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                                 Aos Educadores
Parabéns pela profissão1... 

Esta Cartilha é uma ferramenta educativa intitulada, Narrativa Gráfica do 
Ensino Religioso aplicado às Ciências das Religiões, que vem subsidiar o(a) pro-
fessor(a) nos anos iniciais do Ensino Fundamental. É um presente permeado com 
amor e carinho, o qual é oriundo de um conjunto de saberes e conhecimentos obtido 
através da necessidade de se fazer um Produto Final da pós-graduação Stricto Sen-
su em Ciências das Religiões que tem como Autora a “Mestre Amiga” que vos fala. 

Ao percorrer o meu itinerário profissional constatei uma pluralidade de 
prática pedagógica adquirida durante a minha trajetória de sala de aula, que 
perdurou por mais de 29 anos, constituindo um currículo enriquecido de conheci-
mento, que na minha percepção momentânea, já havia findado. Mas, despertada 
a minha consciência de inconclusão pessoal e profissional, entendi que caminhar 
era preciso e muito precioso. 

Portanto, alguns anos depois, senti a necessidade de elaborar um Projeto de 
Vida, o qual esperava ser frutífero na minha caminhada daqui para frente. Apren-
der a projetar no futuro os sonhos, ambições e traduzi-los sob a forma de objetivos 
e metas para a sua realização, além de empregar uma boa dose de determinação 
pessoal, representou o grande desafio. A partir da construção desse Projeto de 
Vida, ele me impulsionou a conquistar o título de “Mestre” oriundo do Mestrado 
Profissional em Ciências das Religiões que tem como produto final essa Cartilha.  

Almejo que vocês educadores, tenham também um Projeto de Vida e que 
esse meu possa servir de incentivos e inspirações para todos(as), não sendo ape-
nas um começo na realização de um sonho, mas que possam também se constituir 
a realização plena e a grande satisfação de alcançar assim como eu, a realização 
dos seus sonhos. Logo, o que comecei não pode ser um ponto final, mas algo que 
inclusive deverá ser objeto de revisões sucessivas onde nos submetemos a um 
processo reflexivo de análise e críticas, até mesmo sobre se as decisões que toma-
mos foram satisfatórias e conclusivas, calculando se é chegada a hora de tomar 
outras decisões ou não. Afinal, segue-se a vida!

1 Mestre em Ciências das Religiões, Programa de Pós-Graduação da Faculdade Unida de Vi-
tória/ES. Especialista em Gestão Pública Municipal e em Supervisão Escolar. Graduada em 
Direito com ênfase em Ciências Sociais Aplicadas e em Normal Superior. Sob a Orientação do 
Professor Doutor Graham Gerald McGeoch. 



Assim, a presente Cartilha se apresenta como um material de apoio didá-
tico pedagógico para os Professores(as) da rede pública de ensino, de modo es-
pecial para os profissionais do Ensino Religioso do município de Piracuruca/PI, 
tendo como referências os documentos orientadores da Educação Básica. Nesta 
obra, dedicada ao componente curricular Ensino Religioso escolar, procura-se 
um processo de ensino aprendizagem que estimule a construção do conhecimento 
pelo debate, pela apresentação da hipótese divergente, da dúvida real e metódica, 
do confronto de ideias, de informações discordantes e, ainda, da exposição com-
petente de conteúdos formalizados.

Desejamos a você educador(a) sucesso em sua trajetória educacional com 
o novo componente curricular Ensino Religioso.

Muito Sucesso!!!
Maria Bernadete de Sousa Carvalho Monte 

Autora e Organizadora   
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ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA PÚBLICA

LDB - Lei nº 9475, de 22 de julho de 1997

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das esco-
las públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

§ 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a defini-
ção dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilita-
ção e admissão dos professores.
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A FUNÇÂO DO ENSINO RELIGIOSO 
NA ESCOLA

BNCC, 2018, p. 437

O Ensino Religioso tem por objetivo proporcionar junto ao educando ex-
periências, reflexões que o ajudem a alimentar o respeito e a tolerância religiosa, 
uma vez que a educação da consciência religiosa é um direito de todos os seres 
humanos. 
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O ENSINO RELIGIOSO É UMA ÁREA DE 
CONHECIMENTO

LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O Ensino Religioso é uma disciplina do currículo do Ensino Fundamental 
que engloba crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, e na Base Nacional Cur-
ricular (BNCC) existe a oportunidade de se trabalhar com a concepção de uma 
educação integral e integradora.
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EDUCAÇÃO E RELIGIÃO CIVILIZAM 
O HOMEM 

Sérgio Junqueira, 2015, p. 15

A Educação assim como a religião tem por objetivo civilizar o homem, ou 
seja, torná-lo humano, afastando-o dos limites biológicos a que estamos sujeito.
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OBJETIVO DO ENSINO RELIGIOSO 

JOÃO PASSOS, 2007, p. 67.

O Brasil teve três modelos possíveis de realização do ER, ou seja: catequé-
tico, teológico e das ciências da religião. A partir da Constituição Federal de 1988 
- Implantação do modelo das Ciências da Religião.
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ESTUDO DAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES

ROSA MENEGHETTI, 2003, p. 94.

