públicas. Trata-se dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso (PCNER), um documento que foi 

elaborado com o objetivo de sustentar e dá base a substituição do artigo 33 da Lei  

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira que versa sobre o Ensino 

Religioso nas Escolas Públicas. 

Este traz uma proposta inovadora para o Ensino Religioso que tem em si 

como principal característica a mudança deste ensino como área do conhecimento 

do campo religioso para o campo secular. Apresenta (AMARAL, 2003), essa 

modalidade de ensino com caráter científico, epistemológico destituído de 

proselitismo ou confecionalismo. 

Dentro deste contexto, este documento tem o fim de estruturar um ER  

que atenda e valorize a diversidade religiosa presente, e assim o PCNER (2009) 

estabelece objetivos gerais, objetivos esses que favoreçam a compreensão das 

expressões do sagrado em meio à sociedade e com ele o processo evolutivo da 

humanidade. 

De acordo o PCNER (2009, p.47) os objetivos gerais para o ER são: 

 
- 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 da sua resposta devidamente informado; 
-Analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e 
manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais; 
-Facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdade de 
fé das tradições religiosas; 
-Refletir o sentido da atitude moral, como consequência do fenômeno 
religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e 
comunitária do ser humano; 
-Possibilitar esclarecimentos sobre o direito a diferença na 
construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor 
inalienável. 

 
Partindo desta ótica o ER visa possibilitar e desenvolver o pensamento 

critico do aluno dentro da sua vivência e seus questionamentos quanto ao existir, 

como também questões ligadas ao respeito, solidariedade, ética, tolerância para 

com o outro como prática comum. 
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2.3 O ESTADO DE RONDÔNIA E O ENSINO RELIGIOSO 
 
 

O Estado de Rondônia seguindo os passos da CF de 1988 (BRASIL, 

1988) que assegurou a igualdade a todos não permitindo a discriminação quanto à 

questão da crença ou confissão religiosa. Assegurado também pela LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996), Rondônia estabeleceu normas para o ER através da resolução 

108/2003 (RONDÔNIA, 2003), respeitando entre outros, a diversidade cultural e 

religiosa presente na nação brasileira que alcança o Estado. 

Esta resolução definiu os conteúdos que deveriam compor o currículo do 

Ensino Religioso nas escolas públicas do Estado: 

 
Art. 1º O Ensino Religioso, nas instituições escolares do Sistema 
Estadual de Ensino será oferecido como componente curricular 
denominado Educação Religiosa. 
§ 1º. Nas escolas públicas a Educação Religiosa será  oferecida 
como parte integrante da formação básica do cidadão, observando  
os seguintes princípios: 
I –  respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil; 
II – vedação de quaisquer formas de proselitismo; 
III – direito do aluno à matrícula facultativa; 
VI – obrigatoriedade de oferta nos horários normais de cada turno de 
funcionamento, no Ensino Fundamental ou, ainda, no Ensino Médio e 

na Educação Infantil, quando oferecida (RO, 2003, p. 1). 

 
 

Visando assegurar que os educandos em sua formação tenham seus 

direitos garantidos quanto à escolha de seu seguimento religioso ou sua confissão  

de fé, o Referencial Curricular do Estado de Rondônia procurou manter as 

orientações da Lei 9394/96 que versa sobre a educação no Brasil. 

Dentro desta ideia de seguir os eixos norteadores a partir dos quais deve 

ser organizado o currículo com os conteúdos, a Educação Religiosa (JUNQUEIRA, 

2007) apresenta-se dentro de uma perspectiva saudável para esta disciplina. 

Resaltando a importância do ER e seu papel formador na sociedade, 

Passos (2007) reconhece este ensino como: 

 
[...] de valor teórico, social e pedagógico para a formação do cidadão. 
Assim o Ensino Religioso na rede pública de ensino é mais que 
educação de religiosidade; visa à educação do cidadão, uma vez que 
a dimensão religiosa é algo presente no indivíduo e na sociedade 
(PASSOS, 2007, p. 11). 
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A formação do cidadão e a valorização cultural religiosa é reconhecida  

por ser inseparável do homem e seu convívio social. 

 

O Referencial Curricular (RO, 2013) para o ensino fundamental no 

Estado de Rondônia trouxe outros conteúdos que orientam quanto ao ER, 

seguindo as diretrizes e normas de legislação maior que rege o ensino no país. 

Ainda dentro do Referencial Curricular (RO, 2013) do Estado, este 

considera o Ensino Religioso como área do conhecimento, orientando ser inter- 

religioso, já apontando para a neutralidade ou não confessional, anulando desta 

forma o proselitismo. Esta redação do RC (RO, 2013) visa oportunizar ao aluno a 

reflexão crítica, respeito às diversidades socioculturais bem como as relações com o 

mundo e com o outro, dentro da ética e do respeito. 

Conforme o Referencial Curricular, instituição escolar dará ao educando 

dentro das suas possibilidades, liberdade de escolha para suas opções de fé, credo, 

seguimentos filosóficos ou políticos como base para formação da sua identidade, e 

fará de forma honesta e com informações verdadeiras. 

O RC almeja alcançar com o ER que será estudado do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, considerando que as religiões interferem e interagem no 

universo cultural dentro da sociedade valorizando o pluralismo religioso e as 

diversidades culturais, os seguintes objetivos: 

 
- A valorização do pluralismo e da diversidade cultural presente em 
nosso estado; 
- O favorecimento da compreensão do educando ao outro que o 
diferencia, ao mundo com que se inter-relaciona e ao transcendente 
que se manifesta no processo histórico da construção da 
humanidade; 
- A garantia e afirmação do direito à diferença na construção da 
humanidade; 
- O desenvolvimento da relação professor/aluno, aluno/professor, 
aluno/aluno, o psicólogo, o social, o político e o espiritual das novas 
gerações; 
- Estímulo ao educando para participação na sua comunidade de fé; 
- O desenvolvimento da capacidade de reflexão critica e busca de 
soluções diante das situações do cotidiano; 
- O conhecimento das possíveis respostas perante a morte; 
- O desenvolvimento das atitudes: de responsabilidade pela 
construção e preservação do mundo, meio ambiente, do próprio 
corpo e do outro; de altruísmo, de descoberta da própria identidade, 
de responsabilidade frente á liberdade, amor-perdão, amor-doação, 
amor fraterno, gratuidade na amizade, à preparação para 
maternidade e paternidade; de solidariedade, de promoção da paz e 
da justiça (RO, 2013, p. 249). 
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Com clareza o RC do Estado de Rondônia para a educação, pretende 

construir com o ensino religioso, um elo cada dia mais fortalecido das relações 

aluno/escola/sociedade como fator importante na formação deste. A religião 

enquanto componente da sociedade exerce uma função peculiar (PASSOS, 2007) 

nos processos de mudanças e conservação desta. 

Portanto, se a escola está intrinsecamente ligada a sociedade e vice- 

versa, as religiões acompanham sempre vivas e atentas as mudanças sociais, 

reforçando ou resistindo aos seus processos de transformações pela educação. 
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3 METODOLOGIA PESQUISA 

 
Pesquisar a partir da identificação de um problema de que se tem 

conhecimento e desejar aprofundar-se no mesmo para buscar esclarecimentos que 

tragam possíveis contribuições que esta proporciona não é uma tarefa fácil. 

