
  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 
 
 
 
 
 

Lucelmo Lacerda de Brito 
 
 
 
 
 

MODELOS DIVERGENTES DE ENSINO RELIGIOSO? 
Análise das experiências do RJ e SC 

 
 
 

Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2015 



  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 
 
 
 
 

Lucelmo Lacerda de Brito 
 
 
 
 

MODELOS DIVERGENTES DE ENSINO RELIGIOSO? 
Análise das experiências do RJ e SC 

 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, POLÍTICA, 

SOCIEDADE 
 
 

Tese apresentada à Banca Examinadora 
como exigência parcial de obtenção do 
título de DOUTOR em Educação: História, 
Política, Sociedade, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, sob a 
orientação da Profª. Drª. Helenice Ciampi; 
 
 

 
 

SÃO PAULO 
2015 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo o que é reto mente. Toda verdade é sinuosa. 
Friedrich Nietzsche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A meu filho 
 

  



  
AGRADECIMENTOS 

 
 
 

Aos Professores Circe Bittencourt, José Geraldo Silveira Bueno, Helenice 
Ciampi, Mauro Castilho Gonçalves, Alda Junqueira Marin, Luciana Maria 
Giovanni, Odair Sass e Carlos Antonio Giovinazzo Junior, pela preciosa 
participação de todos em minha formação em Educação. 

Aos professores Vera Teresa Valdemarin e Afonso Maria Ligorio Soares 
pelas contribuições quando do exame de qualificação. 

A Debora Trindade Ferreira, que suportou todo o peso de tantos anos de 
pesquisa e dedicação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

RESUMO  
O presente estudo tem por objetivo analisar as construções sociais das 
experiências de regulamentação e implementação do Ensino Religioso nos 
Sistemas de Ensino correspondentes aos estados do Rio de Janeiro e Santa 
Catarina, analisando as tensões entre secularização e dessecularização do 
Estado brasileiro no cenário educacional. O trabalho se justifica pela 
necessidade de reflexão acerca dos modelos de Ensino Religioso praticados no 
país, uma vez que a disciplina é constitucionalmente obrigatória e toca em um 
aspecto fulcral da liberdade republicana: a laicidade do Estado. A metodologia 
do trabalho é a análise documental, a partir de um corpus referencial que inclui 
a toda a normatização pertinente, legislação, portarias, decretos, diretrizes, entre 
outros; e também registros das esferas de discussão da disciplina, notadamente 
o Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa – CIER/SC, o Conselho do 
Ensino Religioso – CONER/SC, o Fórum Nacional Permanente do Ensino 
Religioso – FONAPER e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ. 
Nosso referencial teórico é o construcionismo social, de Ivor Goodson, que 
compreende a constituição do currículo pré-ativo das disciplinas escolares como 
resultado da luta entre os diversos grupos sociais, e procura conhecer a história 
sempre única desses processos políticos. A tese defendida é a de que a 
construção efetiva da disciplina nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro 
foram resultado da ação das denominações religiosas, mas também 
pressionadas por movimentos laicos, com lastro político partidário e acadêmico 
e o resultado desses processos foram dois modelos com fortes traços cristãos, 
mas também com muitas concessões ao ideário secular, fazendo dos termos 
aplicados à nomeação dos diferentes modos de existência do Ensino Religioso, 
qual seja de “Modelo Confessional” e “Modelo Fenomenológico”, termos 
arbitrários, que não conseguem apreender a complexidade de cada modelo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Religioso; Currículo; Laicidade; Epistemologia; 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the social constructions of the regulatory and 
implementation experiences of religious education in school systems that 
correspond to the States of Rio de Janeiro and Santa Catarina, analyzing the 
tensions between secularization and desecularization of the Brazilian State in the 
educational setting. The work is justified by the necessity of reflection about the 
models of religious instruction practised in the country, once that discipline is 
constitutionally mandatory and touches on a key aspect of Republican freedom: 
the secularity of the State. The methodology of the work is the analysis of 
documents, from a corpus that reference includes all the relevant standards, 
laws, ordinances, decrees, directives, among others; and also records of 
discussion of the discipline, notably the Conselho de Igrejas para o Ensino 
Religioso CIER/SC, the Conselho do Ensino Religioso-CONER/SC, the Forum 
Permanente para o Ensino Religioso - FONAPER and the Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro - ALERJ. Our theoretical framework is the social 
constructivism, Ivor Goodson, who understands the Constitution of the pre-activ 
curriculum of school subjects as a result of the struggle between the various 
social groups, and demand to know the story only of those political processes. 
The thesis defended is that the effective construction of discipline in the States of 
Santa Catarina and Rio de Janeiro were the result of action of religious 
denominations, but also for secular movements, with partisan political and 
academic ballast and the result of these processes were two models with strong 
Christian traits, but also with many concessions to secular ideals, making the 
terms applied to the different modes of existence of religious education , which is 
of "Confessional" Model and "Phenomenological Model", arbitrary terms, who 
cannot grasp the complexity of each model.  
Keywords: Religious Education; Curriculum; Secularism; Epistemology;  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Enquanto criança, vivi na cidade de Teófilo Otoni – MG. Já pequeno, 
acompanhava a militância católica de minha mãe na paróquia. Acompanhei o 
loteamento de uma fazenda pela Igreja para os pobres (entre eles, minha 
família), fizemos peças de teatro críticas e frequentávamos o acampamento do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST em ações de apoio. 
Minha mãe, sempre que perguntada sobre o motivo de contribuir com esses 
movimentos, respondia: “porque sou católica” e seguia explicando porque ser 
católico significava lutar pela justiça social. 

Já jovem e morando em São Paulo, na cidade de São Sebastião, iniciei 
minha militância política no movimento estudantil e participando de iniciativas 
como o Plebiscito Popular da Dívida Externa e da Alca. Nessas ocasiões, por 
diversas vezes lidei com pessoas que se recusavam a participar desses 
movimentos ou mesmo de assinar abaixo-assinados. Quando eu perguntava o 
motivo a resposta era “porque sou católico”, e seguia explicações de porque 
católicos não podiam se envolver em movimentos políticos. 

De modo que essa compreensão múltipla do catolicismo e do 
cristianismo me intrigou e foi minha porta de entrada para o estudo das religiões, 
religiosidades e os eventos que circundam esses fenômenos. Foi por isso que 
estudei a Renovação Carismática Católica – RCC em meu trabalho de 
graduação na Universidade e a Teologia da Libertação em meu Mestrado, na 
História. 

Crescentemente, um medo do fundamentalismo religioso foi se 
instaurando em mim. A ascensão das religiões no cenário público me alertaram 
para os riscos de uma dessecularização do Estado e me levaram à reflexão 
sobre a esfera educacional. 

Entrei no Programa de Educação: História, Política, Sociedade, com o 
intuito de examinar as regulamentações do Ensino Religioso nos diversos 
estados do país. Contudo, a perspectiva de compreender os meandros políticos 
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pelos quais a disciplina se instaura em modelos diversos captou minha atenção 
como uma possibilidade muito mais interessante. 

A bibliografia define os modelos interconfessional/confessional e 
fenomenológico como opostos e aponta dois estados como modelos 
paradigmáticos dessas experiências e compreender suas construções sociais, 
sob a perspectiva de Ivor Goodson, pareceu mais elucidativo do que um 
mapeamento nacional. 

 
1. Um primeiro olhar 

 
O Ensino Religioso no Brasil atual é uma realidade. Está previsto na 

Constituição Federal – CF de 1988 – art. 210 – e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBEN – art. 33. Mas a disputa pela natureza da disciplina 
se faz em todos os sistemas de ensino, responsáveis pela regulamentação do 
tema e pela definição de seu currículo (BRASIL, 1997). 

Contudo, a história dessa escolarização contemporânea da disciplina 
impôs uma divisão de caráter epistemológico a partir de modelos que, ao menos 
como eles aparecem na bibliografia acerca do tema, se apresentam como 
opostos, quais sejam o confessional, de estirpe teológica, e o científico, lastreado 
na fenomenologia religiosa na perspectiva das Ciências da Religião1 
(JUNQUEIRA, 1988). 

A CF pouco nos informa sobre o Ensino Religioso, somente determina, 
no primeiro parágrafo do art. 210 que “O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
fundamentais”. 

A primeira versão da LDBEN, aprovada em 1996, determinava, em seu 
artigo 33: 

Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
sendo oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as 

                                                           
1 Mais à frente iremos problematizar esta referência contínua às Ciências da Religião por parte dos defensores do Ensino Religioso não confessional; 
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preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em 
caráter: 
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu 
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos 
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades 
religiosas; ou 
II – interconfessional, resultante de acordo entre diversas entidades 
religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo 
programa; (BRASIL, 1996) 
 
 Na perspectiva emanada da primeira versão da LDBEN, alguns pontos 

chave podem ser percebidos, que incidem diretamente sobre a organização da 
disciplina e também sobre seu conteúdo e epistemologia. 

Em primeiro lugar é preciso considerar uma nova aproximação entre 
religião e Estado pois embora defina que o ônus do ER deva correr por conta 
das igrejas, o fato é que se trata de uma disciplina escolar, levada à cabo no 
interior da escola pública. Não obstante, os responsáveis pela ministração das 
aulas aparecem como professores ou orientadores preparados pelas 
denominações religiosas. 

Nesse contexto, aparecem duas formas de existência do ER, uma delas 
é a confessional, isto é, que professa uma fé específica e por isso só pode estar 
ligada a uma denominação religiosa em especial, e uma outra, interconfessional. 

Essa segunda possibilidade pode parecer uma via para a superação de 
diferenças, mas sua amplitude é obstacularizada pela identidade religiosa entre 
as denominações. Ou seja, ela somente se faz possível em universos teológicos 
correlatos, impossibilitando um ER interconfessional que dê conta de ensinar 
catolicismo e candomblecismo, por exemplo. Pois está ligado à pressuposição 
de acordo entre as igrejas e um certo arcabouço teológico comum, somente 
alargando suas bases em relação ao ensino confessional (DINIZ, et alii, 2010). 

Na experiência de ER interconfessional ocorrida a partir dos anos 1970, 
a metodologia era basicamente de Teologia Comparada, tendo a bíblia como 
texto básico, limitando, portanto, as possibilidades de contemplação da 
diversidade religiosa no Brasil (JUNQUEIRA, 2008, p. 86). 

Contudo, em 1997, o artigo 33 da LDBEN ganhou uma nova versão, 
articulada pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) e 
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apoiado pelas forças religiosas que não desejavam suportar o ônus 
correspondente ao ER, sob o número 9475/97: 

 
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, assegurando o 
respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo.  
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso; (BRASIL, 1997) 
 A nova redação da LDBEN muda complemente a identidade do ER. Se 

na redação original da lei a escola abria espaço para as igrejas fazerem seu 
trabalho de cativar e preparar fiéis, agora a escola assume a responsabilidade 
de ministrar o Ensino Religioso, que deve, em tese, ministrar a disciplina a partir 
de suas necessidades, ou seja, as finalidades a que se deve propor a disciplina 
são aquelas equivalentes às demais matérias escolares. 

Surgem então muitas questões sobre os impactos dessa nova legislação 
sobre o Ensino Religioso: Como ministrá-lo sem proselitismo? Qual seria a 
formação dos professores? Quais os conteúdos devem ser ministrados por 
professores funcionários públicos num contexto de laicidade do estado? Entre 
muitas outras. 

Mesmo constituindo uma disciplina escolar, o Ministério da Educação 
não aprovou parâmetros curriculares para o Ensino Religioso, estabelecendo o 
sistema de ensino como instância absoluta de regulamentação de conteúdo, 
habilitação docente e natureza da matéria. No parecer 97/99, do Conselho 
Nacional de Educação (BRASIL. CNE, 1999), apresenta-se a diversidade 
religiosa como impeditiva na definição de quaisquer parâmetros para a formação 
de professores para o ER. 

A regulamentação do Ensino Religioso nos sistemas de ensino mostrou-
se, a partir dessa indefinição, muito díspar. As forças sociais presentes em cada 
estado impuseram diferentes formas de aplicação do ER respondendo a seus 
anseios. Temos, por exemplo, os casos icônicos do Rio se Janeiro e Santa 
Catarina. 
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No Rio de Janeiro tem-se o Ensino Religioso ministrado por professores, 

funcionários públicos concursados. Contudo, a disciplina é compartimentada por 
credo: católico, evangélico/protestante e outros, nos quais restam credenciadas 
diversas instituições representativas das religiões afro-brasileiras, Igreja 
Messiânica, entre outras. Os professores devem ter alguma licenciatura e devem 
ser habilitados por autoridades religiosas reconhecidas do respectivo credo que 
deseja ministrar. 

No estado de Santa Catarina também se tem o Ensino Religioso 
ministrado por funcionários públicos concursados, contudo, a formação exigida 
é a licenciatura em Ciências da Religião, oferecida por diversas universidades 
no estado. O conteúdo ministrado por esses professores segue sua formação, 
adotando, ao menos de maneira autorreferenciada, uma epistemologia 
fenomenológica, sem divisão por confissão religiosa. 

No mesmo país temos, portanto, uma mesma disciplina com acepções 
tão díspares. Esses dois modelos básicos de concepção do Ensino Religioso, 
quais sejam o confessional e o fenomenológico são disputados por diferentes 
agentes políticos que atuam nos processos de regulamentação e implementação 
da disciplina nos estados e nos municípios com sistemas educacionais próprios. 
 

2. Conhecimento e sociedade: as forças sociais por trás dos 
modelos de Ensino Religioso 

 
Segundo Ivor Goodson: “[...] os conflitos existentes sobre a definição do 

currículo escrito oferecem provas visíveis, públicas e documentais da luta 
contínua sobre as aspirações e intenções da escolarização” (2001, p. 50). Desse 
modo, o autor se coloca em busca da história do currículo e das disciplinas como 
uma história social em busca desses objetos, sem participar de apriorismos que 
enxergam uma ligação mecânica entre disciplina escolar e disciplina acadêmica, 
ficando por conta da pesquisa empírica a verificação da relação específica entre 
desenvolvimento da ciência e matéria escolar. 

Da mesma forma é preciso refletir sobre o Ensino Religioso 
compreendendo sua configuração no interior da história. Não se trata do 
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desenvolvimento de uma disciplina acadêmica que se desdobra para o universo 
escolar quando seu desenvolvimento exige uma base social mais ampla, como 
normalmente tende-se a crer, ocorre com as disciplinas escolares. Antes 
podemos dizer que cada disciplina possui uma história única, na qual se 
enredam o desenvolvimento científico e, principalmente, as disputas políticas no 
seio da sociedade. 

No caso do Ensino Religioso, essa dimensão política de sua imposição 
do universo escolar é bastante conhecida. Afinal, a educação primeira existente 
no Brasil, realizada pelos jesuítas, tinha um caráter profundamente religioso, que 
se manteve mesmo com as reformas pombalinas até a proclamação da 
república, em face da aliança entre igreja e estado no regime do padroado 
(JUNQUEIRA, 2000). 

É também a partir na luta laicizante do positivismo do fim do século XIX 
que podemos compreender porque a Constituição Federal de 1891 foi a única 
Carta Magna da história do país a não prever o Ensino Religioso nas escolas 
públicas. Em seu art. 11, o documento vedava ao estado “estabelecer, 
subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos” e o parágrafo 6º do 
art. 72 declarava “leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” 
(BRASIL, 1891). 

Sob o governo Vargas, a correlação política estabelecida “significou o 
momento de volta da Igreja Católica ao proscênio político em larga escala” 
(CURY, 1993, p. 26). Um dos elementos de composição da relação entre igreja 
e estado foi a estruturação do Ensino Religioso nos moldes que interessavam à 
Igreja Católica, financiada pelo estado e respondendo à denominação religiosa. 
Em princípio, em 1931, o Ensino Religioso foi estabelecido fora do horário 
normal, isto é, no contra turno escolar e em 1934, com a ampliação da aliança 
entre igreja e estado, a expressão “fora do horário normal” foi extraída (CURY, 
1993). 

Pouco se modificou desde então. As constituições a partir dessa data 
passaram a trazer o ER de maneira muito similar, de caráter facultativo ao 
estudante e obrigatório ao Estado, no horário normal, mas não contabilizado na 
contagem de carga letiva mínima anual a ser cumprida.  
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E é justamente a dinâmica política da construção social da disciplina que 

tentaremos conhecer, focando nossos olhares nas experiências de Santa 
Catarina e Rio de Janeiro, tentando caminhar para além da nomeação dos 
modelos para se aproximar de uma melhor compreensão de sua natureza e 
complexidade. 
 

3. Ensino Religioso – porque estudar? 
 
Há pelo menos duas formas de se justificar a relevância social do 

presente trabalho: a via instrumental e a via filosófico/política. 
Do ponto de vista instrumental, deve-se considerar que o Ensino 

Religioso – ER, é uma realidade, uma obrigatoriedade legal lastreada na Carta 
Magna da nação, mas ainda em processo de escolarização no formato atual. 

Dessa forma, a primeira tarefa que nos incumbe é refletir sobre as 
condições que trouxeram novamente à baila o Ensino Religioso. Desde o século 
XIX, com a separação da Igreja Católica e o Estado e um importante influxo do 
positivismo, a crença era de que a religião se afastaria para sempre da escola, 
o que não se mostrou verdadeiro. Houve uma importante retomada do Ensino 
Religioso sob o primeiro governo de Getúlio Vargas e ele permaneceu, 
variavelmente, no currículo brasileiro (CURY, 1993). 

