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RESUMO

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo propor reflexões sobre o Ensino Religioso atentando para as contribuições que este tem trazido à 
Educação Brasileira, analisando sua repercussão no contexto social. O interesse pelo tema se deu por buscar entender melhor a relevância do 
Ensino Religioso na Educação. Em nosso país, especificamente, a Igreja foi a responsável pelo seu pontapé inicial, embora saibamos que esta 
atendia não aos seus próprios interesses, e sim aos da Coroa Real Portuguesa. Por ter atuado também cerca de duas décadas ininterruptas na 
área religiosa pude acompanhar o trabalho de homens e mulheres que conseguiram educar e formar cidadãos conscientes com a contribuição do 
ensino religioso, muitos deles não possuíam a formação de professores, no entanto eram excelentes educadores. Cambi (1999) esclarece que a 
Educação para se tornar a ciência que se tornou, precisou passar gradativamente ao longo dos séculos por várias fases, construindo a tão nobre 
ciência que podemos perceber hoje, e nesta mesma perspectiva estuda-la, analisá-la e minuciosamente aprimorar não só a prática educativa 
como a didática e o currículo. A pesquisa é de abordagem qualitativa e trata da qualidade do Ensino Religioso proposto por igrejas, conventos e 
seminários de origem católica e protestante e suas contribuições direta e/ou indireta à Educação Brasileira. O tema é relevante, pois nos leva a 
uma análise aprofundada do ensino desde a concepção de Paideia conforme aponta Cambi (1999), onde surgiram as primeiras práticas 
educativas. Partindo da perspectiva de que o Ensino Religioso não só foi importante na construção do Brasil Colônia, servindo-lhe de estrutura 
para a aculturação por parte da Coroa Real Portuguesa, a escola hoje questiona deve inseri-lo em seu currículo pedagógico afim de repassar a 
história e fazê-los refletir sobre a importância do mesmo para desenvolver nos alunos, um pensamento crítico quanto a tolerância, o respeito e a 
aceitação do outro; é preciso pensar num currículo que contemple o aluno participante das aulas de Ensino Religioso mais que também 
contemple, com outras atividades educativas, aqueles que não participarão, já que segundo a LDBEN 9.394/96 em seu artigo 33 apresenta o 
Ensino Religioso como matrícula facultativa, o que nos leva a pensar que muitos alunos não optarão por participar deste, logo faz-se necessário 
pensar numa atividade que preencha essa lacuna no período em que as aulas de Ensino Religioso estiverem sendo lecionadas. Para esta pesquisa 
recorremos aos seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica a partir dos autores Franco Cambi (1999) com História da 
Pedagogia; Claudia Regina Benedetti; Hélcio de Paula Lanzoni e Viviane da Costa Lopes (2013) com Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da 
Educação; Antonio Gilberto (2014) com Manual da Escola Dominical; Marcos Tuler (2010) com Manual do Professor de Escola Dominical Didática 
Aplicada à realidade do Ensino cristão e Maria Judith Sucupira da Costa Lins (2004) com o artigo Direito ao Ensino Religioso. Durante esta pesquisa 
foi discutida e questionada a importância do papel do Ensino Religioso na Educação. Pude perceber durante a pesquisa que o conhecimento sobre 
o assunto ainda é algo muito distante da nossa realidade, pois quando se trata de religião no Brasil parece estarmos transitando por caminhos 
perigosos e desnecessário. Vale ressaltar que muitos professores quando surpreendidos com a responsabilidade de ter que lecionar a disciplina de 
Ensino Religioso e sobre como trabalhar com elementos da religião na escola, acabem criando suas próprias referências e concepções de acordo 
com o que lhes parece convenientes, uma conveniência muitas vezes um tanto quanto perigosa, o que nos indica que devemos o quanto antes 
trabalhar com nossos futuros professores esta questão tão relevante e por meio da formação continuada trazer a discussão àqueles que já são 
professores a fim de prepara-los para esta realidade.
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