Ciência da Religião é uma área de conhecimento com episteme própria, 
fundamentada na concepção de que o eixo da religiosidade é uma forma, entre 
tantas outras, de explicar a existência humana. Seu objeto de estudo é a análise 
dos elementos comuns e específicos às diversas religiões, isto é, o fenômeno reli-
gioso em si e nas suas múltiplas expressões. 
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A COLABORAÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO 
NO ENSINO FUNDAMENTAL –I

BNCC 2018, p.443

A educação enfatiza que o ensino religioso embasado nas ciências da reli-
gião pode contribuir muito além da explicação dos diferentes fenômenos religio-
sos, mas por meio da comparação entre objetos religiosos de diferentes religiões 
observarem-se diferenças e semelhanças que ajudam os alunos a superarem pre-
conceitos em relação ao diferente.
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CONTRIBUIÇÕES DAS CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO PARA O ENSINO RELIGIOSO

TEIXEIRA, 2007, p.74.

O Autor traz para o educador uma responsabilidade muito grande em sua 
tarefa de apresentar o fenômeno religioso. Dele se exige um aprimoramento de 
conhecimentos teóricos sobre as religiões, como também um aperfeiçoamento de 
sua sensibilidade face ao enigma das religiões.
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O ENSINO RELIGIOSO EM RELAÇÃO 
A QUEM NÂO CRER

NOGUEIRA BAPTISTA, 2015, p. 116

A formação sobre o fenômeno e o campo do religioso, incluindo a descren-
ça, o agnosticismo e o ateísmo, mas também porque pode fundamentar uma pers-
pectiva de ensino religioso laico.



18

O  PROFISSIONAL DA DISCIPLINA 
ENSINO RELIGIOSO

CNE/CP nº 12/2018 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de licenciatura em Ciências da Religião, 2018, p. 9.

A licenciatura em Ciências da Religião atua na formação de docentes para 
a abordagem dos fenômenos religiosos na contemporaneidade, tendo em vista as 
suas narrativas, práticas, manifestações, princípios e valores.
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ENSINO RELIGIOSO INCLUSO NAS CINCO 
ÁREAS DO CONHECIMENTO

BNCC 2018, p. 435.

A BNCC inclui a disciplina do Ensino Religioso numa das cinco áreas do 
conhecimento e assim como as demais áreas do conhecimento, possui objetivos, 
habilidades e competências que precisam ser consolidadas durante o processo 
formativo dos estudantes. 
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FERRAMENTA QUE FACILITA A 
MEDIAÇÃO ESCOLAR

Com o advento da lei no Brasil - Lei 13.140/15 da Mediação

A mediação no ambiente escolar tem como escopo levar para a escola o 
olhar da mediação em relação ao conflito, para que o professor mediador possa 
mediar junto às partes.

Na literatura de Canezin, Canezin e Cachapuz, 2017, p.303.

A mediação é uma técnica que busca a solução dos conflitos sob uma pers-
pectiva de valorização do indivíduo e da sua capacidade de encontrar as soluções 
que atendem aos seus interesses, sem estabelecer com a outra parte uma relação 
competitiva adversárias, mas sim colaborativa, sem que haja renúncia ou submis-
são. Essa técnica pode ser aliada ao Ensino Religioso em meio a uma sociedade 
que passa por uma intolerância religiosa.
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FORMAÇÃO DO DOCENTE DO 
ENSINO RELIGIOSO

NOGUEIRA BAPTISTA, 2015, p. 116.

Todos os graduados e pós-graduados em Ciência da Religião estão, em tese, 
qualificados a lecionar Ensino Religioso, também advoga que as ciências da re-
ligião é a formação mais adequada: Para atender as determinações da atual legis-
lação educacional o professor do ensino religioso deve possuir nível superior, em 
curso de licenciatura plena. Assim, não faz sentido a não formação deste profis-
sional em curso de graduação. No entanto, o curso mais adequado para a forma-
ção do docente do Ensino Religioso é o de Ciências da religião.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR NAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES

ROSA MENEGHETTI, 2003, p. 97.

A Área das Ciências da Religião compete preparar para o domínio da área 
de conhecimento e das metodologias de trabalho apropriadas. Este docente com 
formação na área das ciências da religião será capaz de trabalhar numa perspecti-
va plurirreligiosa e de enfocar o fenômeno religioso a partir da constatação desse 
objeto como construção sociocultural.
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A FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 
HABILITA O PROFESSOR DO ENSINO 

RELIGIOSO EM QUE?

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 Institui as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para o curso de licenciatura em Ciências 
da Religião, 2018, p.1. 
Artigo 3º: 

A licenciatura em Ciências das Religiões habilita o Professor para o exer-
cício da docência do ER nas séries iniciais e finais da Educação Básica, em nível 
de formação inicial, que deverá proporcionar uma sólida formação teórica, meto-
dológica e pedagógica na área das Ciências da Religião e da Educação, em cuja 
abordagem promova a compreensão crítica do que tange ao contexto, aos aspectos 
estruturais e a diversidade dos fenômenos religiosos, objetivando o alcançar habi-
lidades e desenvolver competências próprias para o exercício profissional docente 
no Ensino Religioso para a Educação Básica.
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AULAS DE ENSINO RELIGIOSO

Minutos Depois...