Quando da Constituição Federal de 1988, depois de muito debate, a 
oferta do Ensino Religioso logrou manter-se como determinação constitucional 
e na sequência ganhou relevo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 
1996. No ano seguinte, 1997, a lei 9.475 modificou a LDB no que tange ao Ensino 
Religioso. Enquanto na redação original, o ER era um oferecimento das igrejas 
na escola pública, uma vez que havia a proibição de que essa disciplina 
onerasse o Estado, na nova redação, os custos da disciplina passavam a correr 
às expensas do erário público. (BRASIL, 1997) 

Essa alteração na LDB pode ser compreendida de muitas formas. Em 
um dos entendimentos, a mudança se dá unicamente no que tange à forma de 
pagamento dos professores, que deixariam de ser fornecidos pelas instituições 
religiosas e passariam a ser remunerados pelo estado, mas seu trabalho seria 
exatamente o mesmo e, para atender à coesão com as religiões a que são 
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ligadas as pessoas, manter-se-ia algum vínculo entre esses professores e as 
denominações religiosas. Essa compreensão está na base do oferecimento do 
ER confessional. 

Há, porém, grupos que compreendem que o ER financiado pelo Estado 
modifica sua natureza, pois deve passar a atender aos interesses gerais da 
educação estatal, na forma como é expressa nos documentos legais. Essa 
modificação faria com que o ER passasse a ter um foco pedagógico, passando 
a religião a ser entendida como uma área de estudo, aproximando o ER das 
Ciências da Religião. Essa concepção está na base do surgimento do modelo 
fenomenológico de ER. 

O processo paulatino de implementação do Ensino Religioso no Brasil 
demanda análise e reflexão. Nesse contexto em que a identidade do ER não 
somente se encontra em construção, é preciso dizer que esse processo não é 
linear e tranquilo, mas cravejado de disputa e contradição. 

Nesse sentido, o presente trabalho, na pretensão de confrontar os 
modelos que disputam a identidade do ER no Brasil, pode contribuir para clarear 
as diferenças entre os modos de implementação do ER, que se encontram 
limitados à esfera teórica, sem que tenha havido outro estudo que se dispusesse 
a observar a existência real desses dois modelos. 

Doutra feita, a justificativa filosófico/política se escora no desejo de 
manter-nos em um país laico, secularizado, no qual as crenças pessoais não 
sofram qualquer admoestação por parte do Estado e no qual o Estado esquive-
se de qualquer compromisso com instituições religiosas. 

É preciso reconhecer e valorizar a pluralidade religiosa do Brasil e o 
Estado não pode ser, através do ER, um instrumento de pressão do cenário 
religioso em oposição a esta pluralidade. Não pode permitir que a multiplicidade 
religiosa e cultural seja ameaçada ou pressionada pelo próprio currículo. 

 
 
Ao estabelecer uma nova relação mais íntima entre o Estado e as igrejas 

articuladas politicamente, isto é, evangélicas e Igreja Católica, estrutura-se o 
Estado em detrimento das expressões divergentes de religiosidade, restando 
estigmatizadas pelo Estado todas as demais religiões, como as orientais e o 
espiritismo, mas especialmente as religiões afro-brasileiras, nas quais se 
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superpõe o preconceito étnico e que são apresentadas como religiões de 
adoração ao demônio. 

Muito já foi escrito em relação às bancadas evangélicas, citemos, por 
exemplo, o livro Política e Eleições: a participação dos evangélicos nas eleições, 
2006, de Maria das Dores Campos Machado e o recente artigo “Digas ‘não’ e 
salvar-te-emos pela coalizão”: pressão, patrulhamento e desagendamento nas 
relações entre a bancada evangélica e Dilma Rousseff, 2012, de Emanuel 
Freitas da Silva (SILVA, 2012). 

É nesse contexto que ocorre a disputa em torno do Ensino Religioso, 
como um elemento que pode contribuir para a intensificação das tendências de 
reencantamento e dessecularização do mundo ou obstá-las.  

Nos interessou refletir sobre o Ensino Religioso em suas formas reais de 
existência para compreender o repto à laicidade do Estado que é lançado por 
essa modalidade educativa, procurando colaborar com a construção da 
cidadania e tolerância social. 

Dessa maneira, assim elaboramos as perguntas que nos guiam nesse 
trabalho: 

 Como se dão as lutas em torno da definição do ER? 
 Que sujeitos estão implicados e sob que justificativas se dá a luta 

por diferentes modelos de ER? 
 Como o currículo escrito é impactado pelos diferentes modelos de 

ER? 
 Como o ER lida com a questão das religiões não cristãs e 

especialmente as afro-brasileiras? 
 

4. A escolha dos estados para a análise e elaboração dos 
objetivos 
 
Os estados e os municípios que possuem sistema próprio detém o poder 

de regulamentar o Ensino Religioso em sua circunscrição, conforme determina 
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a LDBEN e o fazem de maneira díspar, dependendo do contexto político e 
cultural. 

As discussões ocorridas desde a promulgação da LDBEN e da alteração 
realizada em 1997 no que tange ao Ensino Religioso desenharam um cenário 
nacional em que os vários sistemas (especialmente os estados) promoveram 
diferentes formas de regulamentação da disciplina. 

Além dos diferentes arcabouços normativos de existência de ER. A 
produção acadêmica sobre o tema, fortemente lastreada nas posições do Fórum 
Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER e lideradas por três 
universidades confessionais, quais sejam a Escola Superior de Teologia – EST, 
localizada no Rio Grande do Sul e de estirpe luterana e as Pontifícias 
Universidades de São Paulo (Programa de Ciências da Religião) e do Paraná 
(Programa de Teologia) (JUNQUEIRA, 2013a), elaboraram uma definição de 
Ensino Religioso que o divide em três diferentes modelos: Confessional, 
Interconfessional e Fenomenológico (JUNQUEIRA, 2008). 

Apesar desses modos de existência do ER serem apresentados como 
modelos epistemológicos distintos, assumimos, em discordância, a perspectiva 
de Diniz et alii (2010), que argumentam, acerca da distinção entre as 
modalidades confessional e interconfessional de Ensino Religioso, tal como 
formulada por Junqueira (2008) e da qual partilham muitos estudiosos: 

 
Há, entretanto, uma ambiguidade conceitual na fronteira entre essas 
duas modalidades de ensino religioso, pois todo ensino 
interconfessional é também confessional em seus fundamentos. A 
diferença entre os dois tipos de ensino estaria na abrangência da 
confessionalidade: o ensino confessional estaria circunscrito a uma 
comunidade religiosa específica, ao passo que o interconfessional 
partiria de consensos entre as religiões, uma estratégia educacional 
mais facilmente posta em prática pelas religiões cristãs, por exemplo. 
(DINIZ et alii, 2010, p. 14-15) 
 Se confessionalidade e interconfessionalidade pressupõem a mesma 

natureza não constituem modelos epistemológicos distintos, mas tão somente 
arranjos particulares diversos. Nesta perspectiva, assumimos dois como os 
modelos fundamentais de Ensino Religioso, o modelo 
confessional/interconfessional e o modelo fenomenológico. 

Contudo, esses modelos, quais sejam, o confessional e o 
fenomenológico somente foram confrontados nas paragens da abstração teórica 
e não em sua existência real no Estado brasileiro.  
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Por isso pretendemos realizar uma análise educacional dos modelos em 

pauta em suas manifestações na realidade. Deve-se considerar que partimos 
dessa diferenciação a partir do currículo escrito dos estados que pretendemos 
observar: 

O modelo teológico foi implementado em sua versão mais plena, a 
confessional, na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, que representará 
esse modelo em nossa pesquisa. A escolha do Estado do Rio de Janeiro como 
representante do esquema confessional deve-se ao fato de que ele apresenta o 
modelo mais icônico dessa proposta, uma vez que os professores de Ensino 
Religioso nesse estado são chancelados pelas organizações religiosas, requisito 
que se acrescenta à aprovação no concurso público. Essas autoridades 
religiosas também possuem a incumbência normativa de determinar os 
conteúdos a serem ministrados na disciplina, características que nos habilita a 
reconhecer, com Diniz et alii (2010, p. 52), que “o Rio de Janeiro é um caso 
paradigmático [...]” 

Além disso, o estado é palco de forte presença religiosa no cenário 
político eleitoral (vide Crivela e Garotinho) e sede de importantes lideranças 
religiosas nacionais (MACHADO e MARIZ, 2004). 

É preciso dizer que, do ponto de vista epistemológico, esse modelo se 
estrutura com base na aceitação das premissas de fé identificadas com a 
ortodoxia de cada denominação religiosa ou grupo de religiosos (como é o caso 
das religiões afro-brasileiras e espírita, reunidos em federações), que são 
tomadas como verdadeiras pelo ato da fé, a partir das quais são construídos os 
discursos da disciplina. Ou seja, a teologia é o discurso sobre Deus (strictu 
sensu, ou sobre a divindade, lato sensu) e sobre as coisas à luz de Deus, de 
modo que possui a dogmática como base formal (BOFF, 1998). O ER 
confessional é, pois, fundado nessa dinâmica epistemológica. 

Noutra ponta se encontra o ER fenomenológico. Esse modelo se 
debruça sobre a religião a partir das premissas das Ciências da Religião, 
compreendendo a religião sem questionar suas premissas teológicas, isto é, sem 
chancela-las ou invalidá-las. O objetivo é empreender uma análise das religiões 
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a partir de vários instrumentais científicos como a antropologia, a sociologia e a 
história. Nesse sentido, valem as premissas teóricas das Ciências Humanas, 
tratando-se, pois de uma aproximação científica (e não de fé) do objeto, mediada 
pela racionalidade crítica e não pelas verdades teológicas pressupostas. 

O modelo fenomenológico foi adotado por vários estados, como Santa 
Catarina, São Paulo e pelo estado do Paraná2. Optamos por Santa Catarina 
como locus de nossa observação levando em consideração que o Fórum 
Nacional Permanente do Ensino Religioso - FONAPER, autor da proposta 
fenomenológica para o ensino religioso, possui forte influência na articulação da 
disciplina no estado. Ainda é preciso dizer que este estado foi o que levou mais 
adiante a proposta do FONAPER ao autorizar e reconhecer, pelo Conselho 
Estadual de Educação, o curso de Ciências da Religião – Licenciatura em Ensino 
Religioso e promover por meio deste, perante o Sistema Estadual de Educação 
de Santa Catarina, a habilitação dos professores de Ensino Religioso. 

 Não obstante bastante justificada, não escamoteamos o caráter 
inexoravelmente arbitrário dessa escolha, pois não há requisitos “técnicos” para 
uma seleção pretensamente objetiva. 

A abordagem far-se-á nos marcos do que chamamos de História do 
Currículo e História das Disciplinas, na perspectiva de Ivor Goodson. Nos 
debateremos, nesse ponto, nessa nova escolarização do Ensino Religioso no 
Brasil a partir da Constituição de 1988 e da LDB de 1996, bem como nas 
mudanças operadas no ano seguinte. 

Este recorte temporal foi escolhido porque representa justamente a 
emolduração do ordenamento jurídico contemporâneo. Isto quer dizer que em 
1988 a sociedade brasileira assumiu uma posição política sobre o Ensino 
Religioso, esculpida na Constituição Federal e posteriormente (1996) na LDBEN, 
que foram digeridas pela sociedade e pelo Estado nas formas complexas que 
pretendemos ter vislumbrado e compreendido em nosso trabalho. Desta feita, 
sendo este momento aquele que redunda nos processos posteriores até os dias 
                                                           
2 Em primeiro lugar é preciso dizer que esse modelo possui, no discurso de autorreferenciação, 
essas características, contudo, como se verá na análise do modelo catarinense, a realidade 
impõe uma caracterização mais complexa da experiência; 
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atuais, este recorte se legitima pela oportunidade de ampliação da compreensão 
da realidade contemporânea. 

A hipótese fundamental desse trabalho é que o contemporâneo 
crescimento e consolidação de bancadas religiosas no legislativo e um crescente 
poder político/eleitoral de líderes religiosos pressiona o aparelho do Estado a 
incorporar as demandas cristãs a seu arcabouço institucional. No entanto, essa 
incorporação não se dá de forma mecânica, mas é ativamente alterada pela 
dinâmica do processo político de construção do currículo, que passa pela 
discussão parlamentar, pelos órgãos de gestão educacional como conselhos de 
educação e secretarias de educação e também pelo planejamento escolar 
executado na própria escola. 

No entanto, conquanto o crescente poder político das igrejas concorre 
para aumentar ainda mais seu poder religioso, pressionando e intervindo no 
cenário religioso, através inclusive do Ensino Religioso, intelectuais que se 
encontram na oposição desse processo, agrupados no Fórum Nacional 
Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, vem desenvolvendo uma reflexão 
no sentido de propor um Ensino Religioso que se paute por referenciais laicos, 
contribuindo também para a ampliação do conhecimento do fenômeno religioso. 
No entanto, esse grupo, oriundo da Igreja Católica, está marcado profundamente 
por crenças antropológicas que atrelam o homem a uma inescapável 
transcendência, provocando discussões intensas no próprio meio intelectual. 

No ensejo de refutar ou comprovar as referidas hipóteses, construímos 
os seguintes objetivos a serem perseguidos: 

Geral: 
 Analisar os diferentes papeis cumpridos pelos sujeitos em luta 

pela imposição de sua visão sobre o Ensino Religioso no 
processo de definição do currículo pré-ativo da disciplina;  
 

Específicos: 
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 Conhecer o amplo universo do Currículo Pré-ativo nos estados do 

Rio de Janeiro e Santa Catarina. 
 Investigar como, no campo do currículo pré-ativo, dialogam os 

conteúdos mínimos e materiais didáticos; 
 Analisar o impacto das forças religiosas na política e o exercício 

desse poder para a pressão da esfera educacional; 
 Identificar como as diferentes perspectivas epistemológicas, 

alteram também a forma de existência do ER, como conteúdos e 
materiais didáticos; 

 
Enquanto o modelo adotado no Rio estabelece uma aprendizagem 

teológica a partir da denominação religiosa do estudante, ministrada por um 
professor que é funcionário público, mas chancelado pela autoridade religiosa 
da denominação acerca da qual esse educador ensina, nos estados inspirados 
na proposta da FONAPER, o professor, também funcionário público, não deve 
ser chancelado por qualquer denominação religiosa e não ensina qualquer 
teologia específica, mas a epistemologia de que parte é a fenomenologia. A 
religião é abordada como fenômeno social, excluída a apreciação dos requisitos 
de validade de suas premissas teológicas. Contudo, é preciso dizer que há uma 
zona cinzenta em que a ideia de “transcendente”, muito presente na proposta do 
FONAPER, parece, de alguma forma, indicar que o homem seja 
necessariamente religioso. 

Esse confronto de modelos que, na verdade, representa uma disputa de 
posições epistemológicas, com implicações educacionais e políticas, se 
encontra no centro da existência real do Ensino Religioso no Brasil e se há 
muitos estudos fazendo a discussão teórica sobre esses dois modelos, não há 
qualquer trabalho que confronte o currículo desses dois modelos na realidade 
brasileira. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO RELIGIOSO COMO OBJETO DE ESTUDO 
 
 

1. Discussão Bibliográfica 
 

Um elemento importante, que compõe o início do processo de pesquisa 
no tema é a discussão bibliográfica acerca da questão em pauta, para conhecer 
a condição que se encontram as pesquisas naquele determinado tema de 
pesquisa. 

Esse tipo de pesquisa utiliza-se de um levantamento bibliográfico sobre 
determinado tema e a partir de sua análise, obtém um quadro de quais aspectos 
vem sido privilegiados e quais tem sido obscurecidos, bem como as tendências 
interpretativas em ascensão ou descenso (ROMANOWSKI, 2002). 

Ao realizarmos esse trabalho, nos serviremos prioritariamente do 
amplíssimo Mapa da produção científica do ensino religioso: 1995-2010 e suas 
atualizações, realizado pelo Grupo de Pesquisa em Ensino Religioso – GPER, 
sob coordenação do Prof. Dr. Sérgio Junqueira  (JUNQUEIRA, 2013a, 
JUNQUEIRA, 2013b, JUNQUEIRA, 2013c) e classificado pelo Prof. Dr. Afonso 
Maria Ligório Soares, parecerista técnico da publicação, como “uma contribuição 
sem paralelo na história recente das Ciências da Religião e, provavelmente, nas 
Ciências da Educação” (SOARES, 2013, p. 7). 

Além desse mapa substancial e primeiro, nos serviremos também de 
dois documentos de atualização, sendo o Mapa referente a 2011 e de 2012, 
também feitos pelo GPER e coordenados pelo Prof. Sérgio Junqueira. 

O referido mapa analisa as produções bibliográficas em três esferas: na 
apresentação de comunicações em eventos acadêmicos e artigos científicos em 
periódicos; na defesa de teses doutorais e dissertações de mestrado; na 
publicação de livros acadêmicos (excluídos os didáticos). Nos limitaremos à 
discussão com foco mais específico na produção de dissertações e teses e 
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também de livros, posto que se tratam de produção de maior maturidade e 
complexidade. 

Os trabalhos sobre Ensino Religioso de que trata o Mapa que 
utilizaremos como fundamento açambarca o período a partir de 1995. Por que 
essa data? Por quê é justamente o ano em que foi fundado o Fórum Nacional 
Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, que passa a realizar o debate 
que dará origem a essa retomada da disciplina no Brasil. 

Além disso, também é preciso dizer que antes desse momento 
pouquíssima coisa havia sido escrita, ao menos no âmbito acadêmico, sobre a 
questão. 

Não obstante, após a apresentação desses números e de breve 
consideração acerca de sua correlação com o tema específico que nos anima, 
apresentaremos as discussões centrais das várias correntes de pensamento 
sobre o tema. 