Para conhecermos os conflitos e as contribuições que o ensino religioso 

tem causado, escolhemos uma escola pública como campo para coleta de dados 

que pudessem subsidiar a pesquisa, mais de forma metodológica e disciplinada, 

pois: 

 
Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia é 
também considerada como modo de conduzir a pesquisa. Neste 
sentido, a metodologia pode ser vista como conhecimento geral e 
habilidades que são necessárias ao pesquisador para se orientar no 
processo de investigação, tomar decisões oportunas, selecionar 
conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados (THIOLLENT, 
2002, p. 25). 

 

Seguindo as orientações para a coleta de dados a partir das ferramentas 

que a metodologia disponibiliza ao pesquisador, foi ela como bússola que nos 

conduziu ao objetivo proposto nesta pesquisa. 

Assim para se alcançar o ponto culminante da pesquisa tem todo um 

método a ser obedecido, visto como um caminho a percorrer com o objetivo de  

atingir um fim. Bueno (1996, p. 429) afirma que método deriva do termo metodologia, 

que significa a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade ou, a orientação 

para o ensino de uma disciplina. Desta forma o uso deste conjunto guiará o 

pesquisador para alcançar seu alvo. 

 

 
3.1 PROCEDIMENTOS E LOCAIS DA PESQUISA 

 
 

O trabalho consistiu inicialmente de leituras para pesquisa bibliográfica, 

por ser essencial para todo desenvolvimento de pesquisa, algo que pode ser 

localizado, como assegura Gil (2008) “em materiais já elaborados como livros, teses, 

artigos acadêmicos”. Recorremos também a legislação relacionada com as 

perguntas que se pretendia responder. 
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Posteriormente, seguimos com o fichamento e separação de citações por 

tópicos do sumário constantes no projeto, a colagem das referidas  citações 

conforme a estrutura do trabalho, a reescrita ou paráfrase para se iniciar a escrita do 

que estava sendo pesquisado. 

Como orientações para suporte bibliográfico e teórico, seguimos o que diz 

Martins (1994) que “a leitura bibliográfica tem como objetivo recolher, selecionar, 

analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado 

assunto” e após esta leitura passamos a outra etapa do projeto que consistiu na ida 

ao espaço escolar previamente escolhido. 

Como campo para a pesquisa e coleta de dados, optamos como local da 

pesquisa a E. E. E. F. 21 de Abril, da rede pública de ensino estadual, localizada na 

cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia por incluírem em seus currículos a 

disciplina Ensino Religioso. Esta instituição localizada na zona Oeste de Porto Velho 

tem como mantenedora a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC). 

 

 
3.2 CARACTERIZAÇÕES DO LÓCUS DE PESQUISA 

 
 

A Escola 21 de Abril foi criada pelo Decreto nº 589, de 29/04/1970, 

inicialmente como Escola Reunida, com sua construção em madeira onde 

funcionavam duas (02) salas de aula em dois turnos, situada à Rua Elias Gorayeb, 

no bairro Liberdade. Somente em 1975 foi construído um pequeno prédio em 

alvenaria com seis (06) salas de aulas, e para atender a crescente procura passou a 

funcionar em quatro turnos: manhã, intermediário, tarde e noite. 

Estas mudanças trouxeram considerável aumento de alunos pretensiosos 

de frequentarem esta instituição de ensino, tanto que já se via a necessidade de 

novas ampliações estruturais e físicas. 

Em grande avanço, no ano de 1977 foi construído um novo prédio com 17 

salas de aula, à Avenida Dr. Rafael Vaz e Silva, bairro Liberdade com o nome de 

Escola Territorial de 1º Grau 21 de Abril. Nesta ocasião, a escola foi entregue à 

comunidade pelo Secretário de Educação e Cultura Professor Jersy Badocha, na 

gestão do Governador Cel. Humberto da Silva Guedes, conforme vemos na imagem 

abaixo: 
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FIGURA 01 - PLACA DE ENTREGA DO PRÉDIO ESCOLAR 
 

Fonte: Arquivo do pesquisador. Porto Velho/ 2018 

 
A escola recebeu este nome em homenagem a data de morte do grande 

mártir brasileiro Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), que foi enforcado e 

esquartejado no dia 21 de Abril de 1792 e, em reconhecimento à importância que 

teve na construção da história do Brasil, recebeu várias homenagens em toda nossa 

pátria, inclusive em nosso Estado¹. No pátio do estacionamento da escola foi 

construído um monumento (como vimos na figura abaixo) em homenagem a esse 

mártir que também leva o nome da escola. 
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FIGURAS 02 e 03 - MONUMENTO A TIRADENTES NO PÁTIO DA 
ESCOLA 

  

Fonte: Arquivo do pesquisador. Porto Velho/ 2018. 
 

Esta instituição de Ensino possui marcos importante em sua  história, 

como o primeiro estabelecimento de ensino do Estado de Rondônia a escolher, 

através do voto da comunidade escolar o seu diretor. Também é importante ressaltar 

que foi à primeira Escola a fazer a inclusão de alunos com necessidades educativas 

especiais, na área da deficiência intelectual e auditiva. 

Na imagem abaixo, um registro das atividades realizadas por alunos com 

deficiência auditiva, estudantes desta escola. A inclusão da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) é um marco na educação no Estado de Rondônia. 
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FIGURA 04 - PAINEL COM TRABALHOS FEITOS PELOS ESTUDANTES 
DE LIBRAS 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador. Porto Velho/ 2018. 

 
A Escola teve como primeira Diretora a Professora Marlene Arcanjo. 

Desde os pioneiros, todos que dirigiram esta instituição de ensino desempenharam 

ótimo trabalho junto aos servidores, alunos, grupo familiar e à sociedade. Imperioso 

destacar o trabalho realizado por cada diretor e seus esforços para que esta 

instituição fosse vista como um ambiente que valoriza e prima pelo pleno 

desenvolvimento do educando. 

Atualmente a escola está sob a direção da professora Carla Suzete Barba 

Chaves no cargo desde o ano de 2011, prosseguindo com os objetivos propostos  

por seus antecessores e acompanhando sempre atenta as mudanças no contexto 

sociocultural. (Fonte: Projeto Político Pedagógico da escola 21 de Abril). 

A visita à escola para coleta de assinatura e permissão foi o primeiro 

passo de ida ao campo, onde apresentamos o calendário com as datas da pesquisa, 

que foram seguidas por observações, participação e regência, com o objetivo de 

identificar como as aulas de ensino religioso aconteciam a partir das novas 

orientações da legislação vigente. 

Esta etapa constitui somente em observações e anotações sem 

interferência alguma, seguindo o que escreve Gil (2008, p. 16) “no estudo por 

observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu” como objeto da 

pesquisa. 
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Para que essa pesquisa fosse realizada e pudesse alcançar resultados 

com vistas a contribuir com a ação do educador dentro da sistematização do 

currículo da escola, respeitando dentro da sua percepção as diferenças religiosas, 

decidimos que a coleta de dados fosse feita a partir de observações. 

Em seguida foram elaborados questionários com as perguntas 

formuladas a partir do problema da pesquisa como etapa final da ida ao campo 

e aplicados aos profissionais que atuam nas instituições citadas. 

 
 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Considerando que a pesquisa foi realizada no ambiente escolar, 

pretendeu-se envolver a partir das observações devidamente autorizadas, 10 

professores e 40 alunos das respectivas turmas que foram observadas como 

colaboradores para a coleta de dados. 