Enfim... Chegou o grande momento!
A Professora do Ensino Religioso e os Alunos se encontram na Sala de 

Aula. Alguns Alunos e a Professora já se conheciam e dialogaram sobre o novo 
Componente Curricular, no entanto, para os demais Alunos, tudo será novidade. 
Assim, Professora e Alunos se apresentam e falam das suas experiências vividas 
e vivenciadas, as quais contribuirão para o diálogo nos conteúdos estudados na 
disciplina do ER durante todo período letivo.
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Complete a cruzadinha das Ciências das Religiões fazendo correlação com as 
questões da pág. 26:

RESPOSTA DA CRUZADINHA
1.Escola; 2.Ensino Religioso; 3.Professor; 4.Disciplina; 5.Crença; 6.Ciências; 7. 
Humanização; 8.Sensível; 9.Estudante; 10.Diversidade; 11.Ensino Fundamen-
tal; 12.Respeito; 13.O Aperfeiçoamento do Olhar; 14.Linguagem; 15.Cidadania; 
16.Religiões; 17.Conhecimento; 18.Cidadãos; 19.Descrença; 20.Saudável.
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CRUZADINHA DAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES

1. A-------------- tem como objetivo apresentar o sagrado da forma que é 
idealizado em todas as culturas e tradições religiosas.

2. O ------------   --------------- é um componente curricular do Ensino Fun-
damental.

3. O ------------------ insere o estudante no Ensino Religioso, e trabalha ha-
bilidades para abolir a intolerância, a discriminação e a exclusão social.

4. O docente que trabalha com o Ensino Religioso tem que ter formação 
específica na -----------------.

5. A --------------- e a descrença de cada aluno têm que ser respeitada ao 
trabalhar o Ensino Religioso na escola.

6. --------------- das Religiões é uma área de conhecimento importante tal 
quais as demais disciplinas.

7. O educador com formação nas Ciências das Religiões poderá contribuir 
para a cidadania e a ------------------- do aluno.

8. ----------------- é uma característica do profissional da educação que tra-
balha o Ensino Religioso, além de ser consciente da complexidade da cultura 
religiosa, garantindo a liberdade do aluno.

9. O ------------------- sempre será livre para se posicionar diante das ques-
tões estudadas nas aulas de Ensino Religioso.

10. O Brasil possui uma ------------------ de religiões praticadas no seu ter-
ritório.

11. De acordo com a BNCC, o Ensino Religioso será oferecido aos estudan-
tes de forma opcional no ---------------- ------------------.

12. O --------------- à diversidade cultural religiosa do Brasil é assegurado 
por lei.

13. ----- ---------------------- ----- -------- é uma das contribuições das Ciên-
cias da Religião.

14. A --------------- exclusiva deve ser evitada para que não se transmitam 
preconceitos ou pensamento de superioridade de uma determinada tradição sobre 
as demais.

15. O estudo do Ensino Religioso contribuirá para a ---------------- do aluno.
16. As ------------------ precisam ser respeitadas por todos os cidadãos.
17. As Ciências das Religiões prepara o profissional para o domínio da área 

de ------------------.
18. O professor de Ensino Religioso trabalha na perspectiva de formar -----

---------- críticos das realidades que os rodeiam.
19. A ---------------- faz parte da vida de algumas pessoas, e precisamos res-

peitar isso.
20. Respeitar o outro e suas escolhas é necessário para que se tenha uma 

relação ------------------ com as pessoas.
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CAÇA PALAVRAS

Encontre abaixo as palavras que estão dentro do contexto no estudo das 
Ciências das Religiões.

*Religiões *Educação *Conhecimento *Sala de Aula *Ensino Funda-
mental *Professor *Diálogo interreligioso *Ensino Religioso *Diversi-
dade Cultural *Formação Profissional
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Sou do Piauí da cidade de Piracuruca. Hoje resido em Piripiri. 2020-2021 
Mestrado profi ssional em Ciências das Religiões. Faculdade Unida de Vitória, 
UNIDA, Brasil. Título: DIREITO, EDUCAÇÃO E RELIGIÃO: Em busca de no-
vos sentidos e signifi cados para o Ensino Religioso na Sala de Aula. Orientador: 
Dr. Graham Gerald McGeoch.

Trago essa Cartilha como Produto do Mestrado Profi ssional em Ciências 
das Religiões pela UNIDA- Faculdade Unida de Vitória/ES (2021),

Como a maioria dos ilustradores, comecei a desenhar muito cedo, depois fui 
me aperfeiçoando. Sou graduada em design de moda pelo Instituto Federal do Piauí 
– IFPI (2019) e essa formação me deu respaldo para ser um profi ssional da arte.

A partir de então, posso através de meus desenhos transformar a minha ima-
ginação em realidade.
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