Analisando a produção teórica sobre o ER desde 1995, que se verifica é 
que 3 instituições praticamente dominam a produção científica nesse campo, 
restando as demais com produções esporádicas. Foram 19 mestrados da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná -  PUC-PR, 18 da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP e 14 da Escola Superior de 
Teologia – EST. A PUC-PR não possui um programa de Doutorado que trabalhe 
com esse tema, mas a PUC-SP apresentou 4 teses nesse período, enquanto na 
EST foram 8 teses. 

O que essas universidades têm em comum? A) São confessionais, as 
PUCs católicas e a EST luterana; B) Possuem relação com o FONAPER, 
participando de uma perspectiva do Ensino Religioso no modelo não 
confessional; e C) Estão no eixo sul-sudeste, que domina a produção sobre ER 
no Brasil. 

Importante é notar que na EST e PUC-PR, as produções se concentram 
nos programas de Teologia, enquanto na PUC-SP as produções são 
majoritariamente exaradas pelo programa de Ciências da Religião. 

Segundo Junqueira (2013a, p. 187) cerca de 50 trabalhos dentre estes 
se debruçam especificamente sobre a questão a identidade da disciplina do 
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Ensino Religioso, fazendo isso sob vários aspectos, seja através da história da 
disciplina, de sua legislação e de sua aplicação nos sistemas de ensino. 

Ao conhecer os trabalhos, o que salta aos olhos é o fato de que apesar 
de existirem dois modelos de Ensino Religioso no Brasil, um modelo, o 
fenomenológico, criado e defendido pelo FONAPER, que é articulado por 
importantes intelectuais das universidades mais ativas na pesquisa do tema, 
concentra toda a pesquisa científica. Por outro lado, não conseguimos localizar 
nenhum trabalho especificamente sobre o modelo confessional na escola 
pública. Há 17 dissertações e 5 teses sobre a educação confessional em escolas 
confessionais, mas não uma aprofundada discussão específica sobre a 
aplicação do modelo nas regulamentações estaduais, isto é, na escola pública. 

Livros publicados durante este período foram 79, de 80 diferentes 
coautores. A produção de livros mostra-se intimamente ligada à produção das 
teses de dissertações, demonstrando que a academia é o locus privilegiado em 
que a discussão acerca do Ensino Religioso ocorre.  

As mesmas instituições que dominam a produção de teses e 
dissertações também hegemonizam a produção de livros. Analisando os autores 
que mais produziram, como amostra, nos restringiremos aos mais prolíficos, que 
publicaram entre 4 e 14 livros no período.  

O autor que mais publicou é Sérgio Junqueira, que iremos trabalhar 
individualmente logo à frente, ligado à PUC-PR; o segundo autor mais publicado, 
empatado com outros três autores, com 6 publicações bibliográficas, é Laude 
Erandi Brandenburg, doutor pela Escola Superior de Teologia, onde atua como 
docente até os dias atuais; Lilian Blanck de Oliveira, também com 6 livros 
publicados, é membro do Grupo de Pesquisas em Ensino Religioso GPER, 
doutora pela EST e hoje atua na FURB, inclusive no curso de Ciências da 
Religião, licenciatura para o Ensino Religioso; Ainda com 6 publicações, 
Manfredo Carlos Wachs é também doutor em teologia pela EST e hoje atua no 
Instituto Superior de Educação Ivoti, mantido pela Associação Evangélica de 
Ensino; Por fim, com 6 livros também publicados, Remi Klein é também doutor 
em teologia pela EST e docente da instituição; com 4 obras publicadas, o último 
autor a ser tratado, Henri Luiz Fuchs, também é doutor em teologia pela EST e 
hoje atua como professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 
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Na publicação de livros se estende a larga hegemonia das universidades 

confessionais na discussão sobre o Ensino Religioso e todos os apresentados, 
sem exceção, defendem o modelo de Ensino Religioso tal como elaborado no 
Fonaper, embora haja leves nuances no pensamento dos autores. Isto quer dizer 
que apesar dos distintos focos das pesquisas sobre o tema, a visão adotada do 
Ensino Religioso, de como deve ocorrer, é similar. Considerando a proeminência 
do GPER e do prof. Sérgio Junqueira neste campo, aprofundaremos pouco mais 
em sua perspectiva a propósito de apresentarmos uma leitura norteadora para a 
compreensão da hegemônica produção teórica sobre o Ensino Religioso na 
academia dos dias atuais. 

O Professor Sérgio Junqueira atua como uma espécie de líder na 
pesquisa na área, membro atuante do FONAPER, líder do GPER e 
indiscutivelmente o autor mais produtivo da área, tendo orientado 19 
dissertações de mestrado sobre Ensino Religioso, sendo autor de 52 artigos 
apresentados em eventos científicos, 43 publicados em revistas acadêmicas e 
de 14 livros sobre o tema. Desta feita, em se sabendo que no âmbito da produção 
acadêmica, a identidade do ER segue em larga medida as linhas traçadas no 
FONAPER e GPER, tendo o Prof. Junqueira como principal articulador, faremos 
uma breve apresentação de suas posições no tema tendo como base o livro: 
História, Legislação e Fundamentos do Ensino Religioso, de Sérgio Junqueira. 

Segundo Junqueira (2008, p. 80) “O modelo confessional refere-se 
objetivamente a uma tradição religiosa reconhecida oficialmente pelo estado”, 
encontrando sua genealogia na Europa, especificamente Alemanha, Áustria e 
Holanda e que teve forte presença no Brasil desde o começo da escolarização 
no país. 

Nesse contexto, o Ensino Religioso aparece como explicitação doutrinal 
da confissão a que se liga, fundamentando-se na teologia admitida por essa 
proposta religiosa. Como uma variante da chamada “aula de religião”, o ER, 
nesse contexto se torna uma missão evangelizadora do professor em face dessa 
oportunidade de convencer as novas gerações, concentradas no espaço escolar, 
das verdades da fé. 

O objetivo do ER seria fazer o estudante: 
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[...] se encontrar com Deus, Nosso Senhor, de maneira a fazê-lo assumir uma mentalidade diversa dos ‘pagãos’, conduzindo-o a 
uma postura submissa – atitude de criatura, ou, melhor ainda, de filho para Pai. Isso se faz com vistas a levar o educando a conhecer, amar, sentir e agir em função de Deus. (JUNQUEIRA, 
2008, p. 85) 
 

A partir dessa leitura é que se depreende a incompatibilidade enxergada 
pelo FONAPER e pela maioria dos pesquisadores, do modelo confessional de 
Ensino Religioso com a Constituição Federal, com a LDB e com a natureza laica 
da escola pública. 

Ao apresentar o modelo fenomenológico do ER, o autor defende que a 
disciplina apresenta-se “como um componente curricular que contribui para a 
formação do cidadão, que, vivendo em uma sociedade pluralista, necessita 
saber dialogar nela e com ela” (JUNQUEIRA, 2008, p. 96). 

Do ponto de vista epistemológico, o autor afirma que o modelo 
fenomenológico tem como ponto de partida: 

 
[...] o fenômeno religioso presente na sociedade, como a abertura do homem para o sentido fundamental de sua 
existência, seja qual for o modo como é percebido esse sentido. Tal estudo tem como referencial todas as ciências humanas 
conjugadas com a fenomenologia religiosa e a antropologia religiosa, dentre outras. (JUNQUEIRA, 2008, p. 96) 
 

Nessa passagem, é possível entrever a intrínseca relação entre essa 
proposta de ER e as Ciências da Religião, uma vez que trata-se de uma 
conjugação de reflexões que instrumentaliza variadas ciências humanas, 
projetando o foco sobre as religiões e religiosidades com o objetivo de construir-
se uma visão ampla e complexa sobre o fenômeno religioso sem verificação de 
validade teológica e suas práticas e premissas de fé. Essa ligação se 
consubstancia de modo efetivo na operação da formação docente em ER em 
cursos de Ciências da Religião nos estados que implementaram a disciplina a 
partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso escritos pela 
FONAPER. 
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No entanto, ao abordar a religião a partir de uma perspectiva 

pretensamente científica, o FONAPER acaba servindo-se do conceito de 
“Antropologia Religiosa” que não se explicita em que bases se funda e que 
defende uma visão do homem que parece não poder se furtar à transcendência 
religiosa. 

A perspectiva assumida pelo Fonaper possui um lastro inequivocamente 
lastreado no pensamento de Mircea Eliade. Este importante autor compreendia 
a religiosidade como uma dimensão substancial de todo ser humano. Para 
Eliane: 

O homo religiosus3 representa o ‘homem total’; consequentemente, a 
ciência das religiões deve tornar-se uma disciplina total no sentido de 
ter de utilizar, integrar e articular os resultados obtidos pelos vários 
métodos de abordar um fenômeno religioso. Não basta apreender o 
sentido de um fenômeno religioso numa certa altura e, 
consequentemente, decifrar a sua ‘mensagem’ (pois todo fenômeno 
religioso constitui uma ‘cifra’); há que estudar e compreender também 
a sua ‘história’, isto é, deslindar as suas alterações e modificações e, 
em última análise, esclarecer a sua contribuição para a cultura por 
inteiro. (ELIADE, 1989, p. 22). 
 

A figura do homo religiosus é uma representação expressiva da forma 
como Eliade encarava o fenômeno religioso, que assume os seres humanos 
como naturalmente religiosos, sendo esta sua forma “correta” de existçencia, 
fora da qual estaria incompleto, inadequado.  

Este tratamento teórico do fenômeno religioso “parece partir 
aprioristicamente de arquétipos universais, sob os quais e subsumem uma 
grande quantidade de dados sem critérios rigorosos de análise” (CRUZ, 2013, p. 
40), desta forma, o pensamento de Eliade, embora tenha sua validade histórica, 
não se identifica com o que é praticado nos dias atuais em nome das Ciências 
da Religião. 

A leitura substancialista do fenômeno religioso, própria do projeto 
eliadiano, é contemporaneamente denunciado como uma criptoteologia. Nesta 
perspectiva, “em nome de uma abordagem objetiva de religião, os acadêmicos 
ligados ao projeto fariam uma defesa da religião, mantendo-a à margem das 
análises críticas” (CRUZ, 2013, p. 41). Esta afirmação parece substancialmente 

                                                           
3 Grifo do original; 
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verossímil e encontra significativa identidade com o documento que ora 
analisamos. 

Deste modo, a autoreferenciação às Ciências da Religião, praticadas no 
seio do movimento pelo Ensino Religioso, seja em seus documentos de base, 
seja inclusive na formatação do curso de formação de professores no Estado de 
Santa Catarina, é de base eliadeana e não pode se confundir com as Ciências 
da Religião praticadas nas universidades brasileiras e no exterior, no campo da 
pesquisa. Não obstante, entendemos inadequado referenciar essas perspectivas 
com outro nome que não o autodeclarado, já problematizado e mitigado por essa 
breve reflexão. 

Retornando à análise mais direta dos Parâmetros Nacionais do Ensino 
Religioso, Ranquetat Junior (2007), ao analisar a implementação do Ensino 
Religioso fenomenológico no Rio Grande do Sul, inspirado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, do FONAPER, afirma que os atores 
que compõem esse processo “Defendem uma antropologia filosófica que 
considera o religioso uma dimensão natural do homem e que deve ser educada 
por meio de uma disciplina como o ensino religioso” (RANQUETAT JUNIOR, 
2007, p. 140). 

A despeito desse amplo grupo de intelectuais que defendem o Ensino 
Religioso na perspectiva do FONAPER, também há um outro grupo de 
pensadores que se opõem de forma incisiva à presença do Ensino Religioso na 
escola pública, por acreditar que trata-se de uma ferida na laicidade do Estado 
que compromete o viés republicano da nação. Nesse campo se encontram 
Débora Diniz (UNB), Roseli Fischman (USP/Metodista) e Luiz Antonio Cunha 
(UFRJ). 

Débora Diniz, em parceria com Tatiana Carrião e Vanessa Lionço, 
realizou um estudo para a UNESCO sobre o ER no Brasil, publicado sob o título 
Laicidade e ensino religioso no Brasil, publicado em 2010 pela UNESCO 
associada à editora UNB. 

Refletindo sobre o desafio do ER, as autoras afirmam: 
Não é tarefa simples representar e promover a diversidade social e 
cultural brasileira no livros de ensino religioso. Na ausência de 
diretrizes nacionais sobre o ensino religioso, as entidades civis 



33  
organizadas para responder às determinações da LDB discutem qual 
deve ser o conteúdo: há quem defenda a história das religiões; outros, 
as expressões culturais das tradições religiosas, tais como música, a 
literatura ou os ritos; ou ainda as narrativas, os líderes ou símbolos de 
cada grupo (Fonaper,1998). Qualquer que seja o fio condutor escolhido 
pelos autores dos livros, se o compromisso com a justiça religiosa não 
for a referência ética para a definição do conteúdo, as religiões cristãs 
ocuparão espaço preponderante. (DINIZet alii, 2010, p. 63-64) 

 
Não obstante, as autoras somente admitem o modelo de São Paulo, 

ministrado por professores de história e filosofia e concentrado na História das 
Religiões, como um modelo laico. Sendo mesmo a proposta do FONAPER, em 
sua visão, eivada de uma visão cristianizada do homem, que levaria a uma 
preponderância dessa proposta. 

O estudo defende que o Ensino Religioso no país vem estimulando o 
preconceito e a homofobia nas escolas públicas e não considera a proposta 
como um modelo epistemológico, mas uma proposta indefinida, mais próxima do 
que se poderia considerar como um modelo interconfessional, restando assim, 
na seara do ER os modelos confessional (tendo o Rio de Janeiro como caso 
paradigmático), o interconfessional (identificado com as aplicações inspiradas no 
FONAPER) e o modelo de História das Religiões, considerado laico e aplicado 
especificamente pelo estado de São Paulo (DINIZ et alii, 2010). 

A Profª Roseli Fischmann também discutiu o Ensino Religioso em muitos 
trabalhos. Apresentemos o artigo Inconstitucional: o ensino religioso em escolas 
públicas em questão, publicado em 2012, na revista Notandum, no qual 
apresenta o projeto de pesquisa sobre Direitos Humanos, no qual se encontra a 
discussão sobre o ER e alguns apontamentos sobre o mesmo e seu caráter 
complexo. 

Para Fischmann (2012), a própria ideia de um Ensino Religioso que não 
seja proselitista é impraticável, especialmente quando se trata de um ensino 
confessional: 

Os documentos e normas exarados do Conselho Nacional de 
Educação, órgão responsável pela regulamentação, remeteram aos 
sistemas estaduais de ensino o equacionamento de questão que tem 
se mostrado impossível de equacionar, seja no plano jurídico, 
pedagógico, psicológico, cultural, social e ético, todos com impacto 
sobre a cidadania, como um todo e como indivíduos. (FISCHMANN, 
2012, p. 08) 
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Assim, fica o Ensino Religioso, na visão de Roseli Fishmann, 
inexpugnavelmente impregnado de impacto negativo sobre a cidadania ao 
contribuir com o afastamento do pluralismo religioso a partir da pressão estatal. 

Luiz Antonio Cunha, no artigo Confessionalismo versus laicidade na 
educação brasileira: ontem e hoje, publicado em 2011, defende que há uma 
constante luta entre os movimentos laicos e confessionais (diga-se, as 
denominações religiosas) no interior da história e que, apesar da vigorosa 
ascensão destes movimentos que reivindicam uma efetiva laicidade do Estado 
brasileiro, tiveram sua perspectiva obliterada pelos interesses confessionais na 
Constituição Federal de 1988, que repôs a condição privilegiada das igrejas na 
escola pública. Da mesma forma se pode dizer a respeito da redação da LDB 
propugnada e aprovada em 1997, que possibilitou que o Ensino Religioso 
passasse a ocorrer às expensas do erário público. 

Cunha (2011) também argumenta que no embate entre forças sociais 
confessionais e laicizantes tiveram o mesmo desfecho na ocasião da assinatura 
e aprovação da Concordata Brasil/Vaticano, de 2007, em que se determina o ER 
católico obrigatório, recusando até mesmo as propostas ecumênicas de Ensino 
Religioso. 

 
2. Quadro Teórico 

 
No que diz respeito à construção de uma história da implementação do 

Ensino Religioso nos estados do Rio de Janeiro e Paraná, nos servimos da 
importante contribuição de Ivor Goodson na elaboração de referências para uma 
História do Currículo de História das Disciplinas. 

Ivor Goodson, pesquisador inglês, participa da herança teórica do 
movimento da Nova Sociologia da Educação, da Inglaterra, cujo propósito é 
realizar uma análise crítica sobre a educação, com ênfase nas contradições 
sociais que a perpassam. O autor aborda a forma curricular como um constructo 
social permeado de disputas que incluem múltiplas dimensões da sociedade. 
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Goodson salienta que o currículo possui diferentes momentos. 

Especialmente podemos falar no “currículo pré-ativo” (ou currículo escrito) e no 
“currículo ativo”. Naquela fase, o currículo é definido como: 

Curso aparente ou oficial de estudos, caracteristicamente constituído 
em nossa era por uma série de documentos que cobrem variados 
assuntos e diversos níveis, junto com a formulação de tudo – ‘metas e 
objetivos’, conjuntos e roteiros – que, por assim dizer, constitui as 
normas, regulamentos e princípios que orientam o que deve ser 
lecionado. (GOODSON, 1995, p. 117). 

 Enquanto o currículo ativo seria aquele que é realmente aplicado em 
sala de aula, ou seja, a partir do currículo pré-ativo, o docente faz sua aula, 
novamente selecionando, excluindo e modificando o currículo prévio e ainda em 
interação com os estudantes, que reagem ativamente discutindo, interpelando e, 
por conseguinte, modificando o currículo e produzindo o currículo ativo, também, 
por vezes, chamado de interativo. 