Para que acontecesse a pesquisa, foi feito um primeiro contato pelo 

pesquisador com os sujeitos e/ou participantes, para saber suas disponibilidades, 

permissão e expor-lhes o motivo da mesma, tendo em suma relevância a 

participação dos mesmos para os resultados do estudo. 

 

 
3.4 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

A partir dos dados coletados com professores e alunos pretende  

identificar os prováveis conflitos e as possíveis contribuições dentro do ensino das 

religiões como fenômeno social no ambiente escolar. O conteúdo curricular, as 

atividades inseridas pelo professor, a possível adoção das religiões pela escola e a 

diversidade religiosa presente, serão comparadas com as teorias, as leis e 

orientações dos referenciais curriculares. 

Os resultados serão apresentados a seguir em formato de quadros e 

gráficos fazendo o ajuntamento e descrição das respostas dentro do somatório dos 

questionários respondidos pelos participantes, conforme aponta Frigotto (1997). 

Como base para os comparativos serão utilizados os dados coletados a 

partir da observação, participação, regência e o Referencial Curricular do Estado 

dentro do que Junqueira (2007) analisa como uma cultura de fenômeno social. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1 ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS – CURRÍCULO DO ENSINO RELIGIOSO 

 
O Referencial Curricular (RC) do Estado de Rondônia (RO, 2013), 

documento este que orienta o corpo docente quanto ao planejamento do ensino,  

visa proporcionar aos educadores a elaboração de atividades significativas de modo 

a estabelecer e criar estratégias que elevem a qualidade do ensino e o sucesso da 

aprendizagem (RO, 2013) 

Este trata o ER do ensino fundamental como área do conhecimento, tem 

suas divisões em blocos de conteúdos e seus devidos ciclos de conceitos para o 

ensino. No entanto, estampa no seu texto que a partir dele a escola tem liberdade de 

construir seu currículo adequando-o às especificidades e peculiaridades de acordo 

com a etapa do ensino. A escola poderá ainda, quando da elaboração do currículo, 

considerar os aspectos regionais e locais para que tenham identificação com a 

comunidade. 

Tendo como base o Referencial Curricular (RO, 2013), a escola poderá 

elaborar o seu currículo adequando-o às especificidades e peculiaridades, de acordo 

com a etapa de ensino ofertada e/ou modalidade de ensino atendida, considerando 

também os aspectos regionais e locais, com o objetivo de atingir as características 

da comunidade. 

O PCNER (BRASIL, 2009) descreve que o ER está dividido em cinco 

blocos dentro da diversidade de conteúdos, sendo eles: Culturas e Tradições 

Religiosas; Escrituras Sagradas; Teologias; Ritos e Ethos. A elaboração  do  

currículo pela instituição escolar, poderá considerar se assim desejar, os elementos 

apresentados no quadro abaixo e inseri-los em sua grade de Ensino Religioso. 

No quadro a seguir está ordenado como o PCNER (2009) caracteriza os 

blocos e seus conteúdos como também os ciclos de aplicação: 

QUADRO 01- BLOCOS DE CONTEÚDOS E SEUS CICLOS 
Blocos Conteúdos Conceito CCiclos 

 
C

U
L

T
U

R
A

S
 E

 

T
R

A
D

IÇ
Õ

E
S

 

R
E

L
IG

IO
S

A
S

 Filosofia da tradição 
religiosa 

A ideia de transcendente na visão 
tradicional e atual. 

11º e 3º 

História e tradição 
religiosa 

A evolução da estrutura religiosa 
nas organizações humanas no 
decorrer dos tempos. 

 

33º 

Sociologia e tradição 
religiosa 

A função política das ideologias 
religiosas. 

33º 
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Psicologia e tradição 
religiosa 

As determinações da tradição 
religiosa na construção mental do 
inconsciente pessoal e coletivo. 

 

44º 
  

E
S

C
R

IT
U

R
A

S
 S

A
G

R
A

D
A

S
 

 
 

Revelação 

A autoridade do discurso religioso 
fundamentada na experiência 
mística do emissor que a transmite 
como verdade do Transcendente 
para o povo 

 
 

33º 

 

História das 
narrativas sagradas 

O conhecimento dos 
acontecimentos religiosos que 
originam os mitos e segredos e a 
formação dos textos. 

 
22º 

 
Contexto cultural 

A descrição do contexto 
sociopolítico-religioso determinante 
na redação final dos textos 
sagrados. 

 
22º 

Exegese 
A análise e a hermenêutica 
atualizada dos textos sagrados. 

22º 

  
T

E
O

L
O

G
IA

S
 

 

Divindades 
A descrição das representações do 
Transcendente nas tradições 
religiosas 

 

33º 

 

Verdade de fé 
O conjunto de muitas crenças e 
doutrinas que orientam a vida do 
fiel nas tradições religiosas. 

 

22º 

 
Vida além da morte 

As possíveis norteadoras do 
sentido de vida: ressurreição, 
reencarnação, ancestralidade e 
nada. 

 
22º 

  
R

IT
O

S
 

 

Rituais 
A descrição das práticas religiosas 
significantes, elaboradas pelos 
diferentes grupos religiosos. 

 

21º 

 
Símbolos 

A identificação dos símbolos mais 
importantes de Ada tradição 
religiosa, comparando seus 
significados. 

 
11º 

 
 

Espiritualidade 

O estudo dos métodos utilizados 
pelas diferentes tradições 
religiosas no relacionamento com 
o transcendente, consigo mesmo, 
com os outros e com o mundo 

 
 

44º 

  
E

T
H

O
S

 

 

Alteridade 
As orientações para o 
relacionamento com o outro, 
permeado por valores. 

 

11º4 

 
Valores 

O conhecimento do conjunto de 
normas de cada tradição religiosa, 
apresentado para os fieis no 
contexto da respectiva cultura. 

 
44º 

 

Limites 
A fundamentação dos limites 
éticos propostos pela varias 
tradições religiosas. 

 

44º 

Fonte: PCNER (2009) 
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No quadro acima estão organizados conforme os PCNER (2009, p. 52),  

as divisões em blocos, conteúdos, conceitos e os ciclos do ER para o ensino 

fundamental nas escolas públicas. 

Estes blocos de conteúdos constantes nos PCNER procuram atender a 

diversidade religiosa existentes nas escolas brasileiras e partem de uma das  

maiores características do fenômeno religioso que de acordo o PCNER (2009, p. 49) 

consiste na “busca do Ser frente ameaça do Não ser”. No entanto a LDB 9394/96 

deixa claro que os estados e municípios organizarão seus sistemas de ensino bem 

como seus conteúdos curriculares e em seu Artigo 3º o ensino será ministrado com 

base em alguns princípios, dos quais destacamos dois: II - liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e; VI - 

respeito à liberdade a apreço à tolerância. 

Rondônia, de acordo com o RC do Estado, não fica alheio ao quadro 

demonstrado acima, pois procura atender as orientações do PCNER (2009) no que 

se refere à elaboração do currículo e a liberdade dos conteúdos desde que estejam 

alinhados com as orientações da legislação educacional. 

Nos dois quadros abaixo que compõe o RC (RO, 2013), teremos a base 

para analisarmos a partir das observações durante a pesquisa, as ações do 

professor no que se refere ao conteúdo proposto e a receptividade do aluno durante 

as aulas de ensino religioso nas turmas da escola pesquisada. 