Não obstante a importância de se conhecer o currículo ativo, constitui 
capital equívoco compreendê-lo separadamente do currículo pré-ativo. 
Conforme Goodson (2013, p. 22) “Existem inúmeras versões da tese da 
dicotomia completa”, sendo esta, porém, incapaz de compreender a ligação 
fundamental entre o prescrito e o que ocorre em sala. Para o autor: 

[...] a construção pré-ativa pode estabelecer parâmetros importantes e 
significativos para a execução interativa em sala de aula. Por 
conseguinte, se não analisarmos a elaboração do currículo, a tentação 
será a de aceita-lo como um pressuposto e buscar variáveis dentro da 
sala de aula, ou, pelo menos, no ambiente de cada escola em 
particular. Estaríamos aceitando como ‘tradicionais’ e ‘pressupostas’ 
versões de currículo que num exame mais aprofundado podem ser 
consideradas o clímax de um longo e contínuo conflito. (GOODSON, 
1995, p. 24) 

Pode-se ver nesse trecho a importância do currículo pré-ativo, uma vez 
que ele estrutura as bases sobre as quais se dará a ação ativamente 
modificadora da relação educacional em sala de aula. Não obstante, no currículo 
pré-ativo, vê-se as forças sociais que se digladiam em torno da definição de seus 
contornos. 

Para Goodson: “[...] os conflitos existentes sobre a definição do currículo 
escrito oferecem provas visíveis, públicas e documentais da luta contínua sobre 
as aspirações e intenções da escolarização” (2001, p. 50). Desse modo, o autor 
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se coloca em busca da história do currículo e das disciplinas como uma história 
social em busca desses objetos, sem participar de apriorismos que enxergam 
uma ligação mecânica entre disciplina escolar e disciplina acadêmica, ficando 
por conta da pesquisa empírica a verificação da relação específica entre 
desenvolvimento da ciência e matéria escolar. 

O currículo apresenta-se de forma semelhante ao que Hobsbawm 
chamou de tradição inventada, isto quer dizer: 

Tradição inventada significa um conjunto de práticas e ritos: práticas 
normalmente regidas por normas expressas ou tacitamente aceitas; 
ritos - ou natureza simbólica - que procuram fazer circular certos 
valores e normas de comportamento mediante repetição, que 
automaticamente implica em continuidade com o passado. De fato, 
onde é possível, o que tais práticas e ritos buscam é estabelecer 
continuidade com um passado histórico apropriado. (Apud GOODSON, 
2013, p. 27) 

Observe-se que esta tradição deve se construir e se reconstruir no 
interior da história a partir das dinâmicas sociais contraditórias, mas deve 
apresentar-se como tradição, isto é, cuja reposição na realidade dá-se como 
necessidade de continuidade histórica, sem que sua estrutura e natureza sejam 
questionados, mistificando-se e obliterando um olhar crítico sobre si. 

A perspectiva de Goddson, muitas vezes chamada de construcionismo 
social do currículo, é uma decorrência da análise da história de muitas disciplinas 
e currículos em muitos lugares e ocasiões, especialmente no caso da Inglaterra 
e mormente disciplinas como a Geografia e as Ciências. Cuja trajetória acusa 
com muita clareza as lutas políticas que delineiam a estrutura curricular. 

Na esteira desses estudos específicos, Goodson elaborou uma espécie 
de roteiro teórico a ser perseguido e do qual tentamos nos aproximar. Para o 
autor: 

O que se exige é uma abordagem complexa – um enfoque sobre a 
construção de currículos prescritivos e política combinada com uma 
análise das negociações e realização deste currículo prescrito e 
voltado para a relação essencialmente dialética dos dois (GOODSON, 
1995, P. 72). 

Este é o que objetivo que perseguimos em nosso trabalho, que melhor 
ainda pode ser reconhecido na formulação de Goodson que “Em síntese, 
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queremos a história de ação dentro de uma teoria de contexto” (1995, p. 72), no 
que se pode reconhecer a teoria de contexto no capítulo em que expusemos as 
discussões contemporâneas acerca dos fenômenos da religião, secularização, 
encantamento do mundo e da laicidade do Estado e a história de ação é o que 
realizamos nos capítulos dedicados às lutas políticas para a construção dos 
modelos de ER catarinense e fluminense. 

 
3. Metodologia e Fontes  

 
a. História do Currículo e da Disciplina 
 

Nesse campo, seguimos, como já dito, na esteira de Ivor Goodson, 
compreendendo o currículo como um espaço de disputas pela definição de quais 
as aspirações sociais devem ser conservadas (2001). O elemento fundamental 
dessa pesquisa é que chamamos de Currículo pré-ativo, que inclui todo o 
processo de normatização da disciplina, leis, pareceres, resoluções, portarias, 
conteúdos mínimos, materiais didáticos, entre outros. 

Para uma investigação sobre as condições de surgimento ou de 
ressurgimento da disciplina, começamos na Constituição Federal de 1988 e na 
LDB de 1996 e os processos de implementações dessa disciplina no Rio de 
Janeiro e no Paraná. 

Dessa forma, refletimos sobre o ambiente político nesses contextos e 
especialmente a dinâmica parlamentar em que essas legislações são 
consubstanciadas. 

Constituem nossas fontes históricas iniciais, localizadas no âmbito dos 
espaços de debate político e nos órgãos de gestão educacional: 

1. Constituição Federal; 
2. LDB (redação original); 
3. Modificação à LDB Lei 9.475/97; 
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4. Concordata Brasil/Vaticano; 
5. Parecer Conselho Nacional de Educação - CNE Nº 97/99 
6. Parecer CNE Nº: 05/97 
Esses instrumentos nacionais foram acessados por meio da internet, 

onde estão disponíveis por meio de canais oficiais. Contudo, no caso das 
documentações concernentes aos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro, 
a trajetória foi um pouco diversa. 

Entramos em contado com diversas pessoas ligadas à experiência 
catarinense militantes e/ou intelectuais que abordaram o tema, para ter acesso 
à documentação. No caso das normatizações, foram encontradas em 
compilação realizada pelo Grupo de Pesquisa do Ensino Religioso – GPER, em 
seu site na internet. Outros documentos complementares de normatização da 
matéria foram acessados pelo próprio site do governo do estado de Santa 
Catarina. Nosso corpus normativo foi, por fim, composto pelos seguintes 
documentos: 

1. Decreto nº 64, de 09 de agosto de 1935; 
2. Decreto - Lei nº. 88, de 31.03.1938; 
3. Decreto nº 498, de 01 de fevereiro de 1955; 
4. Decreto nº SE - 13.02.63/104 - D.O. nº 7.239 de 28/02/63; 
5. Lei nº 3.191, de 8 de maio de 1963; 
6. Lei nº 4.394, de 20 de novembro de 1969; 
7. Decreto nº 5.009, de 29 de maio de 1978; 
8. Decreto nº 13.692, de 14 de abril de 1981; 
9. Portaria nº 008/81/SEE, de 20/08/81; 
10. Portaria nº. 001/86/SE; 
11. Convênio Nº 828/91; 
12. Convênio nº 036/95; 
13. Lei de Diretrizes da Educação do Estado de Santa Catarina (Lei 

Complementar N. 170 de 07 de agosto de 1998) 
14. Proposta Curricular do ER – SED. 1998; 
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15. Diretrizes para a Organização da Prática Escolar na Educação 

Básica: Ensino Fundamental e Ensino Médio. Secretaria da 
Educação. 2000; 

16. Proposta Curricular do ER de Santa Catarina. 2001; 
17. Plano Estadual de Educação. 2004; 
18. Decreto 3.882, de 28 de dezembro de 2005; 
19. Orientações para a Educação Básica e Profissional da Rede Pública 

Estadual. 2005 
20. Edital 21/2012/SED; 
21. Prova do concurso. 2012; 
22. Gabarito do concurso. 2012; 
23. Pareceres dos recursos do concurso. 2012; 
24. Plano de Ensino do ER (2013-2016). 2013; 
Não obstante, o mais importante, em nossa concepção, eram os 

documentos referentes ao Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa – 
CIER e do Conselho do Ensino Religioso de Santa Catarina – CONER/SC. 
Depois de muito procurar, a Profª Drª Lurdes Caron, eminente militante do ER 
catarinense e estudiosa do tema, me enviou os contatos que me possibilitaram 
encontrar a documentação de que necessitava. 

Foi sob o apoio da Profª Adelir Raupp que pude vasculhar o arquivo da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Regional Sul IV, em 
Florianópolis e encontrar farta documentação para a análise, dentre os quais, 
destacamos: 

1. Livro de atas de reuniões do CIER. 
2. Livro de atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias do CIER; 
3. Livro de atas de reuniões da Comissão de Assessoria para a 

Educação Religiosa – CAER; 
4. Livro-caixa do CIER; 
5. Correspondência remetidas e recebidas do CIER; 
6. Livro Histórico 1 – CIER; 
7. Livro Histórico 2 – CIER; 
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8. Outros documentos diversos do CIER, como relatos avulsos de 

reuniões; 
9. Propostas Curriculares elaboradas pelo CIER; 
10. Material dos cursos de formação promovidos pelo CIER; 
11. Atas de reuniões CONER/SC; 
12. Atas das Assembleias do CONER/SC; 
13. Correspondências recebidas e remetidas pelo CONER/SC; 
14. Relatórios de atividades do CONER/SC; 
15. Relatos de reuniões do CONER/SC; 

 
Todo esse corpus documental que copiamos e trouxemos para análise 

somou cerca de 2 mil páginas de documentos para análise. 
No caso do Rio de Janeiro, acessamos nos sites oficiais o arcabouço 

normativo, quais sejam das leis e decretos, documentação bastante enxuta. O 
que realmente nos interessava eram os meandros da discussão, especialmente 
as manifestações dos parlamentares. Em contato com a Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, tentamos acessar essa documentação, mas mesmo 
atendendo a todas as requisições burocráticas que nos formam informadas, não 
conseguimos acesso à documentação. Foi então que, inadvertidamente, tivemos 
acesso à excelente compilação realizada pelo ISER, denominado Ensino 
Religioso no Rio de Janeiro: Registros e controvérsias, em que os textos legais, 
a manifestação dos sujeitos (parlamentares, agentes da Secretaria da Educação 
e militantes sociais), e repercussão midiática foram reunidos ipsis literis, para o 
regozijo dos pesquisadores. Ao que somamos documentos acessados em sites 
oficiais, especialmente aqueles posteriores à publicação ISER: 

 
1. Constituição Estadual do Rio de Janeiro, art. 313; 
2. Projeto de Lei 1.233 (texto inicial, emendas, pareceres de comissões e 

trâmites) 
3. Lei Estadual 3.459/00; 
4. Representação por Inconstitucionalidade referente à Lei 3.459 

apresentada pelo Deputado Carlos Minc ao Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro; 
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5. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (acompanhada de 

relatório); 
6. Decreto Estadual 29.228/2001 (cria a Comissão de Planejamento do 

Ensino Religioso Confessional); 
7. Decreto Estadual 31.086/2002 (regulamenta o ensino religioso 

confessional); 
8. Projeto de Lei 1.840 (texto inicial, trâmites, veto da governadora e 

discussão legislativa que acatou o veto); 
9. Ação Direta de Inconstitucionalidade referente à Lei 3.459 apresentada 

pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ao 
Supremo Tribunal Federal; 

10. Entrevista com Ediléa da Silva Santos (coordenadora de ensino 
religioso, Secretaria Estadual de Educação, 1990-2004); 

11. Edital do Concurso Público para Professor de Ensino Religioso; 
12. Editorial do Informativo da Coordenação de Educação Religiosa, 2004; 
13. Justificativa do Plano de Ação em 2004 da Coordenação de Educação 

Religiosa; 
14. Entrevista com Sônia Nikitiuk (coordenadora de ensino religioso, 

Secretaria Estadual de Educação, 1975-1990); 
15. Entrevista com Carlos Dias (autor da Lei 3.459); 
16. “Educação religiosa e ensino público”, artigo de Carlos Minc (O Globo, 

09/10/2000); 
17. Entrevista com Carlos Minc (autor do Projeto de Lei 1.233); 
18. “O Rio de volta à Idade Média”, texto publicado em Minc em Revista, 

nº12 (novembro de 2003); 
19. “De volta à Idade Média”, artigo de Carlos Minc (Jornal do Brasil, 

17/03/2004); 
20. “O ensino religioso: identidade e pluralismo”, artigo de D. Filippo Santoro 

(Communio, nº 86, 2002); 
21. Diretório Pastoral do Ensino Religioso (Arquidiocese da Cidade do Rio 

de Janeiro, 2004); 
22. “O Estado leigo não é ateu”, artigo de D. Eugênio Sales (O Globo, 

29/11/2003); 
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23. Entrevista com Reverendo Edésio de Oliveira Chequer (Ordem dos 

Ministros Evangélicos do Brasil); 
24. “OMEB desempenha importante papel na educação religiosa em escolas 

do Rio de Janeiro”, texto publicado no Jornal da OMEB, 2004; 
25. Entrevista com Humberto Portugal (União das Sociedades Espíritas do 

Estado do Rio de Janeiro); 
26. Resolução do Conselho de Unificação do Movimento Espírita do Estado 

do Rio de Janeiro, 2002; 
27. “Fundamentalismo com verba pública”, artigo de Gérson Simões 

Monteiro (O Globo, 06/01/2004); 
28. Entrevista com André Porto (Movimento Inter-Religioso do Rio de 

Janeiro); 
29. Manifesto pelo Ensino Religioso Não Confessional e Defesa da 

Constituição (MIR, 2002); 
30. Manifesto pela Derrubada do Veto ao Projeto de Lei de Ensino Religioso 

Não Confessional (MIR, 2004); 
31. Entrevista com César Bastos (Centro de Referência contra a 

Discriminação Religiosa); 
32. “Matéria opcional”; “Dever do Estado” (Editorial de O Globo, contraponto 

de Pe. Jesús Hortal, 14/03/2002); 
33. “Uma aventura” (Editorial de O Globo, 25/09/2003); 
34. “Volta ao passado”; “Dever do Estado” (Editorial de O Globo, contraponto 

de Darcília Leite, 06/11/2003); 
35. “Estado e Igreja” (Editorial da Folha de São Paulo, 27/10/2003); 
36. “Desafios de hoje” (Editorial de O Globo, 24/11/2003); 
37. “O que ensinar”; “Princípios” (Editorial de O Globo, contraponto de Carlos 

Dias, 06/03/2004); 
38. “Polêmica sobre o criacionismo chega às escolas” (Reportagem de O 

Globo, 09/05/2004); 
39. “Religião e Estado” (Editorial da Folha de São Paulo, 15/05/2004); 
40. “Rio adota ensino religioso. Dividido por credo.” (Reportagem de O 

Estado de São Paulo, 31/05/2004);4 
                                                           
4 Até este ponto, diversos documentos foram arrolados como anexos na edição das 
Comunicações do ISER nº 60, de 2004. Não se trata de uma discussão interpretativa, embora 
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41. Projeto de Lei 1069/2007 – Dispõe sobre o Ensino Religioso na Rede 

Estadual de Ensino, revoga a Lei Estadual 3459/00 e outras leis; 
42. Edital convocando concurso para professor de ER. 2013; 
43. Prova aplicada para o cargo de professor de ER (Fundação CEPERJ). 

2013; 
44. Currículo Mínimo do ER (Secretaria da Educação). 2013; 
45. Orientações Básicas para o Ensino Religioso nas escolas estaduais 

(Secretaria da Educação) 2013; 
46. Memoriais de organizações admitidas como amici curiae ADI 4439; 

 
Para a construção de nossa reflexão, operamos a leitura do conjunto da 

documentação, procurando conhecer seu conteúdo e natureza de clarear o 
processo político sobre o qual nos debruçamos. Para o aproveitamento 
interpretativo dos documentos elencados, utilizamos a metodologia da pesquisa 
documental, na perspectiva de Chizzotti (2000, p. 109) para o qual documento 
é:  

[...] qualquer informação sob a forma de textos, imagens, sons, sinais, 
etc., contida em um suporte material (papel, madeira, tecido, pedra), 
fixada por técnicas especiais como impressão, gravação, pintura, 
incrustação, etc. Quaisquer informações orais (diálogo, exposição, 
aula, reportagens faladas) tornam-se documentos quando transcritos 
em suporte material [...]. 

Para Chizzotti (2000) a pesquisa documental é parte fundamental de 
qualquer pesquisa sistemática, realizada antes ou durante os trabalhos de 
campo. Tal como pode ser em diversos tipos de pesquisa, em nosso trabalho 
essa modalidade se apresenta como absolutamente dominante, dada a natureza 
de nossa investigação, que se concentra no currículo pré-ativo. 

Ainda em se tratando de investigação documental, temos ainda a 
pesquisa bibliográfica, na qual interessa a posição teórica dos sujeitos que 
                                                           
haja uma Apresentação de Maria Regina Novaes e uma Introdução de Emerson Giumbelli e 
Sandra de Sá Carneiro, o objetivo da edição era reunir o material para análise de pesquisadores. 
De nossa parte, foi realizada extensiva comunicação com a Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro para acessar a documentação pertinente, mas o esforço quedou-se infértil. Desta forma, 
utilizaremos os documentos a partir da edição do ISER, reconhecidamente comprometida com o 
rigor acadêmico. Não obstante esclarecemos que citamos cada fonte a partir de seu autor e 
referenciamos como “in: COMUNICAÇÕES DO ISER”, dado que não se trata de uma citação por 
parte de outrem, mas uma compilação. 
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discursam e, embora constituam diferente interesse em nosso trabalhos, posto 
que se apresentam como fontes secundárias e não primárias, isto é, além de 
constituírem-se como objetos de análise, contemplam também discursos sobre 
nosso objeto primordial, o ER no RJ e SC, também pode ser considerado como 
um conjunto de documentos pois as fontes da bibliografia são documentos cuja 
impressão é de autoria de determinado público (GIL, 1991) 

Para Gil (1991), a elaboração da pesquisa bibliográfica é realizada a 
partir do material já elaborado, especialmente livros e artigos científicos. 
Devemos emendar que, em nosso caso, ganharam relevo as teses de 
doutoramento de vários dos autores consultados.   

Para a consecução do trabalho, percorremos o seguinte roteiro: 
1) Leitura dos principais autores e obras sobre o tema; 
2) Estudo da legislação atinente ao tema; 
3) Organização das documentações coletadas; 
4) Análise documental dos modelos catarinense e fluminense; 
5) Construção e análise dos resultados; 
 
No processo de análise dos documentos oficiais sobre a disciplina do 

ER, um elemento fundamental que observamos foi a bibliografia, pois “[...] além 
de fornecer dados sobre a fundamentação teórica das propostas, pode, em 
alguns casos, estabelecer formas de comunicação com os professores” 
(BITTENCOURT, 2000, p. 141). 

Outro ponto que procuramos foi identificar a finalidade que se propõe à 
disciplina (não verificada exclusivamente na proposta curricular), comparando-
as e as colocando em uma perspectiva histórica, pois “[...] as finalidades de uma 
disciplina mudam para atender a um público escolar diferenciado e como 
resposta às suas necessidades sociais e culturais inseridas no conjunto da 
sociedade” (BITTENCOURT, 2000, p. 144). 

Procuramos ainda avaliar os pressupostos metodológicos, as reflexões 
sobre o uso de materiais e comportamento do professor em sala de aula, acerca 
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das avaliações e ainda procurando avaliar os conteúdos associando-os aos 
respectivos métodos. 

Outro ponto buscado foi investigar o currículo pré-ativo também através 
dos materiais didáticos preparados para o ER. Dividimos, pois, os materiais 
didáticos em dois tipos, quais sejam os suportes informativos e os documentos: 

Os suportes informativos5 correspondem a todo discurso produzido 
com a intenção de comunicar elementos do saber das disciplinas 
escolares. Nesse sentido temos toda a série de publicações de livros 
didáticos e paradidáticos, Atlas, dicionários, apostilas, cadernos, além 
das produções de vídeo, CDS e DVDS e material de computador (CD-
ROMs, jogos, etc.). Os suportes informativos pertencem ao setor da 
indústria cultural e são produzidos especialmente para a escola, 
caracterizando por uma linguagem própria, por um tipo de construção 
técnica que obedece a critérios de idade, vocabulários, extensão e 
formatação de acordo com princípios pedagógicos. (BITTENCOURT, 
2004, p. 296) 

Nessa categoria temos diversos materiais como paradidáticos nas redes 
escolhidas, muito embora não possuam especificamente o livro didático e não 
haja parâmetros no PNLD para livros do ER. 

[...] documentos6 [constituem-se de] todo o conjunto de signos, visuais 
ou textuais, que são produzidos em uma perspectiva diferente dos 
saberes das disciplinas escolares e posteriormente passam a ser 
utilizados com finalidades didáticas. Os documentos, diferentemente 
dos suportes informativos, foram produzidos inicialmente sem intenção 
didática, almejando atingir um público mais amplo e diferenciado. 
Contos, lendas, filmes de ficção ou documentários televisivos, 
músicas, poemas, pinturas, artigos de jornal ou revistas, leis, cartas, 
romances são documentos produzidos para um público bastante amplo 
que, por intermédio do professor e seu método, se transformam em 
materiais didáticos. (BITTENCOURT, 2004, p. 296-297) 
 

Nesse sentido, pudemos encontrar diversas indicações de materiais 
didáticos, modalidade documento, para o ER, tais como as escrituras sagradas 
das diversas religiões, sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Religioso – PCNER, do FONAPER (2009) 
 

 
 

                                                           
5 Grifo do original; 
6 Grifo do original; 
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CAPÍTULO 2 

 
O ENSINO RELIGIOSO EM SANTA CATARINA: A história de uma ação na intersecção entre burocracia do 

Estado e as igrejas organizadas 
  

1. Que lugar é esse? 
 
 

Para uma adequada compreensão do universo cultural do espaço de 
nossa investigação, faz-se-mister uma ligeira digressão histórica, traçando 
alguns aspectos fundamentais da construção do espaço que hoje chamamos de 
estado de Santa Catarina. Não se pode dizer, ao menos desde as últimas 
décadas, em uma cultura do lugar. Mais propriamente se pode apresentar, no 
interior de múltiplas identidades culturais distintas, alguns aspectos majoritários, 
constituídos pela ação de diferentes grupos sociais em diferentes momentos 
históricos (ORTIZ, 2003).  

A construção do estado de Santa Catarina é fortemente marcada por três 
grandes ondas de imigrantes, a luso-açoriana, a germânica7 e italiana. A onda 
luso-açoriana ocorreu em meados do século XVII, mediante uma série de 
vantagens conferidas pelo governo português a casais que estivessem dispostos 
a virem para o sul do Brasil. Esta primeira onda migratória definiu um acesso à 
terra por meio de pequenas propriedades (tal como em Açores) e uma forte 
presença europeia e católica, trazendo em sua bagagem cultural a Festa do 
Divino Espírito Santo, que se mantém até os dias atuais, o idioma e os costumes 
lusitanos. 

No século XIX chegaram outras grandes ondas migratórias, a germânica 
na primeira metade e a italiana no final do século. Note-se que, se os italianos 
eram quase todos católicos, devido à composição social do país de origem.Os 
germânicos vieram divididos, mas contavam também com uma maioria católica, 
devido à região de onde vinham (no interior da Germânia), Bremen.  

Apesar da maioria católica, havia também uma importante presença 
protestante de estirpe Luterana, que conviveu bem com a maioria católica 
                                                           
7 Usou-se tal designação mais genérica porque as correntes de imigração começaram a ocorrer 
antes da formação do estado nacional da Alemanha (1870). 
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(PELUSO, 1970), talvez lançando as bases do ecumenismo que ocorreria a partir 
da segunda metade do século XX8. 

Esses grupos migratórios se instalaram em regiões específicas. Assim, 
açorianos fundaram Florianópolis, germânicos preponderaram na região de 
Blumenau e Italianos no Oeste do estado. Contudo, as colônias se formaram 
sem impedir uma certa porosidade que foi aos poucos constituindo rotas de 
relação. Afinal, os processos de mobilidade espaciais são uma constante do 
gênero humano e uma ação permanente dos grupos em busca de trabalho, 
oportunidades, que conformaram o caráter da pluralidade cultural catarinense 
(PELUSO, 1970). 

Esses imigrantes organizaram sua vida social neste novo espaço de 
vivência (especialmente quando longe dos grandes centros urbanos) em torno 
de duas instituições sociais, a escola e o templo. Esses espaços não foram 
compreendidos de maneira totalmente separada, convivendo algumas vezes em 
um mesmo prédio e se influenciando mutuamente, de modo que pode-se dizer 
que “aquilo que afetava uma, produzia reflexos diretos sobre a outra” (KLUG, 
2003, p. 142). 

 
2. Educação na Santa Catarina do XIX e XX 

 
Quando uma comunidade de imigrantes se instalava em um local, em face 

da ausência do aparelho público, era instalado pelos imigrantes um prédio de 
caráter comunitário (para além das construções de moradias familiar). Este 
prédio funcionava entre segunda e sexta-feira como uma escola e no final de 
semana atuava como uma igreja (católica ou protestante). Até que, em um 
momento posterior, foi possível separar os dois prédios. Contudo, as chamadas 
escolas paroquiais eram, muitas vezes, no interior ou ao fundo do pátio da Igreja 
(SOUZA, 2003). 

                                                           
8 Dickie (2003) defende que essa interpretação de que o ecumenismo catarinense tem lastro 
histórico secular é nada mais que uma contaminação interpretativa devido aos tempos 
contemporâneos e que a relação entre católicos e protestantes em Santa Catarina foi 
historicamente desarmonioso até o advento do movimento ecumênico, depois da Segunda 
Guerra Mundial. 
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A partir de 1890, já fundado o estado alemão, neste momento com forte 

poder político e econômico, passa a haver as escolas da comunidade alemã, 
subvencionadas pelo governo do país de origem. As aulas eram ministradas no 
idioma germânico. Este modelo funcionou até a Primeira Guerra Mundial (1917), 
quando a oposição entre os países promoveu a proibição desse modelo 
educacional. 

Nas colônias de imigração italiana também organizaram-se diversas 
iniciativas escolares em três categorias distintas, ou seja, três formas escolares 
diferentes. Havia as escolas particulares, paroquiais e também as assim 
chamadas escolas Dante Alighieri. 

Se as escolas particulares eram geralmente obra de algum colono um 
pouco mais instruído e normalmente com experiência escolar trazida da Itália, 
eram também bastante rarefeitas e destinadas aos filhos das famílias mais 
abastadas, enquanto as escolas paroquiais eram as mais comuns e largamente 
espalhadas.  

Este modelo estava quase sempre a cargo de algum padre com o apoio 
dos colonos e era identificada como escola italiana. Nestas, o ensino era 
ministrado em italiano ou no dialeto de origem da parcela majoritária da colônia 
e tinha a instrução e orientação na perspectiva cristã como uma meta a ser 
alcançada através da escolarização (SOUZA, 2003). 

Não obstante, de caráter liberal, a Sociedade Dante Aligheri também 
oferecia educação escolar através da subvenção do estado italiano e cujas aulas 
eram ministradas em italiano. 

Conforme Dallabrida (2005), foi a presença das diversas congregações 
católicas europeias um fator determinante para a estruturação das escolas 
ligadas às paróquias9, sendo sua existência francamente estimulada pela Igreja 
Católica como uma estratégia para a manutenção de sua hegemonia social 
através do poderoso instrumento da educação. 

                                                           
9 Unidade organizativa da Igreja Católica, normalmente congrega uma série de bairros em uma 
área limitada. O padre responsável é o pároco e pode ser ajudados por outros padres, vigários. 
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Dom João Beker, primeiro bispo do estado de Santa Catarina, tratou do 

tema das escolas paroquiais em sua segunda carta pastoral10. Neste documento, 
informa que o Concílio Plenário da América Latina recomendara: 

 [...]que os sacerdotes promovam o estabelecimento de escolas 
primárias; que as visitem com freqüência segundo a  ordenação do seu 
bispo e as estimulem como as meninas de seus olhos– ´tamquam pupillae suorum oculorum´ [...] (BEKER, 1909, p. 20 – apud 
DALLABRIDA, 2005, p. 80).    

Havia muitas exigências para a admissão de professores para atender às 
escolas paroquiais. Era necessária a diplomação na Escola Normal e possuir 
formação cristã, pois este era um conteúdo elementar do ensino a ser ministrado. 
Quem fazia a escolha era o vigário da paróquia, que utilizava de uma série de 
testes, entrevistas e investigação da vida pregressa do candidato. Entre os 
fatores contabilizados, fé, honestidade e aptidão eram itens fundamentais na 
visão da Igreja. 

Desde 1910 diante da imensa demanda no campo da educação e tão 
amplas exigências na seleção de pessoal, a Igreja Católica criou sua própria 
rede de formação de professores para o ensino elementar. Nas Escolas Normais 
Católicas formava-se profissionais para diversas regiões do Estado e formavam 
leigos e também (talvez especialmente) religiosas de congregações católicas 
femininas, que eram responsáveis por grande parte das escolas paroquiais 
catarinenses (SOUZA, 2003). 

O governo catarinense estimulava e subvencionava essas escolas de 
caráter particular que atuassem a partir da perspectiva católica, pois a Igreja 
reiterava os princípios da hierarquização social e aqueles pilares fundamentais 
do Estado Republicano, quais sejam a ordem, obediência, trabalho, progresso, 
mimetismo europeu, entre outros (SOUZA, 2003). 

Marcado pela propriedade familiar rural, fundada na policultura e mão de 
obra familiar, o sul do Brasil desenvolveu-se como espaço em que a instituição 
religiosa possuía muita influência11. Quando o Estado passou a atuar com mais 

                                                           
10 As cartas pastorais são instrumentos de instrução por parte dos bispos. Eles são governadores 
eclesiais de uma dada região (diocese) e devem orientar os fiéis e sacerdotes de sua jurisdição.  
11 Apesar de nos determos especificamente sobre a história do sul do país, é preciso expor o reconhecimento de que esta influência não se limita à esta região, mas é um traço marcante da história brasileira; 
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vigor na escolarização, já no século XX, encontrou uma região em que a Igreja 
concentrava essa atuação nas capelas, que eram propriedade comunitária e 
uma população de colonos para a qual o clero europeu tinha destaque 
(DALLABRIDA, 2005). 

Em 1914, ano em que a Primeira Grande Guerra começou, havia no 
estado de Santa Catarina um total de 130 escolas paroquiais, que atendiam 
cerca de 7 ml estudantes, com ênfase na área rural. Contudo, essa realidade foi 
profundamente modificada no decurso da guerra, que aprofundou a política de 
nacionalização do ensino, iniciada em 1911.  

Havia uma política crescente de nacionalização do ensino contra escolas 
de diferentes nacionalidades. Há de se notar que nas escolas italianas e alemãs, 
por exemplo, aprendia-se no idioma dessas populações imigrantes. A partir de 
1916 o ensino em qualquer outra língua estrangeira foi proibido, as escolas 
italianas foram fechadas ainda em 1916 e as alemãs em 1918 (CARON, 2007). 

Esse processo se deu concomitantemente à reaproximação entre o 
estado e a hierarquia católica no estado de Santa Catarina, articulado por Dom 
Joaquim Dominguez de Oliveira. A constituição dessa aliança permitiu que, no 
processo de instalação de uma verdadeira rede pública de ensino (nacional), 
houvesse a presença das aulas de religião em todas as escolas da rede oficial 
(CARON, 2007). 

O advento da república no Brasil se deu sob forte impulso positivista (bem 
expresso no lema da bandeira nacional republicana “Ordem e Progresso), que 
no contexto do fim do século XIX e começo do século XX indicavam um 
afastamento das hostes clericais e apego a ideias laicizantes. 

Dois anos após a proclamação da república, a primeira Constituição 
Federal do país, promulgada em 1891, estipulou expressamente que o ensino 
público deveria ser “leigo” (laico). Não obstante, ainda na Primeira República 
(1889-1930), ele foi oficializado em diversos estados.  

Em Santa Catarina, desde o ano de 1914 houve um intenso processo de 
aproximação entre o poder civil e religioso, notadamente a partir da influência do 
bispo Dom Joaquim D. de Oliveira. Cinco anos após o começo desse movimento, 
em 1919, foi oficializado o Ensino Religioso confessional do estado, atestado 
pelo ofício proveniente da Secretaria do Interior e Justiça, datado de 12 de março 
de 1919, que “permitia ao clero o ensino de doutrina nos estabelecimentos 
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públicos de instrução aos alunos que a isso quisessem sujeitar-se” (Apud 
CARON, 2007, p. 200). 

Na esfera nacional, Getúlio Vargas assumiu o poder através de um golpe 
em 1930 e deu início a sua longa era12. Um dos mais importantes componentes 
de seu governo foi o retrocesso dos processos laicizantes instalados no começo 
da república, repondo o pacto entre Estado e Igreja Católica no Brasil, que foi 
um dos principais esteios de seu poder. 

Foi neste contexto que, a partir de 1931, através do Decreto n° 
19.941/30/04/31, a disciplina Ensino de Religião foi recuperada no ordenamento 
jurídico federal e ganhou o nome de Ensino Religioso e foi oficializada no país.  

Dallabrida (2005) apresenta o processo de decrescimento das escolas 
paroquiais em Santa Catarina a partir da Primeira Guerra Mundial, devido a seu 
caráter ligado às culturas de imigração e também pelo crescente avanço da rede 
oficial de ensino. No Estado Novo (1937-1945), quando a política nacionalista se 
acentuou, foram fechadas 774 escolas particulares “desnacionalizantes” e em 
seu lugar foram abertas 885 escolas da rede pública, nos mesmos locais. Esse 
processo enfraqueceu as escolas paroquiais, o que preocupou o clero, que tinha 
nesta rede um amplo suporte no processo de divulgação e formação na fé 
católica. 

Não obstante a crescente ausência das escolas paroquiais, a Igreja 
Católica teve que encontrar outros meios de se imiscuir no processo 
educacional, dado seu potencial. O caminho para a escola pública passava pela 
íntima relação entre Igreja e agentes públicos e a disciplina de Ensino Religioso 
(DALLABRIDA, 2005). 

É, portanto, a partir de 1919 que o Ensino Religioso inicia sua trajetória na 
esfera pública no Estado de Santa Catarina, marcadamente a partir de um ofício 
da Secretaria do Interior e Justiça, de 12 de março, em que se “permitia ao clero 
o ensino de doutrina nos estabelecimentos públicos de instrução aos alunos que 
a isso quisessem sujeitar-se” (Apud CARON, 2007, p. 200). 

Havia uma instalada convicção de que a educação formal era tarefa 
atribuída ontologicamente ao Estado e à Igreja Católica. E no processo de 
                                                           
12 A historiografia se refere ao período que vai de 1930 (ano do golpe que leva Vargas ao Poder) a 1954 (ano em que Vargas se suicida) como “Era Vargas”, devido à radical transformação operada por este político em 19 anos à frente do governo do país; 
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desmonte das escolas paroquiais, muitos dos prédios nos quais estas 
funcionavam eram doados ao Estado para que se fizessem as escolas públicas 
nos mesmos lugares, cujo toque católico ficava especialmente no Ensino 
Religioso. Esta disciplina era ministrada, em geral, por padres ou freiras e não 
era assalariado como a docência nas demais matérias escolares. Também é 
preciso observar que especialmente nas áreas de imigração alemã esta mesma 
disciplina também era lecionada com conteúdo protestante e normalmente por 
pastores (SOUZA, 2003). 