Ele procura seguir as sugestões Das leis e diretrizes que orientam o ER, 

dentro de um ambiente de respeito e ética priorizando o pleno desenvolvimento de 

cidadão como aluno inserido no sistema escolar. 
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QUADRO 02– EIXO NORTEADOR CULTURA - 4º ANO 

 
  Fonte reprodução: Referencial Curricular do Estado (RO, 2013, p. 252). 

O quadro acima faz parte do RC do Estado de Rondônia (RO, 2013) com 

eixos temáticos que servirão como temas norteadores aos educadores. Os 

conteúdos contidos nele apresentam valores, respeito e tolerância, relações 

familiares e afetivas além de símbolos religiosos presentes na vida das pessoas que 

devem ser respeitadas. Para as competências e habilidades, reconhecer-se como 

pessoa, o acolhimento ao outro independente das diferenças, ser solidário em seus 

mais diversos ambientes de convívio, ampliar os significados de religião além de 

reconhecer e respeitar a pluralidade religiosa como base para uma convivência 

democrática e harmonioso. 
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QUADRO 03 – EIXO NORTEADOR CULTURA ... - 5º ANO 

 
Fonte reprodução: Referencial Curricular do Estado (RO, 2013, p. 253). 

 
 

A partir destas orientações apresentadas nos dois quadros acima com os 

devidos conteúdos, a escola dentro do anseio em alcançar seus objetivos que o ER 

propõe procura construir seu currículo de tal modo a atingir com sucesso a todos os 

educandos. 
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4.2 OS DADOS DA PESQUISA 
 

4.2.1 Professores participantes 

 
 

Durante a pesquisa realizada na escola no período da manhã, foi  

possível saber o perfil dos professores como também dos alunos das respectivas 

turmas que foram duas (2) do 4º ano e duas (2) turmas do 5º ano do ensino 

fundamental. 

Além dos professores das quatro turmas, durante as visitas à escola, a 

presença constante do pesquisador causou curiosidade em alguns professores que 

perguntaram o motivo pelo qual estava no ambiente escolar com frequência. 

Outra etapa da pesquisa consistiu na preparação do questionário semi- 

estruturado, que após aprovado possibilitou um próximo contato com instituição 

escolar e também o encontro com professores participantes eu responderiam as 

perguntas. 

Com as respostas obtidas através do questionário aplicado aos 

professores, a etapa seguinte foi a separação de dados para elaboração do quadro 

com os perfis dos mesmos. 

Abaixo segue um quadro feito para ilustrar o perfil dos professores 

participantes da pesquisa, com o nome de cada um, para observar as respostas 

acerca da adoção de qual religião, da formação e do tempo de serviço em atuação 

de cada professor na escola lócus da pesquisa. 

 
QUADRO 04 – PERFIL DOS PROFESSORES1 PARTICIPANTES DA 
PESQUISA 

 

Professor Religião Formação/ habilitação/especialização 
Tempo de 

serviço 

I. F.V. O. Cristã 
Pedagogia 

21 anos 

 

E.V.B. 
 

Católica 
 

História 
 

10 anos 

F.C.G.V. Católica Pedagogia/ Especialização gestão escolar 10 anos 

R.A. Católica 
Pedagoga / Especialização orientação 
escolar 

26 anos 

C.S.B.C. Evangélica História/gestão escolar 17 anos 

 
 

1 Optou-se por divulgar somente as abreviaturas dos nomes dos professores, no 
entanto, vale registrar que todos consentiram participar desta pesquisa, assinado os 
termos de concordância e livre esclarecido que se encontram em poder do 
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pesquisador. 

 

 
R. B.S. 

 
Católica 

 
Pedagoga/ Especialização em 
gestão/supervisão e orientação escolar 

 
21 anos 

 
I. D. R. 

 
Evangélica 

Pedagoga/Supervisão/gestão e orientação 
escolar 

 
21 anos 

M. R. C. Sem religião 
História/orientação/supervisão e 
administração escolar. 

21 anos 

J.A.G.M. 
Religioso 

Espírita 

Ciências biológicas 

Docência do ensino superior 
1 ano 

N. B. S. Católica 
Pedagoga/psicopedagogia 

16 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

No quadro acima é possível perceber a diversidade religiosa em que 

convivem os professores, pois estão presentes religiões e crenças diferentes no 

ambiente educacional que se espalham em nosso país, em nossa região, em nosso 

Estado e na escola. 

No quadro de respostas dos professores, nenhum deles tem formação ou 

especialização em religião ou preparação especifica entretanto, ministram sobre o 

tema a partir do RC ou de pesquisas próprias conforme dados a seguir. 

A partir do quadro elaborou-se o  abaixo, retirando os dados relativos à 

religião para ilustrar a porcentagem dos respondentes neste quesito. 

 
GRÁFICO 01: PERFIL RELIGIOSO DOS PROFESSORES PESQUISADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
O gráfico também nos apresenta o que Gaarder (2002) comenta sobre a 

religião ser algo próprio da natureza humana, significando a relação entre o homem  

e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. 
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 A busca do sagrado, ou seja, o que o homem diz ser um Ser superior se 

revela por meio da religião, pois dos 100% pesquisados, 90% afirmaram ter uma  

religião, sendo que a metade se declarou católico. 

A pesquisa também buscou saber o que os educadores levam para a sala 

de aula no que diz respeito ao assunto, apoio da direção, cursos orientadores para o 

ER pela pasta mantenedora como também atividades que envolvam a escola 

juntamente com os alunos. 

O quadro abaixo mostra a abordagem do ER com oito (8) professores 

participantes da pesquisa e que estão em sala de aula. O mesmo foi elaborado a 

partir das respostas aplicadas em um questionário semi estruturado para saber o 

conteúdo ministrado em sala, atividades de ER organizadas pela escola ou órgão 

gestor. 

QUADRO 05 - REPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 
Professor 

 
O que ensina na aula 

de ER. 

Orientação da direção 
para abordar o tema. 

Atividades sobre 
Religião 

organizadas pela 
escola 

 
 

I. F. V. O. 

Ensino sobre a origem do 
homem ligada a Deus; a 
missão de Jesus e seus 
ensinamentos, o que 
envolve a nossa vida e
 comportamentos 
sociais. 

Temos em nosso 
currículo alguns temas e 
acrescentamos de 
acordo com 
necessidade da turma. 

Temos um momento 
de oração durante a 
hora cívica semanal 
e o bom dia direção. 

 
E. V. B. 

Ensino  parcialmente 
sobre as  questões 

referentes a história da 
religião 

Não recebi orientação 
alguma 

Não vejo atividades 
realizadas na escola 
sobre religião. 

 
 

F. C. G. V. 

 

Faço utilização de um 
livro didático não 
oferecido pelo governo e 
elaboro outras 
atividades. Não temos 
materiais específicos. 

Que eu lembre, não. Na 
hora cívica a direção 
comenta sobre valores 
religiosos com os 
alunos. 

 
 

Não. 

 
 

R.A 

Sim, credito que a 
clientela que eu me 
dedico necessita de uma 
abordagem cristã. 
Ensino dentro da 
abordagem cristã. 

Sim, a disciplina faz 
parte do currículo da 
escola. 

Apenas iniciativas ou 
Introduções, como a 
oração ao iniciar o 
dia de trabalho. 

 
 

M. R. C. 

 

Eu trabalho com material 
que pesquisei na internet 
e obtive um excelente 
resultado.   Não  trabalho 
uma determinada religião 
e   sim   um   conjunto de 

Não, fica a critério do 
professor, pois tem um 
currículo na escola a ser 
seguido. 