Em 1935, o Ensino Religioso ganhou uma condição jurídica bastante 
segura no estado de Santa Catarina, sendo abrigado em sua Constituição 
Estadual, que estabeleceu o ensino confessional, facultativo e operado por 
agentes voluntários, os chamados “professores de boa vontade” (CARON, 
2007). Em 1938, um decreto-lei estadual reiterou o Ensino Religioso. Dizia o 
texto: 

 
DECRETO - LEI nº. 88, de 31.03.1938   
Estabelece normas relativas ao Ensino Primário, em escolas 
particulares no Estado.  [...] 
Art. 14 - O ensino religioso será feito em língua nacional, quando 
ministrado no horário dos trabalhos escolares. (SANTA CATARINA, 
1938)  

Apesar da afirmação da disciplina, exige-se uma correspondência 
nacionalista, bastante apropriada aos tempos de Estado Novo13 e ciente da 
relação entre as práticas religiosas e a memória imigrante. 

Este modelo de Ensino Religioso onde se aprendia os preceitos de uma 
determinada religião, isto é, confessional e no qual os professores eram 
voluntários diretamente ligados às instituições religiosas se estendeu até o ano 
de 1970. Em 1963, uma nova lei estabeleceu normas complementares ao Ensino 
Religioso no estado, com a redação a seguir: 

 
LEI nº 3.191, de 8 de maio de 1963   
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina.   
Art. 37º - 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, 

                                                           
13 Nacionalismo e Trabalhismo foram os traços marcantes do período ditatorial comandado por 
Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo, que se estendeu entre 1937 e 1945; 
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manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou 
responsável.   
§ 1º - Na feitura do horário, os diretores dos estabelecimentos oficiais 
de ensino ficam na obrigação de assegurar aos alunos matriculados 
duas aulas semanais de ensino religioso, de freqüência obrigatória 
para os alunos inscritos.   
§ 2º - Para que a matrícula seja realmente facultativa:   
a) - os pais ou responsáveis, no ato da matrícula, manifestarão o credo 
religioso do candidato menor de 18 anos;   
b) - os pais ou responsáveis que não desejarem a freqüência do aluno 
às aulas do ensino religioso, deverão notificá-lo, por escrito, ao diretor 
do estabelecimento;    
c) - se o aluno já tiver completado 18 anos de idade, caberá a ele 
próprio decidir sobre a matrícula para o curso de religião.   
§ 3º - A formação de classes para o ensino religioso independe do 
número de alunos.   
§ 4º - O registro de professores de ensino religioso será realizado 
perante a autoridade religiosa respectiva.   
§ 5º - As normas do ensino religioso serão estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Educação com audiência da autoridade religiosa 
competente.  

Este modelo impunha oferecimento da disciplina a todos os estudantes, 
escolhido pelos pais a matrícula e em que credo. Trata-se de uma normatização 
transferia a responsabilidade para o credenciamento de professores para as 
autoridades religiosas. Assim, no caso de alunos cujos pais manifestassem o 
credo católico, teriam um professor chancelado pela instituição da Igreja Católica 
Apostólica Romana – ICAR dentro da escola pública. Este arranjo criava uma 
espécie de encaixe, de justaposição entre estado e instituição religiosa. 

A Igreja Católica era despejada de sua função social de cuidar da 
educação do país, mas negociava sua saída com a manutenção de um enclave 
na escola pública, o Ensino Religioso. Este, apesar dessa nada confortável 
condição, e a despeito de permitir-se constituir a perpetuação de uma situação 
de poder da Igreja Católica sobre o Estado, também constituía uma abertura do 
Estado à pluralidade religiosa nascente, permitindo que este “enclave” religioso 
no Estado pudesse abrigar diversas expressões religiosas (como o 
protestantismo no caso elencado). 

Este modelo confessional foi utilizado até 1970, quando tomou seu lugar 
o modelo ecumênico baseado em princípios gerais do cristianismo, que, à época, 
representava 98,52% dos estudantes da rede oficial estadual de Santa Catarina 
(CARON, 2007). 

A lei do sistema de educação de Santa Catarina, datada de 1969 e que 
entrou em operação no ano seguinte, assim definia: 
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4. LEI nº 4.394, de 20 de novembro de 1969   
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina   
Art. 25 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas oficiais de ciclo básico e 
médio.   
§ 1º - Para que a matrícula seja realmente facultativa:   
a) - os pais ou responsáveis, no ato da matrícula, manifestarão o credo 
religioso do candidato menor de 18 anos;   
b) - os pais ou responsáveis que não desejarem a freqüência do aluno 
às aulas do ensino religioso, deverão notificá-lo, por escrito, ao diretor 
do estabelecimento;   
c) - se o aluno já tiver completado 18 anos de idade, caberá a ele 
próprio decidir sobre a matrícula para o curso de religião.   
§ 2º - A formação de classes para o ensino religioso independe do 
número de alunos.   
§ 3º - O registro de professores de ensino religioso será realizado 
perante a autoridade religiosa respectiva.   
§ 4º - As normas do ensino religioso serão estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Educação com audiência da autoridade religiosa 
competente.  

Note-se que por esta lei, nada muda em relação ao ER. Contudo, o 
Conselho Estadual de Ensino fica delegado, pelo diploma legal, das definições 
da disciplina. Ou seja, este novo diploma legal delega ao Conselho Estadual 
normatizar a forma com que o Ensino Religioso deve ocorrer, a partir das 
diretrizes legais. 

Apesar de a legislação apresentar especificamente a confessionalidade 
do ER, a disciplina passa a ser ministrada de forma interconfessional, ou seja, 
sem fundamentar-se somente em uma crença, mas em várias, cristãs. A nova 
formatação do Ensino Religioso é uma fixação nos conteúdos cristãos 
consensuais. Este modelo é ainda muito distante da precária fenomenologia 
adotada nos anos 1990 e ainda mais alheio à noção de laicidade, mas 
representou importante avanço em seu contexto. 

Este modelo, no qual a disciplina ganhou o nome de Ensino Religioso 
Escolar – ERE, ganhou um formato de operacionalização completamente novo, 
sendo estruturado a partir da relação oficial entre o estado e um órgão que 
representava as denominações cristãs, era o Conselho Interconfessional (depois 
modificado para “de Igrejas”) para a Educação Religiosa – CIER, que 
defendemos que seja a principal fonte de pesquisa/militância em torno do modelo 
fenomenológico de Ensino Religioso no Brasil, dando origem especial e 
diretamente ao Conselho para o Ensino Religioso de Santa Catarina – 
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CONER/SC e Fórum Nacional Permanente para o Ensino Religioso – 
FONAPER. 

Nossa tentativa é estabelecer uma narrativa, a partir de outros estudos e 
especialmente dos documentos coletados sobre o CIER e CONER/SC, que 
apresente também uma análise dos mesmos e confira um sentido interpretativo 
à essa história. 

 
3. Do CIER ao FONAPER e CONER/SC – uma trajetória 

 
Em meados do século passado, a Igreja Católica vivia uma profunda crise. 

O desgastado modelo tridentino14, levado às últimas consequências no Concílio 
Vaticano I15, não encontrava eco no mundo moderno/pós-moderno e, a despeito 
de se tratar de a Igreja Católica ser ainda uma monarquia absolutista, começou 
a fervilhar uma generalizada insatisfação na base de fiéis em todo o mundo. 

Esta insatisfação, contudo, não desaguou em protesto e oposição, mas 
como proposição e militância. Surgiram diversos movimentos no interior da Igreja 
propondo mudanças em diversas áreas da vida eclesial. Citemos os mais 
importantes:  

O movimento litúrgico propunha importantes mudanças no rito latino, até 
então realizado integralmente em latim e com o sacerdote de costas para os fiéis. 
As mudanças propostas direcionavam o rito a uma maior integração entre 
sacerdote e fiéis, estando de frente para o outro, e a execução do rito no 
vernáculo. 

O movimento bíblico, por sua vez, tinha por finalidade a popularização da 
leitura da bíblia entre os fiéis católicos em frontal oposição à exclusividade 
medieval de acesso à bíblia estritamente pelos sacerdotes. 

Mas há ainda outro movimento a se considerar, o movimento ecumênico, 
preocupado com a relação da Igreja Católica com outras expressões religiosas 
no interior do cristianismo. 

                                                           
14 Referência ao forte influxo conservador recebido pela Igreja Católica no Concílio de Trento 
(séc. XV) em resposta à Reforma Protestante. 
15 O evento foi interrompido pela beligerância do processo de unificação italiana, mas não sem 
antes aprovar o documento que considera as manifestações do líder máximo da Igreja Católica, 
o papa, como infalível, em certas circunstâncias; 
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Dias (2007, p. 14), entende “movimento ecumênico” como “todas as 

instituições que de alguma forma procuram promover a unidade dos cristãos”. 
Normalmente entende-se que esse esforço, que só faz sentido na 
contemporaneidade, nasceu na Conferência Mundial das Missões de 
Edimburgo, em 1910, e cresceu vertiginosamente após esse evento (KASPER, 
2008), a despeitos dos altos e baixos proporcionados pelos fluxos e influxos 
sofridos especialmente pelas grandes religiões16. 

O tema do ecumenismo aparece com muita força no Concílio Vaticano II 
e reformula toda a forma de posicionamento da Igreja Católica frente ao mundo 
e às demais religiões.  

A Igreja Católica, que compreendia a si mesma como totalmente 
identificada com a “Igreja de Cristo”, muda sua formulação tradicional “A Igreja 
Católica é [est] a Igreja de Cristo” para “A Igreja de Cristo subsiste na [subsistit 
in] Igreja Católica” para afirmar que a Igreja de Cristo subsiste, isto é, está 
presente na Igreja Católica, mas não se encerra nela e nem se identifica 
completamente com ela, também estando presente em outras expressões 
cristãs (LACERDA, 2009). 

O resultado e o fortalecimento, nesse processo, de uma visão de encontro 
entre as perspectivas cristãs em espaços de ação social e de vivência religiosa 
plural, que constitui um importante passo para a convivência harmônica no 
espaço do pluralismo religioso irreversivelmente instaurado na modernidade nos 
países ocidentais. 

No caso brasileiro, o movimento ecumênico ganhou um contorno especial 
por dois motivos particulares: a) por seu impulso pela associação com a Teologia 
da Libertação; e b) por não operar por canais eclesiais. 

 
a) A Teologia da Libertação 
 
Nascida como resposta à pergunta “Como ser cristão em um mundo de 

miseráveis?” a Teologia da Libertação é a sistematização de uma prática cristã 

                                                           
16 A Igreja Católica possui diversas correntes teológicas com posições distintas sobre o 
ecumenismo. Como exemplo, cite-se o caso do papa emérito Bento XVI, considerado por seu 
biógrafo, como “congelante” nos círculos ecumênicos (TORNIELLI, 2009). 
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vivida em setores do cristianismo latino-americano (e especialmente no Brasil), 
a partir do fim da década de 1950, chamada por Löwy (2000, p. 124) de 
“Cristianismo de Libertação”. 

A partir do surgimento desta prática que Löwy chamou de Cristianismo de 
Libertação, um grande contingente de teólogos latino-americanos debruçou-se 
na sistematização de uma perspectiva própria da teologia e da realidade. Nos 
anos 1960, em uma longa e processual marcha, pontuada por inúmeros 
encontros teológicos e forte subsídio da teologia europeia, começou a surgir o 
que hoje podemos chamar de Teologia da Libertação. 

Em 1968, na cidade de Medellín, Colômbia, ocorreu a II Conferência Geral 
do Episcopado Latino-Americano. Este encontro produziu um documento com 
fortes críticas ao sistema capitalista e às injustiças sociais. Este documento seria 
a base de orientação à Igreja Católica na América Latina nos próximos 11 anos 
e produziu forte reação do setor conservador da Igreja (LACERDA, 2009) 

Em 1971 foi publicada obra Teologia de La Liberación, de Gustavo 
Gutiérrez, teólogo e padre peruano. Este livro é considerado o primeiro trabalho 
em que a Teologia da Libertação é apresentada de maneira plena. 
Posteriormente, a partir de Jesus Cristo Libertador, o teólogo brasileiro Leonardo 
Boff dá importante contribuição à formulação da Teologia da Libertação, 
representando especialmente o mais importante esforço dos teólogos 
libertadores para a compreensão da natureza da Igreja Católica e seu papel no 
mundo (LACERDA, 2009) 

A Teologia da Libertação não pode ser descrita exatamente como uma 
teologia específica, como seu título sugere, ela deve ser considerada, muito mais 
propriamente, como um modo de fazer teologia que inverte a epistemologia 
convencional.  

Se a teologia é realizada a partir da perspectiva ortodoxa, isto é, de 
seguimento da regra, ela se dá como um caminho que vai do abstrato ao 
concreto, é, portanto, um discurso que parte de Deus e se encaminha para os 
homens. Influenciados pela perspectiva freireana, teólogos como Gustavo 
Gutiérrez, Rubem Alves, Leonardo Boff, entre outros, forjaram uma 
epistemologia teológica da ortopráxis, isto é, de seguimento da realidade como 
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articulação entre ação e reflexão. Aqui, a teologia não é mais um discurso sobre 
Deus para os homens, mas uma interrogação dos homens, com seus problemas 
reais, a Deus, a que se responde com base nas fontes autorizadas, sendo, 
portanto, também ortodoxa (no sentido de não confrontar os dogmas) 
(LACERDA, 2009). 

Outro elemento fundamental na constituição da Teologia da Libertação é 
a utilização de mediações, para a compreensão das situações reais de existência 
do homem, das ciências críticas, normalmente associadas a alguma espécie de 
marxismo, especialmente o da Escola de Frankfurt. Fazendo dessa teologia uma 
produção necessariamente de esquerda, que propugna a libertação integral, ou 
seja, espiritual, histórica, política e econômica como horizonte escatológico 
(LACERDA, 2009). 

Os autores e militantes ligados à Teologia da Libertação, concentrados na 
libertação como projeto final do cristianismo, associado à bíblica “vida em 
abundância” prometida por Cristo, jamais se preocuparam com a conversão dos 
protestantes ao catolicismo e nem mesmo daqueles que não professam a fé 
cristã para a fé em Jesus. Isto porque, na perspectiva praxística adotada pela 
Teologia da Libertação, o que define se alguém é ou não cristão não são as 
verdades extra-terrenas que ele afirma como crença, mas a associação de sua 
práxis (ação e reflexão na realidade) com aquela proposta por Cristo. Ou seja, 
cristão é todo aquele que contribui com a libertação, seja o indígena em sua vida 
comunitária igualitária, ainda que adore quaisquer que sejam seus deuses, ou o 
papa ou um agente de pastoral que aja também pela libertação (BOFF e BOFF, 
1986). 

Desse modo, esse é um terreno fértil para as iniciativas ecumênicas. E 
elas surgiram em abundância. As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, que 
são as pequenas comunidades de fé que se espalharam pelo Brasil desde a 
década de 1960, somando mais de 100 mil unidades pelo país, e que eram o 
modelo de como a Igreja deveria ser, na perspectiva libertadora, em que os 
leigos se autorganizavam, era um espaço, ao menos em tese, ecumênico, pois 
estava aberto à quaisquer pessoa que desejassem celebrar sua relação com 
Deus (BETTO, 1981). 
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Embora a Igreja Católica brasileira, a partir da década de 1970, tenha se 

tornado majoritariamente associada à Teologia da Libertação, uma vez que os 
bispos mais associados à essa tendência ganharam a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB17. Também é verdade que a Igreja continuava dividida 
e cravejada de fortíssimas oposições. 

Muitos dos militantes ligados à Teologia e ao Cristianismo de Libertação 
procuravam, em lugares em que o clero era oposto à essa tendência, se 
organizar em organismos que pudessem oferecer algum tipo de autonomia18. 

Um último ponto fundamental que se deve apontar no que diz respeito à 
Teologia da Libertação é sobre seu posicionamento em relação ao Estado. Esse 
é um aspecto fundamental, que necessitamos entende de modo um pouco mais 
extensivo pois é um aspecto fundamental na hermenêutica libertadora e que 
possui vinculação direta com os documentos exarados pelo Concílio Vaticano 
II19 e que tentaremos agora explicitar. Trata-se do secularismo que é um traço 
marcante da Teologia da Libertação. 

No sentido de adaptar-se ao mundo moderno, o Concílio Vaticano II 
esforçou-se por reconhecer os frutos dessa modernidade. Um dos mais 
proeminentes é a ciência e o Vaticano II propôs que as ciências fossem utilizadas 
como mecanismo adequado de compreensão social. O passo seguinte para o 
cristão seria uma confrontação dessa realidade com os valores cristãos, estes 
compreensivelmente encontrados nas Escrituras Sagradas, na Tradição e no 
Magistério da Igreja, as três fontes autorizadas que constituem a matéria-prima 
da teologia católica. 

A Teologia da Libertação foi constituída em uma amplo esforço de 
compreensão social a partir das ciências críticas, como já dito. Ocorre que, ao 
olhar para a realidade de maneira crítica, ou como bem dissera a Congregação 
para a Doutrina da Fé, a partir da companhia de teóricos como Nietszsche, Marx 

                                                           
17 Os conservadores retomaram a entidade em 1994, com a eleição de Dom Lucas Moreira 
Neves, instalando uma disputa mais acirrada desde então (LACERDA, 2009); 
18Um exemplo é a criação da Ação Popular a partir da Juventude Universitária Católica, já que 
esta era parte da Ação Católica Especializada e respondia institucionalmente à Igreja Católica 
(LACERDA, 2009); 
19Concílio católico ocorrido entre os anos de 1962 e 1965, no Vaticano, convocado pelo papa 
João XXIII, que teve como maca o esforço de abertura da Igreja ao mundo contemporâneo; 
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e Freud, para os quais “a desconfiança é a regra magna” (Apud LACERDA, 2009, 
p. 84), a Teologia da Libertação não pôde deixar de olhar também para a própria 
Igreja: 

Assim, a TL ampliou sua criticidade à estrutura de poder na Igreja, 
correlacionando-a aos nexos de dominação econômica, ampliando a 
percepção de urgência e radicalidade de uma verdadeira reforma na 
Igreja. Nesse sentido, o destaque vai para a obra de Leonardo Boff, 
cuja ênfase está na reflexão sobre o fazer teológico, sobre os 
meandros de poder na Igreja. A TL foi além de um simples movimento 
eclesial, mas elaborou uma teologia sistemática que propunha uma 
ampla reforma na Igreja. O que se propunha era uma reviravolta no 
modo de ‘ser igreja’, condenando a estrutura de poder no interior do 
catolicismo e colocando novas formas de religiosidade. (LACERDA, 
2009, p. 28) 

Compreendendo de forma tão ácida a própria Igreja e especialmente sua 
estrutura de poder, a Teologia da Libertação foi inteiramente contaminada por 
uma visão necessariamente laicizante, recusando por completo, em todas as 
suas expressões, o sonho de neocristandade20 cultivados especialmente pelos 
setores mais conservadores da Igreja. Para os teólogos da libertação e os 
cristãos libertadores, o Estado é e deve ser necessariamente um domínio 
completamente autônomo em face da Igreja. 

Mas não obstante seja partidária de uma total secularização (no sentido 
de independência do Estado de quaisquer forças religiosas), a Teologia da 
Libertação conclama o cristão à atuação no cenário público. Não mais para 
prover a Igreja de recursos materiais e simbólicos próprios do estado, mas para 
a defesa, no campo da política, dos valores cristãos como solidariedade, 
fraternidade e tolerância. O objetivo dessa ação política seria a antecipação do 
Reino de Deus na terra.  

Este Reino de Deus é identificado com a justiça e a igualdade entre os 
homens (daí muitos dos teólogos da libertação aproximarem-se, em termos de 
proposta concreta, do socialismo), uma antecipação escatológica das qualidades 
do paraíso divino. Deus, nessa interpretação, se revela na história dos homens 
(LACERDA, 2009). 

                                                           
20 Referência à cristandade, o domínio da Igreja Católica sobre o Estado, identificado 
historicamente com a Idade Média europeia; 
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Neste ponto chegamos ao ponto seguinte entre os aspectos que marcam 

o ecumenismo no Brasil. 
b) Operando por canais extra-eclesiais 

 
Agemir Dias (2007, p. 15) demonstra, em sua tese de doutorado sobre 

o ecumenismo no país, que “Um fato peculiar do movimento ecumênico no Brasil 
foi a sua articulação em organizações não-governamentais”. O autor demonstra 
como a pressão da ditadura militar sobre as igrejas e ou mesmo da própria 
estrutura burocratizada das instituições religiosas empurrou o movimento 
ecumênico brasileiro para espaços de maior autonomia. 

Algumas vezes, esses movimentos de defesa do ecumenismo deixaram 
de ser espaços legitimamente interconfessionais, ou seja, de encontro de 
representantes de instituições, para ser um movimento de pessoas que falavam 
sem qualquer grau de representação sobre suas instituições de filiação (DIAS, 
2007). 

Desse modo, podemos compreender o CIER em um contexto no interior 
do movimento ecumênico internacional, um processo de aproximação de igrejas 
cristãs, criado pela Conferência Mundial das Missões de Edimburgo, de 1910 e 
reforçado/acelerado pelo Concílio Vaticano II. Ainda também com uma 
característica que marcou o movimento ecumênico no Brasil, que foi a 
organização em entidades da sociedade civil. Para César (s/d apud DIAS, 2007, 
p. 226): 

A década de 1970 oferece outro importante componente de fundo 
ecumênico ou de apoio às novas formas de cooperação do mundo 
eclesial: trata-se do aparecimento, também surpreendente 
numericamente, de organizações da sociedade civil, chamadas, na 
falta de melhor qualificação, de organizações não-governamentais 
(ONGs). Aqui uso o termo ecumênico tanto num sentido amplo, como 
tomando em conta a influência e a cobertura das igrejas protestantes 
e católica na formação e crescimento de um grande número dessas 
entidades sociais – que abrem ou reforçam relações com organismos 
internacionais de cooperação. As instituições ecumênicas que surgem 
depois de 1964, mas sobretudo na década de 1970, podem todas ser 
classificadas nesta vaga e espaçosa terminologia; mas o número total 
delas (no Brasil, atualmente, acima de mil) ultrapassa certamente a 
uma classificação eclesial ou mesmo religiosa, embora o número 
destas últimas seja expressivo.  
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Um ponto que devemos mais à frente analisar é a maior facilidade que 

esse formato possibilita para o financiamento de instituições estrangeiras. O que 
de fato, também ocorre com o CIER, como verificado na documentação, cuja 
implicações mais à frente será objeto de nossa atenção. 

 
É preciso dizer, também, que o caso que investigamos não trata de uma 

organização ecumênica por excelência, isto é, que surge como espaço para 
diálogo e aproximação de expressões semelhantes de fé. Mas é uma instituição 
cujo foco é bastante objetivo, ou seja, juntar forças por uma militância mais 
efetiva pela implementação do Ensino Religioso no Estado de Santa Catarina. 
Embora, claro, seja preciso reconhecer o esforço teórico e político de construir 
um modelo que fosse convergente entre as diversas expressões de cristianismo 
presentes. 

A Profª Drª Lurdes Caron, também freira, foi militante do CIER, agente do 
estado na implementação do Ensino Religioso e é hoje uma importante 
referência intelectual quando o assunto é o Ensino Religioso e, especialmente o 
de Santa Catarina, que foi seu objeto de análise no doutorado em Educação, 
defendido na PUC-SP, em 1997. Mesmo com essa experiência pessoal e 
intelectual, é possível encontrar na tese da Profª Caron, uma confusão em 
relação à data de fundação do CIER.  

Em alguns momentos, a autora fala, como na pág. 220, “O Conselho de 
Igrejas para Educação Religiosa (CIER) instalado em 1970, em SC [...]”, em 
outros, como na página 202, apresenta a instalação em outro momento: 

Em 5 de outubro de 1972, realiza-se em Florianópolis – SC a primeira 
Assembléia de Denominações Religiosas para tratar da Educação 
Religiosa. Nesta Assembléia, verifica-se a instalação do Conselho 
Interconfessional para Educação Religiosa (CIER) [...]  

Ou ainda, como nos parece mais correto, apresenta de outra forma o 
processo de formação da entidade “O Conselho de Igrejas para Educação 
Religiosa (CIER), criado entre 1970-1972 [...]” (CARON, 2007, p. 23) uma vez 
que, conforme se apresentam nos documentos, a entidade passou a existir, de 
fato, em 1970. No entanto, neste primeiro momento ela não tinha uma estrutura 
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formal, ou seja, existia de fato, mas não de direito, não era registrada e nem 
mesmo possuía estrutura hierárquica definida. 

Esta versão é apresentada concomitantemente no “Resumo da História”, 
elaborado pelo Secretário Executivo do CIER, Márcio Murilo, e em 03 de outubro 
de 2006, na 40ª Assembleia Geral Ordinária da entidade. Neste relato, 
apresenta-se a iniciativa da entidade como sendo do pe. Osmar Müller, da Igreja 
Católica (CIER, 2006). A mesma versão é corroborada pela Igreja Luterana, 
conforme relato em seu site, assinado por Pastor Inácio Lemke, também ligado 
ao CIER (LEMKE, 2014). 

O ecumenismo é um assunto bastante sensível para as igrejas porque 
sua separação umas das outras nunca é gratuita, mas sempre fundamentada 
em divergências teológicas, doutrinárias, eclesiológicas que lhes são da maior 
importância, porque definidoras de sua identidade. Desta forma, toda 
aproximação deve ser meticulosamente planejada, estudada, refletida, para que 
não aja desencontros em relação ao que ela significa, para que não haja conflitos 
com as perspectivas internas de cada denominação participante do encontro 
ecumênico. 

Esse encontro nascido em 1970 e continuamente desenvolvido em 
diversas reuniões resultou na oficialização do Conselho Interconfessional para a 
Educação Religiosa, instalada formalmente em 05 de outubro de 1972, na assim 
chamada Primeira Assembleia de Confissões Religiosas para a Educação 
Religiosa (CIER, 2006). 

O primeiro presidente do CIER, eleito portanto com a oficialização da 
entidade em 1972, foi o bispo Dom Gregório Warmeling. É de se notar que a 
entidade ganhou como primeiro presidente uma figura de primeira linha na 
estrutura eclesiástica católica. Um bispo é um governador da Igreja Católica e 
detém imenso poder em sua estrutura hierárquica, sendo, por conseguinte, 
figura de grande influência política e cuja legitimidade eclesial e social é 
inquestionável. 

Dom Warmeling se tornou indissociável do CIER, e também o contrário. 
A ponto de mesmo depois de três décadas, já no CONER, ainda se poder dizer 
que este bispo constitui, em sua história pessoal, o “mito de origem” do Ensino 
Religioso no estado de Santa Catarina, conforme a interpretação de Maria 
Amélia Schmidt Dickie (2003). 
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Conforme a autora, Dom Gregório Warmeling era um bispo firmemente 

convencido nos princípios emanados dos documentos do Concílio Vaticano II, 
que demandava da Igreja Católica um largo esforço visando a construção da 
unidade entre os cristãos. 

O propósito do CIER era formular uma proposta de Ensino Religioso que 
fosse comum às denominações cristãs e pressionar o Estado por sua aplicação. 
Esta proposta deveria superar a perspectiva confessional adotada até então no 
estado e avançar rumo a uma nova fórmula, a interconfessional. A essa altura, 
não era um modelo presente em vários lugares do país, como hoje, e esse era 
um exercício experimental. 

 
Esse modelo considera tudo aquilo o que é comum a várias dessas 
confissões religiosas, também em termos de linguagem, o que não 
significa reduzir tudo a um denominador comum. O referencial teórico 
são as ciências humanas; o eixo, a teologia. O texto utilizado em geral 
é a Bíblia, a partir de uma interpretação que favoreça o diálogo entre 
as diversas propostas religiosas. O Ensino Religioso Interconfessional 
pressupõe a identidade confessional dos alunos, conhecida e 
assumida por eles, assumindo, assim, uma perspectiva de 
manutenção de uma sociedade homogênea. Quando foram iniciadas 
as primeiras experiências inter-religiosas estabeleceu-se uma proposta 
de Teologia Comparada, de maneira operacional, por meio de um 
quadro histórico, com breves exposições sobre as concepções 
religiosas de cada uma das tradições estudadas. (JUNQUEIRA, 2008, 
p. 86)  

Essa possibilidade pode parecer uma via para a superação de diferenças, 
mas como já foi argumentado neste trabalho, essa amplitude é ilusória porque 
encontra como limitação os muito estreitos limites de um certo universo religioso. 
Ou seja, só é viável em cosmovisões que de alguma forma se interseccionam. 
De modo que factível um programa que contemple, por exemplo, catolicismo e 
evangelismo, ampliando a focalização teológica para os princípios gerais do 
cristianismo. Mas quando se trata de religiões de natureza frontalmente diversa, 
temos um problema possivelmente insolúvel. 

Sobre o modelo interconfessional, Douglas Dantas (2001, p. 114) acredita 
que: 

 
A sua grande limitação é justamente a sua ênfase especificamente 
cristã, que privilegia essa matriz confessional porque se fundamenta 
numa teologia que a considera caminho privilegiado de relação da 
pessoa com o Transcendente, e modelo para os demais credos.  
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A proposta CIER e toda sua justificação está pervadida de uma visão do 

homem como ser intrinsecamente religioso e procura comunicar uma forma 
“saudável” e ilustrada de viver sua experiência religiosa. Não se trata de 
incrementar o repertório intelectual ou adicionar simplesmente valores próprios 
da vida civil, como a tolerância e o reconhecimento da alteridade, mas parte-se 
do pressuposto de que o sujeito é, por definição, religioso e procura-se orientá-
lo nessa trajetória de religação (pressupondo que “religião” venha do latim 
religare). 

A proposta curricular do Estado de Santa Catarina, de 1989, ao 
fundamentar filosófica e teologicamente o Ensino Religioso, apresenta o que 
parece ser uma questionável obviedade. Para o documento: 

 
É sabido que o ser humano só encontrará a resposta certa para o 
sentido da vida e da morte quando souber harmonizar o aspecto 
técnico, econômico, social, pedagógico, cultural e religioso de sua 
existência. 
A dimensão religiosa nunca se separa do homem mesmo que ele se 
diga anti-religioso ou ateu [...] 
É importante ressaltar que não podemos chegar a autênticas opções 
de vida se ignorarmos a dimensão religiosa que é parte essencial da 
pessoa humana. [...] (SANTA CATARINA, 1989, p. 3)  

O discurso que pressupõe que o ser humano seja ontologicamente 
religioso é bastante bem compreendido quando enunciado por uma religião, já 
que sua leitura da realidade fundamenta-se em verdades de fé que não se 
submetem necessariamente à lógica e aos mecanismos probatórios 
identificados com a racionalidade moderna. Contudo, quando esse discurso 
emana do Estado, esses requisitos são inexoravelmente requeridos à luz da 
concepção de estado moderno e laico, ao menos em tese, vigente no Brasil.  

Afirmar o caráter ontologicamente religioso do ser humano é, no mínimo, 
temerário à luz de quaisquer ciências humanas que se debrucem sobre essa 
temática e o que se percebe é a porosidade teórica estabelecida entre Estado e 
religião (instituições religiosas) na trajetória CIER/CONER em Santa Catarina, 
como se pode ver nesse documento oficial. 

O programa interconfessional, que pouco se alterou nos seus 37 anos de 
vigência no Estado de Santa Catarina, em 1989, tinha como linha fundamental: 

 
Pré- escola: Deus é amor 
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1º grau –  
1ª série: Deus é amor nos dons da criação; 
2ª série: Deus é amor no doar-se aos seres criados; 
3ª série: Deus é vida: a vida surge da doação; 
4ª série: Deus nos ama em seu filho Jesus Cristo; 
5ª série: Deus chama a viver sua vida; 
6ª série: Deus chama a viver em Jesus Cristo 
7ª série: Deus salva em Jesus Cristo - libertação; 
8ª série: Deus chama a viver e crescer em opção; 
2º grau – Jesus Cristo – centro polarizador de todo o universo e de toda a 

ação humana; (SANTA CATARIA, 1989, p. 25) 
 
Em 1994/1995, o programa é reformulado e ganha a seguinte 

estruturação: 
 
Pré- escola: Deus nos ama 
1º grau –  
1ª série: Deus nos ama na criação; 
2ª série: Deus partilha sua vida na criação; 
3ª série: Deus se revela na história; 
4ª série: Deus nos chama a assumir sua vida; 
5ª série: Deus chama a viver e crescer; 
6ª série: Deus nos convida a participar da comunidade; 
7ª série: Deus nos convida à liberdade com responsabilidade; 
8ª série: Deus nos convida ao compromisso com a vida; 
2º grau – Jesus Cristo – centro polarizador de todo o universo e de toda a 

ação humana; (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, 
1996, p. 7) 

 
Dickie (2003), analisando as decisões do CONER/SC, divide as opções 

teóricas do posicionamento do CONER: 
I - Teocêntrica, isto é, que formula as relações religiosas como relações 
essencialmente verticais, do homem religando-se (daí a necessária 
relação etimológica assumida de “religião” com o latim religare) “a Deus, 
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ao Absoluto, ao Pai Maior, à Mãe Terra, ao Transcendente ... [...]”21 
(CONER, 1999a). 
II – Antropocêntrica, fortemente tributária da Teologia da Libertação, 

compreende a religião essencialmente como relação entre os homens. Essa 
concepção se exime da discussão sobre a natureza ou existência essencial da 
criação e compreende que o Ensino Religioso é um espaço fundamental para 
fornecer valores que auxiliem a relação entre os homens. 

Entre o primeiro e segundo programa apresentados, há uma clara, 
embora suave, inclinação à perspectiva antropocêntrica, francamente inspirada 
na Teologia da Libertação. 

A primeira demonstração clara desse movimento é o conteúdo da 3ª série: 
“Deus é vida: a vida surge da doação;” que se transforma, na segunda proposta, 
em “Deus se revela na história;”, uma clara referência à Teologia da Libertação 
e seu projeto de promover a antecipação no Reino de Deus na terra. Deus deixa 
de apresentar-se como aquele que faz milagres, ações associadas à magia e à 
vida que espera depois da morte, isto é, que se manifesta no ambiente 
escatológico, e passa a estar associado ao futuro histórico (embora também de 
caráter escatológico), no qual a promessa de Jesus, a “vida em abundância”, 
possa estar mais próxima. 