Não vejo a nossa 
escola e nem a 
Seduc organizarem 
nada sobre o ER. 
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 conceitos sobre o tema.   

 
 

J. A. G. M. 

Se tratarmos do tema, 
falo da questão religiosa 
como cultura. 

Não vi ainda. Não. 

 
 

O. B. S. 

 

Ensino sobre o respeito, 
o amor ao próximo. 

Não, participei. Se 
acontece não nos 
chamam. 

Não vejo, mais temos 
o momento cívico 
todas as sextas 
feiras no pátio 
da escola. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
 

Os temas no quadro acima sintetizam o questionário respondido pelos 

educadores que sentem a ausência do órgão gestor no que diz respeito a trabalhos 

ou atividades que envolvam as questões religiosas. 

O momento cívico que acontece as sextas feira antes de adentrarem na 

sala de aula, foi visto por quatro professores no quadro acima, como organizados 

pela direção para falar do que consta no RC do Estado (RO, 2013) com referência  

ao respeito com o colega, com a direção e com todas as demais pessoas. 

Conforme o relato da observação (ver os anexos) realizado no período da 

pesquisa, em dado momento cabe a quem esta dirigindo o momento cívico, a tarefa 

de conduzir o aluno a reflexão com os temas abordados que estão inseridos no 

ensino religioso como: drogas, diversidades religiosa, ética, valores morais entre 

outros. 

Outro destaque a partir das respostas foi a ausência de matérias que a 

instituição dispõe sobre o tema ER. Na resposta do professor M.R.C, ele realiza 

pesquisas na internet em busca de conteúdos que atendam seu público na sala de 

aula e tem ele obtido resultados excelentes. 

A senhora diretora da escola não consta no quadro considerando que 

suas repostas não chegaram a tempo de inseri-las nesta análise, mas estão nos 

anexos. 

A senhora vice-diretora também por opção do pesquisador não consta no 

quadro acima, pois não concluiu as respostas com a justificativa de que não 

dispunha de tempo vago para responder. A proposta a que a mesma poderia 

responder via redes sociais o que será realizado em breve. 
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No andamento da pesquisa, quando na sala dos professores, o professor 

J.A.G.M., se disse interessado em participar da mesma, pois tinha  profunda 

afinidade com o assunto abordado. Diante da sua disponibilidade, foi ele o primeiro a 

aceitar a proposta de gravar em áudio falando sobre o tema da pesquisa. Para o 

professor J.A.G.M., não deveria existir o ER na escola, pois este papel cabe 

diretamente a família que toma as decisões quanto a crença e questões de fé. 

Diante das respostas as suas curiosidades, o professor J.A.G.M., que 

leciona a matéria de ciências, se mostrou disposto a contribuir com a pesquisa, pois 

via com relevância o assunto abordado de forma veemente no momento que a 

liberdade não tem limites. 

A gravação com base nas perguntas do questionário previamente 

elaborado aconteceu na sala dos professores durante o intervalo da aula do mesmo; 

sendo esta o local onde se encontram em vários momentos quando estão na escola. 

O professor J.A.G.M., que leciona a matéria de ciências está há um ano 

em atividade nesta escola declarou-se religioso sem religião no momento e segundo 

ele o respeito e o companheirismo são vistos aqui como esteio fortalecedor da 

educação no ensino fundamental. 

O questionário (disponível nos anexos) com quinze perguntas foi 

apresentado a este professor, que respondeu sem objeções. Com as perguntas de 

número 3, 4, 5 (ver perguntas nos anexos) o professor respondeu que: 

Resposta 3 = Como professor de ciências, vejo que este ensino na escola 

deveria ser papel da História explicando os fatos de como surgiu as religiões, como 

exemplo, o cristianismo e outras que tem par aí. (fala do professor mantido). 

Respostas 4 e 5= Acho importante o ensino da religião, mas não na 

escola, pois isto é papel da família. Na minha prática educacional não deixo as 

questões religiosas tomarem conta do ambiente, pois acho importante todas as 

culturas ainda mais no que diz respeito a culturas religiosas. Em sala quando vem 

estas discussões eu corto, pois tem aquela estória que religião e ciências não se 

pode misturar. 

As perguntas 6, 7 e 8 que procura saber sobre atividades organizadas 

pela escola envolvendo o ER, orientações da direção para abordar o tema da 

pesquisa e a participação em cursos ou algo assim, organizado pela SEDUC, ele 

respondeu:   
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"Não vejo nada organizado pela escola sobre religião ou culturas 

religiosas. A direção não fala sobre isto, pelo menos eu não vejo e a SEDUC fica 

calada nestas questões que fica só no papel”. 

Para as perguntas sobre conflitos por motivos religiosos, professor 

específico para a disciplina, e conteúdos que contemplem as diversidades religiosas, 

materiais específicos para as aulas de ER, o mesmo respondeu: 

 

O que eu vejo é a ênfase que o profissional vai dar para este tema. O 
que nós precisamos não é de religião, e sim de mostrar o que é 
religião, as diversas religiões que nós temos as várias culturas. O 
problema está no profissional; o profissional vai passar o que ele 
acredita? Se for assim ele já estará doutrinando. Nós precisamos 
passar sobre a cultura religiosa, as religiões protestantes que temos 
hoje sem dizer que isto ou aquilo é correto. Temos o budismo que 
tem a mais de cinco mil anos, as religiões afros que tem todo um 
preconceito, dizendo que tudo é macumba e coisas assim 

(Entrevista prof. J.A.G.M., 2018). 

 
Quando perguntado sobre a influência da religião na escola mais 

especificamente nas suas turmas respondeu: 

 

Veja bem.....(pause breve) tem jovens e adultos que já tem opinião 
formada quanto a religião, mesmo você mostrando como são as 
coisas, as provas quanto até mesmo os fósseis na questão da teoria 
da criação e não abrem mão. Eles tem opinião formada a partir das 
teorias que são várias, mas eu não deixo virar polêmica, senão a  
aula tumultua. Eu ouço eu escuto e respeito e compreendo cada um 

(Entrevista prof. J.A.G.M., 2018). 

 
Para o professor J.A.G.M., algumas coisas tem que serem revistas pois  

na escola só existe no papel onde tudo é fácil. Afirmou ainda que “É preciso ensinar 

na escola a cultura religiosa, explicar o que é religião entre muitas que tem no Brasil 

falar das principais. Ensinar mais matemática e língua portuguesa, e religião se 

ensina em casa, no meio familiar”. (Entrevista prof. J.A.G.M., 2018). 

O professor encerrou a entrevista afirmando estar satisfeito em expor  

suas opiniões quanto ao assunto pesquisado e assinou os termos de autorização 

para uso da imagem e depoimento para fins de pesquisa acadêmica. 

A partir da fala do professor J.A.G.M., podemos destacar que o mesmo 

pensa a religião sendo ensinada de forma histórica e cultural dentro das diversas 

religiões presentes. O multiculturalismo religioso é uma constante em suas respostas 

e não esta ou aquela religião. 
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O respeito às opiniões formadas que provavelmente advém do núcleo 

familiar, tem espaço para discussões na aula deste professor que também ver as 

teorias ensinadas como formadora de opiniões tanto de jovens como de adultos. 

Para o educador, a escola não tem que doutrinar ou ensinar sobre uma 

religião especifica, e o profissional erra procedendo desta forma. 

 

 
4.2.2 Alunos participantes 

 
 

Os preparativos para a ação da pesquisa com os alunos na E. E. E. F. 21 

de Abril começou com as observações na sala de aula com propósito de coletar 

dados quanto ao ER que no turno matutino acontece sempre as sextas feiras (ver 

quadro dos horários nos anexos) após as aulas de Educação Física ou de artes. A 

proposta do projeto tinha como foco quatro salas de aulas, sendo duas (2) turmas do 

4º ano e mais duas turmas (2) do 5º ano, considerando que todas elas constam nos 

seus currículos o ensino religioso como matéria obrigatória. 

Com as aulas somente no período da manhã, o planejamento foi revisto 

para que os imprevistos fossem superados e a pesquisa fosse concluída com êxito. 

A turma do 4º ano com 34 alunos matriculados foi a primeira a ser 

observada, entretanto somente vinte sete (27) estavam presentes. 

No segundo momento nesta sala do 4º ano, foi em um dia de sexta-feira, 

dia reservado no cronograma para aula de ER, sendo que neste dia estavam 

presentes na sala de aula 29 alunos e conforme relatório todos participaram da aula 

mesmo com a orientação da LDB 9394/96 que diz ser matéria obrigatória para a 

escola mas ao aluno ela é facultativa. 

Nesta turma, na aula de ER, a professora entregou para cada aluno um 

texto impresso com o título “Os olhos dos meninos” (ver nos anexos) e diz que a 

atividade vale um ponto para ser somado com as notas do bimestre. 

Antes da leitura do texto, a professora fez cobranças quanto as atividades 

de uma pesquisa sobre a Bíblia Sagrada que deveriam ter feito em casa e era para 

ser entregue neste dia. Também a educadora falou sobre os preconceitos que não é 

algo bom e que deveriam seguir os exemplos de Jesus. Ainda na sua fala ela fez 

menção uma passagem da Bíblia (ver relatório nos anexos) dizendo: “Jesus amou 
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aquela mulher que os homens chamaram de pecadora não deixando que 

fizessem mal a ela, assim como Ele a amou, também ele nos ama”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Religioso (PCNER) 

afirma que o ER os critérios para organização e seleção dos conteúdos e objetivos  

do Ensino Religioso estão separados em eixos organizadores para os blocos de 

conteúdo que são: Culturas e Religiões, Escrituras Sagradas, Teologias, Ritos,  

Ethos. Observou-se que o conteúdo aplicado em sala de aula pela professora está 

sistematizado no quadro dos PCNER (2009, p. 50) no bloco das Escrituras 

Sagradas, nos conteúdos de Histórias das narrativas sagradas, nos conceitos que 

trata dos conhecimentos e acontecimentos religiosos. 

O texto utilizado pela professora no dia observado para a aula de ER é  

um poema falando de três meninos: um de olhos azuis, outro de olhos negros e  

outro de olhos verdes, além de ter várias perguntas querendo saber de onde vem 

cada um desses meninos. No final do texto os alunos deveriam responder algumas 

perguntas a partir da interpretação de cada um, finalizando com uma pergunta de 

resposta pessoal sobre a importância da cor dos olhos. 

O gráfico abaixo reflete a amostra da turma do 4º ano b e seus 

seguimentos religiosos dentro da pergunta respondia do questionário. 

 
GRÁFICO 02: PERFIL RELIGIOSO: TURMA 4º ANO B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
 

No total de 28 alunos participantes da pesquisa, todos responderam o 

questionário. O equilíbrio entre católicos e evangélicos nesta turma do 4º ano b do 

ensino fundamental é visível no gráfico acima, dos demais, 4% se declararam 
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Espíritas e entre todos respondentes e 14% não souberam responder a que 

seguimento religioso a família pertence. 

Conforme a programação do calendário da escola, as aulas de ER 

acontecem sempre à sexta-feira em algumas turmas após a aula de educação física. 

Neste dia observado na sala do 5º ano A, a aula de ensino religioso aconteceu logo 

após o recreio e no retorno os alunos se mostraram bastante eufóricos devido às 

correrias e brincadeiras. 

Com os textos impressos em mãos a professora ordenou que todos 

tomassem seus lugares para reinício da aula que seria de Ensino Religioso com o 

tema “O PREÇO DA LIBERDADE”, um conto popular que a educadora retirou da 

internet. 

O primeiro texto conta a história de um passarinho que havia nascido em 

cativeiro, vivia preso em uma gaiola, se alimentava com alegria e o seu sonho de  

sair dali, voar e conhecer as nuvens (ver texto nos anexos). Quando apareceu a 

oportunidade ele não sabe como aproveitar a liberdade, pois não a conhecia. 

O segundo texto com o título “APRENDA A PERDOAR - SOBRE AS 

CINZAS” apresenta no seu corpo, as várias faces do perdão e algumas 

consequências da falta do mesmo. Magoa, ressentimento, rancor, ódio, foram os 

assuntos tratados nesta aula onde a professora comentou cada tópico chamando 

atenção dos estudantes com perguntas referentes ao tema. 

Após a leitura, seguiu as atividades sendo que do primeiro texto, 

composto por quatro perguntas com três opções para o aluno escolher a que ele 

considerasse certa conforme o texto e a interpretação de cada um (ver texto nos 

anexos). 

Durante a aula os alunos falavam em voz alta sobre briga com os colegas 

na escola, um dizia que não perdoaria o colega que o empurrou e ralou o joelho. 

A outra atividade foi feita partir do texto lido em sala. A professora  

explicou como fariam a atividade e que não eram para copiar a resposta do colega 

do lado, pois cada um pensava diferente do outro. Falou também que esta atividade 

valia ponto para somar com a nota do 3º bimestre. 

O Referencial Curricular (RO, 2013) apresenta como objetivos do  ER 

entre outros, que o aluno alcance as seguintes atitudes: 
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[...] de responsabilidade pela construção e preservação do mundo, 
meio ambiente, do próprio corpo e do outro; de altruísmo, de 
descoberta da própria identidade, de responsabilidade frente à 
liberdade, amor-perdão, amor-doação amor fraterno, gratuidade na 
amizade, à preparação para maternidade e paternidade; de 
solidariedade, de promoção da paz e da justiça (RO, 2013, p. 249). 

 

A educadora, portanto, procurou alinhar-se com as orientações do RC  

que orienta quanto ao desenvolvimento do aluno e seu preparo para o mundo. 

Nesta turma do 5º ano A, foi aplicado um questionário para saber o perfil 

religioso do aluno a partir das escolhas familiares. O gráfico abaixo apresenta em 

porcentagem os dados a partir das respostas de cada um dos alunos. 

 

GRÁFICO 03: PERFIL RELIGIOSO: ALUNOS DO 5º ANO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
 

Os dados apresentados no gráfico acima mostram as três religiões 

identificadas nesta turma, com uma pequena vantagem para os evangélicos em 

relação aos católicos, e 3% dos participantes disseram ser espíritas e 4% não 

souberam responder a religião que a família pertence ou frequenta. 

Na turma do 5º ano B, a segunda a ser observadas as aulas para coletar 

dados da pesquisa observou-se que as aulas de ER aconteciam no dia de sexta- 

feira após o horário do recreio. Os dois tempos de aula após o recreio eram 

destinados a a Educação Física, realizada na quadra coberta da escola e ER logo 

após o retorno da quadra como observado no relatório (anexo). 

O dia 14 de setembro 2018, numa sexta-feira conforme programação da 

escola, antes dos alunos entrarem para a sala para o início da aula, aconteceu o 
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momento cívico no pátio, logo após a entrada da escola. Neste dia a senhora vice- 

diretora, fazendo uso do microfone falou sobre os cuidados que todos os alunos e 

professores devem ter com a escola, o respeito para com todos sem distinção de 

quem quer que seja. No final da sua fala convidou a todos para juntos rezarem a 

oração do “Pai Nosso” pedindo a Deus uma boa aula. Todos rezaram juntos, 

atendendo ao pedido da mesma. 

Ao término do momento cívico, os alunos, começando pelos menores, 

saíram em fila para suas respectivas salas de aulas. Já na sala de aula, após a 

professora organizar a turma, (era já o meu segundo dia nesta turma), pediu silencio, 

e que todos ficassem de pé e juntos fizeram uma oração. Antes de início da oração   

a educadora disse: “- Quando oramos a oração do Pai Nosso, temos todas  as 

nossas necessidades apresentadas a Deus e precisamos ter cuidado para não fazer 

a vontade do inimigo”. 

Conforme relatório da observação, após a oração, seguiu a aula de língua 

portuguesa no primeiro tempo e em seguida atividade avaliativa da mesma disciplina 

até a hora do recreio. 

A professora organizou os alunos para a continuação da aula neste dia, 

mas ao retornarem para a sala, a aula ministrada foi de Ensino Religioso, tendo 

como base um texto impresso que ela entregou para cada um. O titulo do texto era: 

“OS TESOUROS NO CÉU” . Tratava do primeiro mandamento escrito na Bíblia 

Sagrada. O mesmo discorre que as pessoas (ver texto nos anexos) vivem 

preocupadas em acumular riquezas e depois tem medo de perdê-las. 

A medida que a professora lia o texto, seguia explicando e falando do 

personagem central deste que é Jesus. 

A professora pedia silêncio e falava: “o primeiro mandamento de Deus 

para nós é o amor. Aqui na sala, precisamos amar uns aos outros e seguir as regras 

que Jesus deixou”. 

Também o texto vem falando do amor ao próximo, do respeito que 

devemos ter para com todos, seja na escola, no trabalho ou em casa e no final do 

texto diz: “quem encontra o Reino de Deus não quer perdê-lo e jamais se afastar 

dele”.  Após a leitura, direcionou para as atividades numa folha impressa entregue 

aos alunos para responderem. As atividades consistiam em perguntas de marcar sim 

ou não, enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, e outras que o aluno 

precisava interpretar o texto para responder. 
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Dentro do contexto educacional do ER como área do conhecimento que 

prima pelo respeito ao outro, a professora trouxe para a aula uma proposta inserida 

no RC (RO, 2013) conduzindo o aluno a refletir quanto a: “[...] responsabilidade 

frente à liberdade, amor-perdão, amor-doação, amor fraterno, gratuidade na 

amizade, à preparação para maternidade e paternidade; de solidariedade, de 

promoção da paz e da justiça” (RO, 2013, p. 249). 

Nas atividades desenvolvidas em sala de aula a partir do texto, foram 

trabalhadas questões do cotidiano de cada um dos presentes, buscando respostas 

que refletiam sobre a formação social do educando. Estas orientações constam no 

quadro do 1º ano dos eixos temáticos, conteúdos e competências do Referencial 

Curricular do Estado de Rondônia (RO, 2013). 

O perfil religioso por aluno na turma do 5º ano B do ensino fundamental 

expresso no gráfico abaixo mostra como estão divididos em religiões na sala de 

aula. 

 

GRÁFICO 04: PERFIL RELIGIOSO DOS ALUNOS DO 5º ANO B 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
 

O gráfico acima apresenta os seguimentos religiosos dos alunos na turma 

do 5º ano B considerando quanto a escolha da família. Com total de 29 participantes 

da pesquisa nesta sala, o percentual de evangélicos superam os que têm  

preferência pela religião católica, com uma pequena diferença entre os demais 4% 

responderam ser espíritas e 3% não souberam responder. 
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A turma do 4º ano A foi a última a ser observada e possibilitou a  

conclusão dos trabalhos em sala de aula. Nesta sala são 34 alunos matriculados, no 

entanto somente vinte e nove (29) estavam frequentes em sala de aula. Segundo a 

professora os demais ou foram transferidos para outra escola ou foram embora para 

outra cidade, porém não tinha certeza do que aconteceu com os alunos. 

No dia da aula de ER nesta sala, conforme calendário colado na porta 

pelo lado de dentro, que seria após o recreio. A professora tinha em suas mãos as 

atividades impressas para a aula e distribuiu para os alunos. O assunto da aula de 

hoje era sobre RESPEITO com o texto para leitura com o titulo “DISCRIMINAÇÃO: 

ESSA DOENÇA TEM CURA” (ver em anexos) que de início apresentava  o 

significado da palavra respeito que atinge não somente pessoas, mas até os 

animais. Após a leitura que foi feita pausadamente, a professora explicou como 

seriam feitas as atividades que também somariam pontos para o terceiro bimestre. 

A imagem de uma mulher lavando os pés de outra pessoa é destacada no 

alto da atividade, cuja instrução pedia para o aluno interpretar respondendo algumas 

perguntas referentes a atitude daquela mulher. 

Com imagens de várias pessoas segurando placas com palavras como 

“me valorizar”, “sentir-se bem”, “gostar de quem sou” o aluno deveria escolher quais 

teriam relação com a ação da mulher. 

A última atividade estava baseada no personagem que o texto  chamava 

de “rapaz negro” que é discriminado pela cor da pele e não conseguia apanhar um 

táxi. O aluno deveria responder questões a partir da compreensão da leitura do 

texto. A professora falou que o texto com as atividades levariam os alunos a 

refletirem e aprenderem que o respeito cabe na escola, em casa e em qualquer 

lugar. 

Conforme o texto usado na sala pela professora, este apresenta sua 

relação com o que orienta os PCNER (2009, p. 50) no quadro com suas divisões do 

bloco, conteúdos e conceitos. São orientações para um bom relacionamento com o 

outro permeado de valores, com respeito e dignidade. 

Na sala do 4º ano A, com 29 alunos presentes no dia da pesquisa, foi 

aplicado um questionário em que todos participaram respondendo todas as 

perguntas. 

No gráfico abaixo apresenta em porcentagem as respostas referente as 

escolhas religiosas dos alunos a partir das famílias. 
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GRÁFICO 05: PERFIL RELIGIOSO DOS ALUNOS DO 4º ANO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na pesquisa, 2018. 

 
 

No resultado do gráfico acima, a escolha pela denominação ou religião 

evangélica tem preferência de 52% entre os alunos, seguido dos católicos com 35%, 

dos budistas com 3% da preferência e 10% não souberam responder a qual religião 

a família pertencia. 

 

 
4.3.3 Dados com opções religiosas das quatro turmas pesquisadas 

 

 
Após o período das observações, a última etapa na escola foi a aplicação 

de um questionário semi-estruturado aos alunos, que consistia em seis perguntas 

iguais para todas as turmas (ver questionário nos anexos), das quais cinco era para 

escolherem sim ou não e uma questão que requeria uma resposta pessoal e 

individual por parte deles. 

O quadro abaixo mostra as religiões identificadas dentre os alunos das 

quatro turmas participantes da pesquisa, no total de cento e quinze presentes (115), 

cento e quatorze (114) responderam a pergunta formulada via questionário. 
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QUADRO 06 - Dados das quatro turmas pesquisadas 
 

 
Turma 

 
Quantidade 
de alunos 

 
Religiões 

Católicos Evangélicos Budistas Espíritas Não sei 

4º A 29 
10 15 1 0 3 

4º B 28 12 11 0 1 4 

5º A 28 12 14 0 1 1 

5º B 29 11 16 0 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
 

O quadro acima retrata as opções religiosas no seio familiar dos alunos, 

sendo que entre as opções apresentam-se evangélicos sobressaindo-se em relação 

às demais religiões, tendo os católicos vindo logo em seguida. Dentre as demais 

respostas, três alunos responderam serem suas famílias adeptas do espiritismo,  

uma do budismo e nove entre eles não souberam responder a que religião as 

famílias pertenciam ou eram praticantes. 

A partir das respostas por parte dos alunos, os dados foram tabulados em 

formato de gráfico (vide abaixo) para expor em porcentagem a escolha dos 

alunos/família quanto ao seguimento religioso. 

 
GRÁFICO 06: PERFIL RELIGIOSO DAS 4 TURMAS PESQUISADAS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa, 2018. 
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Do total de cento e quatorze (114) alunos participantes que responderam 

a pesquisa, o gráfico acima mostra que 49% se denominam evangélicos diante da 

escolha da família, enquanto logo atrás os alunos que disseram serem católicos com 

40%. Dentre os demais, 8% não sabiam a escolha da religião pela família, 2% 

responderam ser espíritas e 1% respondeu ser adepto do budismo por opção da 

família. 

Entretanto, a presença das diversas religiões na escola e mais de uma 

religião em sala de aula, não foi possível identificar no trabalho do professor com os 

alunos, conteúdos que contemplassem as mais diversas religiões presentes. 

No decorrer da pesquisa, nas aulas de ER, todos os alunos permaneciam 

em sala, não requerendo seu direito de permanecerem ou não na aula sem que 

fossem prejudicados. 

Professores e alunos não divergiam quando ao ER dentro na escola no 

período da pesquisa mesmo identificando diversas religiões com o educador 

aplicando um só conteúdo nas atividades sem citar diretamente religiões.  



62 
 

 

5 CONCLUSÃO 

 
A Constituição Federal de 1988, art. 210, parágrafo 1º do Capitulo III da 

Ordem Social, estabelece que o ensino religioso seja de matrícula facultativa e 

constitui-se disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino 

fundamental (BRASIL, 1988). Diante modo, se constitui como uma obrigação da 

escola ofertar o ER como disciplina em sua grade curricular. 

A orientação quanto a organizar, a forma de como será ministrado este 

ensino, está na LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) que deixa a cargo dos sistemas de 

ensino estaduais e municipais a responsabilidade para conduzir este processo que 

visa atender a diversidade religiosa como também a pluralidade cultural brasileira 

presente nas escolas. 

No Referencial Curricular elaborado pelo Estado de Rondônia (2013) 

encontra-se presente orientações quanto ao Ensino Religioso que poderão ser 

aplicados nas escolas estaduais. No entanto durante a pesquisa e com aplicação  

dos questionários, verificou- se a partir das respostas dos professores, uma provável 

despreocupação do ente gestor da educação estadual, em adquirir materiais para 

esta disciplina que proporcione suporte e apoio ao professor. 

Quando perguntados sobre a disponibilidade de livros e/ou outros 

materiais de suporte as aulas de ER, os professores recorrem a internet em busca  

de texto e atividades para uso em sala de aulas. 

Com as pesquisas realizadas foi possível identificar constantes mudanças 

ou reformas no sistema de ensino no Brasil que para o professor Junqueira (2002)  

as mudanças significativas aconteceram a partir da Lei 9.475/1977, pois a partir 

desta o ER no Brasil ganhou espaços como disciplina nas escolas. 

A pesquisa de campo possibilitou também conhecer e compreender como 

os sistemas de ensino escolar acompanham estas mudanças, pois no ano de dois 

mil e dezessete, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIM) numero 4.439/2010/Distrito Federal (DF), 

impetrada pela Procuradoria Geral da República (PGR), concluindo somente no mês 

de julho do ano de dois mil e dezoito. 
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Com uma votação bastante apertada no total de onze ministros que 

compõe o STF e divergiram quando ao assunto, seis deles votaram favoráveis e 

cinco contrários quanto à promoção de crenças nas escolas públicas. 

A decisão final foi que o Estado, mesmo laico, não deveria atuar contra  

as religiões, até mesmo na área da escola pública. 

Constatou-se que a escola pesquisada procura seguir a legislação 

educacional como também o RC do Estado, concluindo em si que não interfere na 

escolha religiosa dos alunos. 

A partir do problema encontrado na escola quando da matrícula do aluno, 

em que os pais ou responsáveis precisam decidir quanto à frequência ou não dos 

filhos nas aulas de ER, a LBD 93394/96 (BRASIL, 1996) obriga as instituições a 

oferecerem a disciplina e deixam a decisão para a família quanto à participação ou 

não do aluno, pois ele não tem em si poder de decisão. 

Os professores que participaram da pesquisa, muito embora não sendo 

eles o foco principal, em sua totalidade, não possui formação especifica da disciplina 

em questão, e sequer já receberam treinamento ou participaram de cursos que os 

orientassem quanto às aulas de ER na escola. 

Percebeu-se ainda durante a pesquisa que os alunos não tomam 

conhecimento quanto a opção de frequentarem ou não as aulas de ER sem que isso 

seja prejudicial a sua aprovação. 

As aulas que abrangem as diversidades religiosas estão ausentes na sala 

de aula, como também as multiculturas das mais variadas religiões presentes na 

pesquisa não foram vistas em momento algum. 

Os professores pesquisados sentem e percebem a ausência da gestão 

estadual em suprir as necessidades da disciplina com recursos materiais e didáticos 

que poderiam ser utilizados em sala de aula. 

Compreender como as leis educacionais brasileiras e as políticas públicas 

tem se posicionado acerca do ensino religioso nas escolas públicas foi possível a 

partir da pesquisa realizada. 

As constantes mudanças que o ER sofreu por força CF, os decretos que 

foram publicados para orientar quanto à oferta da disciplina na escola, sua 

regulamentação através da LDB, os PCNER que acompanha e o RC do Estado que 

insere o ER como área do conhecimento, primam sempre pelo respeito as diversas 

religiões presentes não só nas escolas mais também na sociedade brasileira. 
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Da forma como o ensino religioso vem sendo ofertado, considerando ser 

esta disciplina uma área do conhecimento, deixa escola com autonomia para 

elaborar seu currículo já que busca a formação plena do aluno, pois em sua decisão, 

o STF permitiu o ensino confessional, o não confessional e também o chamado 

interconfessional com aulas voltadas para os valores e práticas religiosas que 

tenham por base as características comuns das religiões. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 



74 
 

 

ANEXO 2 - CARTA DE ACEITE DE PESQUISA 
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ANEXO 3 - ATIVIDADE DE ER PARA TURMA DO 4o ANO A 
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ANEXO 4 - ATIVIDADES PARA TURMA DO 5º ANO A 
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ANEXO 5 - ATIVIDADES PARA TURMA DO 5º ANO B 
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ANEXO 6 - FICHAS DE FREQUÊNCIAS DAS OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 7 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (DCED) 
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ANEXO 8 - AUTORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 
DIGITAL NA BIBLIOTECA DA UNIR 

 
 