Nas séries finais do Ensino Fundamental, na segunda proposta curricular 
apresentada, pode ver-se que todas as temáticas escolhidas estão no escopo 
de uma relação horizontal, antropocêntrica de religião: 5ª série: Deus chama a 
viver e crescer; 6ª série: Deus nos convida a participar da comunidade; 7ª série: 
Deus nos convida à liberdade com responsabilidade; 8ª série: Deus nos convida 
ao compromisso com a vida;  

Embora haja uma franca limitação ao mundo cristão, esse Deus 
apresentado não parece demandar, nestas séries finais, nenhuma devoção 
especial, mas um comportamento ético consequente com os valores revelados. 
Importante é também dizer que o tema da 6ª série, em que o sujeito é instado, 
por vontade divina, a participar da comunidade, remete também diretamente à 
ação política propugnada pela Teologia da Libertação, a ação no seio da 
                                                           
21 As primeiras reticências são do documento original e se destinam explicitamente a apresentar 
a ideia de que outras entidades religiosas criadoras pudessem ser compreendidas como objeto 
final de religação (DICKIE, 2003). 
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coletividade é, por excelência, referente à vida no seio social, é inerentemente 
política. 

Este é seguramente um roteiro, que vai desde a proposta ecumênica 
verticalizante e teocênctrica até uma proposta mais horizontalizante e 
antropocêntrica, mas que nem por isso deixa de ser limitada, por acreditar em 
um mundo ontologicamente religioso. 

A literatura costuma apresentar o CIER e o CONER/SC como duas fases 
quase antagônicas do Ensino Religioso em Santa Catarina. Sendo o CIER uma 
espécie de sinônimo de interconfessionalidade, possivelmente devido ao 
pioneirismo desta proposta no contexto nacional e o CONER/SC como sinônimo 
de proposta fenomenológica, também possivelmente devido ao pioneirismo e a 
completude do modelo catarinense. 

Contudo, propomos uma leitura diferente desse processo. Pelo contrário, 
compreendemos tanto o CONER/SC quanto a proposta fenomenológica como 
patrimônios diretos advindos da experiência e articulação do CIER. 
Expliquemos: 

 
Desde o princípio formal do CIER, 1972, suas discussões passaram a 

açambarcar um tema sensível para o Ensino Religioso, a formação de 
professores habilitados. A legislação aplicável, até esse momento, designava as 
autoridades religiosas como responsáveis pela habilitação dos professores de 
Ensino Religioso. 

Com a instituição formal do CIER como foro de articulação para o Ensino 
Religioso e formalmente legitimado pelas principais denominações religiosas da 
época, esta se tornou também o órgão responsável por designar quem seriam 
os professores de Ensino Religioso. 

Contudo, essa designação não se dava somente em função de um 
histórico na comunidade de fé ou experiência catequética, mas passava pelos 
cursos de formação de professores do CIER, em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação e instituições de nível superior, que poderiam ser de 30, 
40, 60 ou 80 horas/aula (CARON, 2007). 

Em 1972, o CIER formulou uma proposta de licenciatura em Ensino 
Religioso, encaminhado ao Conselho Federal de Educação, que em ofício ao 
CIER, datado de 12 de setembro de 1973, formulou seu entendimento que não 
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poderia interferir no processo de habilitação de professores de Ensino Religioso 
nos diversos sistemas estaduais e municipais de educação devido ao 
entendimento de que este processo deveria se dar localmente, a partir de 
discussões travadas com as autoridades religiosas e sociedade civil.  

Neste mesmo parecer, o Conselho Federal de Educação sugere a 
apreciação do tema pelo Conselho Estadual de Educação de cada estado, pelos 
motivos abaixo relacionados: 

 
1° O “ensino religioso” nas escolas oficiais só é obrigatório nas escolas 
de 1º e 2º graus. Ora, pela nova Lei, tais escolas estão todas 
subordinadas ao sistema estadual de ensino e não mais divididas entre 
os dois sistemas: o local e o federal. 2° embora a Lei 5.692 quisesse 
repetir toda a especificação que estava contida no artigo 97 da lei 4.024 
(Lei de Diretrizes e Bases), alguns daqueles itens são válidos ainda. 
Dizia a Lei nº 4.024 que “o registro dos professores de ensino religioso 
será realizado perante a autorização religiosa respectiva”. Entendo que 
quando a Lei nº 5.692 (e a Constituição) dizem que o ensino religioso 
é obrigatório, mas de matrícula facultativa, está na realidade facultando 
ao aluno a dupla opção referida acima: a de ter (ou não) a formação 
religiosa e a de tê-la segundo suas crenças religiosas. Ora quem pode 
ser juiz válido neste setor, não é o Estado, que é leigo, mas a 
autoridade religiosa respectiva. 3° Deste modo nada impede que o 
Conselho Estadual de Educação desse Estado possa exigir, para 
registro dos professores que ministrarão ensino religioso nas escolas 
oficiais do Estado, que eles sejam registrados perante a autoridade 
religiosa respectiva, e que esta mesma autoridade, para conceder tal 
registro, possa exigir titulação oportuna. Creio que um curso 
organizado a moda das licenciaturas seria o caminho adequado, entre 
outros, para conceder tal titulação (CIER, 1973, p. 1-2).  

O projeto foi então encaminhado ao Conselho Estadual de Educação de 
Santa Catarina, que o rejeitou. Seu conteúdo previsto era o que segue: 

 
1 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: 33 créditos: 495 h/a 

DISCIPLINAS CRÉDITOS CARGA 
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° e 2° 
graus 

05 75 

Estudos Brasileiros 04 60 
Complementos de Português 03 45 
Psicologia da Educação 04 60 
Didática e Prática do Ensino com estágio 17 225 

 
2 - FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 47 créditos: 705 h/a 
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DISCIPLINAS CRÉDITOS CARGA 
HISTÓRIA DAS RELIGIÕES: 
As religiões no mundo 
História do Povo de Israel (em conexão comCiências 
Bíblicas) 
O mundo da época de Cristo 
Idade Antiga 
Idade Média 
Idade contemporânea 

06 90 

ESTUDOS DOS LIVROS SAGRADOS 
Geografia e História da Palestina 
A revelação transmitida e escrita 
Formação dos livros da Bíblia 
Síntese dos livros do AT e do NT 
Teologia Bíblica 

08 120 

SISTEMATIZAÇÃO DA DOUTRINA (TEOLOGIA) 
Desígnio de Deus 
Cristo 
Antropologia bíblica 

35 
20 
05 
10 

300 
75 
75 
150 

IGREJA 
O Mistério da Igreja 
Atuação da Igreja 

13 
06 
07 

09 
90 
105 

 
O Curso de Licenciatura deverá atingir 80 créditos: 1200h/a, distribuídos 

na proporção de 40% na Formação Pedagógica e 60% na Formação Específica 
(CIER, 1973). 

 
Esta proposta foi rejeitada pelo Conselho Estadual de Educação. Não 

temos a documentação que demonstre a motivação desta rejeição, mas 
podemos aventar que seja um curso basicamente de religião, cujo domínio 
teórico/conceitual e cuja legitimidade deva ser apreciada a partir das autoridades 
religiosas. 



71  
Como se vê, o curso resume-se a aproximar-se de temas da didática 

geral, mas quando o assunto é o tema específico, limita-se absolutamente ao 
universo cristão, estudando história das religiões (embora o detalhamento do 
conteúdo deixe claro que se trata unicamente da história do cristianismo), Bíblia, 
Teologia e Igreja. 

A partir de 1981 até 1987, houve o “curso de aprofundamento para 
Professores de Educação Religiosa Escolar” que tinha entre 120 e 360 
horas/aula e era realizado em parceria entre o CIER, Secretaria Estadual de 
Educação de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
Instituto Teológico de Santa Catarina – ITSC, e a Universidade Regional de 
Caçador (CARON, 2007). 

Em 1989, foi escrita nova proposta para a criação de um curso específico 
de licenciatura para o Ensino Religioso, que constituísse habilitação ao nível do 
sistema estadual e credenciado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa 
Catarina. 

A proposta do curso era a que segue: 
 

DISCIPLINAS CRÉDITOS CARGA 
Filosofia da Educação 
História da Educação 
Psicologia da Educação 
Sociologia da Educação 
Estrutura do Ensino. de 1º Grau 
Estudos de Problemas Brasileiros 
Didática Geral 
Didática Especial da ERE 
Prática do Ensino (Estágio Supervisionado) 
Prática Desportiva 
Bíblia 
Introdução à Bíblia e Noções de Hermenêutica 
Teologia do Antigo testamento 
Teologia do Novo Testamento 
História e Geografia bíblica 

45 
45 
60 
60 
45 
30 
60 
75 
75 
30 
 

30 
60 
60 
30 

03 
03 
04 
04 
03 
02 
04 
05 
05 
02 
 

02 
04 
04 
02 
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Teologia Sistemática 
Cristologia e Pneumatologia 
Teologia da Trindade 
Antropologia Cristã 
Escatologia 
Liturgia e Sacramento 
Teologia das Religiões 
Fé Cristã e Ética Social 
Eclesiologia 
História 
História do Cristianismo 
História da Igreja na América Latina 
História do Movimento Ecumênico e CIER 
Ecumenismo e Diálogo Religioso 
Os Movimentos Afro-Religiosos 
Espiritualidade do Educando e do Educador 
 
TOTAL 

 
45 
45 
45 
30 
45 
45 
45 
30 
 

75 
45 
30 
15 
30 
30 
 

1.260 

 
03 
03 
03 
02 
03 
03 
03 
02 
 

04 
03 
02 
01 
02 
02 
 

84 
 

Novamente podemos notar uma quase exclusividade do tema cristão a 
título de religião. Além das matérias didáticas, temos um bloco totalmente 
dedicado à Bíblia, livro sagrado exclusivo da tradição cristã22. O segundo bloco 
de conteúdos é denominado “Teologia Sistemática”, que, pelo detalhamento 
esclarece-se se tratar exclusivamente da teologia cristã e o último bloco, 
denominado “História”, é composto essencialmente pela história do cristianismo. 

A única exceção à temática cristã, são 30 horas e 02 créditos para 
dedicar-se ao que é denominado como “Os movimentos afro-religiosos”, que se 
supõe tratar-se das religiões afro-brasileiras. A recusa em admitir seu pleno 
caráter de religião demonstra um forte viés cristão e conservador, além, 
obviamente da reduzidíssima carga horária, especialmente quando comparada 
com a carga horária da temática cristã. 
                                                           
22 O islamismo utiliza a Bíblia como um livro secundário, em benefício do Corão e a tradição 
judaica utiliza uma parte da Bíblia, o Antigo Testamento, sob o nome de Torá (além da Cabala e 
Talmud), mas rejeita o Novo Testamento; 
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Outro ponto a se destacar nesta proposta de curso é a ausência de outras 

tradições religiosas como as tradições orientais, cite-se budismo, xintoísmo e 
hinduísmo como algumas das mais significativas, as tradições indígena, espírita, 
judaica, islâmica, entre muitas outras. 

O CIER justificou a proposta partindo de um pressuposto presente em 
toda sua constituição teórica, o inatismo da religião. Para a entidade: 

 
[...] - somente uma educação de qualidade contribui para gerar um 
homem, uma mulher nova e, conseqüentemente uma sociedade mais 
livre e mais justa com valores éticos; - no processo educacional não 
pode ser ignorado todo o processo da religiosidade com tendência 
inata de toda a pessoa; - todo o processo educativo vem sofrendo as 
conseqüências da atual situação político-histórico-econômico-social, 
que se manifesta na pobreza de valores humanos, religiosos e de uma 
desestabilidade ética; - a escola deve ser o lugar onde são valorizados, 
compreendidos e vivenciados o estudo da vida e os valores humanos 
religiosos; - a Educação Religiosa Escolar é componente curricular 
integrante e integrador das forças que alimentam e renovam a ação 
educativa, por isso precisa contar com recursos humanos devidamente 
preparados, capazes de analisar a educação no âmbito social, 
psicológico, pedagógico,  científico, teológico, ético, filosófico e 
espiritual; - a Educação Religiosa tem amparo legal na Constituição 
Federal, art. 210, parágrafo 1º; Estadual, art. 164, parágrafo 1º; na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 5.692/71, art.7º , 
parágrafo único; no Parecer nº 853/71 do Conselho Federal de 
Educação, no Sistema Estadual de ensino - Lei nº 4.439/69, art.25, no 
Decreto nº 13.692/81, e no Parecer nº72/72 do Conselho Estadual de 
Santa Catarina. Para atender os alunos de 5ª a 8ª série e 2º grau,em 
1989 há 907 professores admitidos em caráter temporário na disciplina 
de ERE e 205 efetivose/ou admitidos em outras disciplinas que 
complementam carga horária com a ERE. Dentre estesprofessores, 
647 têm formação de 2º grau, 122 formação incompleta de 3º grau e 
os demais sãohabilitados em outras disciplinas. A Constituição Federal 
prevê a estabilidade de emprego após 5anos efetivos de trabalho e 
para que o professor de ERE possa regularizar sua situaçãofuncional, 
necessita estar habilitado na ERE. A Educação Religiosa Escolar 
necessita estarinserida em todo o contexto e níveis da educação e não 
ser apenas um apêndice dela. Por isso,faz-se necessário e urgente a 
criação e funcionamento de um curso a nível de 3º grau em ERE,para 
atender o grande número de professores que atuam nesta disciplina, 
bem como corrigirdiscriminações que a estes são impingidas.   

Há pelo menos dois itens a se observar na justificação apresentada pelo 
CIER para a existência do Ensino Religioso. O primeiro deles é a questionável 
tese de que a religião é algo inato ao ser humano. Quando se fala em 
“religiosidade com tendência inata de toda a pessoa” apresenta-se o não 
religioso como uma espécie de anomalia. Esta posição, ao excluir considerável 
parte da população ao negar a dignidade de certa opção de consciência 
(quaisquer formas de recusa religiosa, como o ateísmo e o agnosticismo), 
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constitui uma afronta aos direitos humanos, que é o valor de base de nosso 
ordenamento jurídico. Ademais, é preciso dizer que esta tese só pode prosperar 
no ambiente do senso comum, já que os estudos históricos, sociológicos e 
antropológicos ligados ao tema da religião não autorizam esse tipo de 
interpretação. 

O segundo item é uma constante no discurso cotidiano de senso comum, 
que é a presença da ideia de que a religião  seja uma espécie de vacina contra 
a violência e as mazelas sociais. Ao apresentar a “atual situação político-
histórico-econômico-social, que se manifesta na pobreza de valores humanos, 
religiosos e de uma desestabilidade ética” o documento parece equalizar os 
termos, como se a pobreza de valores humanos estivesse ligado à 
desestabilização ética, tributária, por sua vez, da pobreza de valores religiosos 
(embora não seja claro exatamente o que isso seja). 

Não obstante, propõe-se que “a escola deve ser o lugar onde são 
valorizados, compreendidos e vivenciados o estudo da vida e os valores 
humanos religiosos”, agora, os valores e humanos e religiosos aparecem em um 
só termo, como um só conjunto de valores essenciais ao ser humano e de estirpe 
religiosa, reforçando a interpretação que apresentamos acima, de que os termos 
“pobreza de valores humanos”, “pobreza de valores religiosos” e 
“desestabilidade ética” aparecem como equivalentes, que trabalham para 
reforçar a ideia já trabalhada na primeira nota sobre este texto, de que a ausência 
de religião é uma anomalia social, que infecta a sociedade e promove 
desarmonia (“desestabilidade ética”) em seu seio. 

Conforme nota de Lurdes Caron em sua tese, que além de intelectual, foi 
importante protagonista no Ensino Religioso de Santa Catarina, apesar da 
proposta ter sido formulada em parceria entre o CIER, Universidade Estadual do 
Desenvolvimento de Santa Catarina – UDESC e Secretaria Estadual de 
Educação de Santa Catarina, o plano foi rejeitado por estes dois últimos sujeitos, 
sob a alegação de não haver um plano de políticas públicas para a absorção 
desses profissionais nas escolas, já que o cargo de professor de Ensino 
Religioso não existia na carreira pública efetiva do Estado de Santa Catarina 
(CARON, 2007). 

Apesar de existir formalmente apenas a partir de 1972, como já se disse 
e procurou-se demonstrar, o CIER existiu de fato desde 1970. E contando com 
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essa existência real é que em 1995 a entidade comemorou 25 anos de 
existência. Nesta ocasião é que a entidade aproveitou o momento para promover 
a articulação, juntamente com outros indivíduos de outras partes do país, de uma 
entidade de caráter nacional que lutasse pelo Ensino Religioso.  

 A esta altura, o CIER era uma importante potência política em Santa 
Catarina e congregava as seguintes denominações, pela ordem respectiva de 
entrada: Igreja Católica Apostólica Romana – ICAR (1970); Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil – IECLB (1970); Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil  – IELB (1970); Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB (1970); Igreja Metodista 
– IM (1970); Igreja Evangélica da Assembléia de Deus – IEAD (1970); Igreja 
Presbiteriana Independente – IPI (1984); Igreja Batista Independente – IBI 
(1984); Convenção Batista Catarinense – CBC (1988); Igreja do Evangelho 
Quadrangular – IEVQ (1992); Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (1994) (CIER, 
2006). 

Foi assim que, em 26 de setembro de 1995, na cidade de Florianópolis, 
foi criado o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER 
(CIER, 1996, p. 03), que constitui, a nosso ver, um salto duplo para o CIER – um 
salto para uma convergência orgânica com o mundo acadêmico e um salto para 
uma luta nacional por um modelo de Ensino Religioso que nascia desse 
processo múltiplo – o modelo fenomenológico de Ensino Religioso, ou, dito de 
outra forma, um Ensino Religioso que se afasta do referencial teológico e 
assume plenamente a perspectiva teórica das Ciências da Religião (na 
perspectiva eliadiana). 

 
4. A formulação de uma nova proposta 

 
Em sua tese de doutoramento, defendida na Universidade Pontifícia 

Salesiana, em Roma, na Faculdade de Ciências da Educação e denominada O 
Ensino Religioso no Brasil: estudo do seu processo de escolarização, em 2000, 
Sérgio Rogério Azevedo Junqueira traça o processo por meio do qual se 
desenvolveram as diversas linhas teóricas do Ensino Religioso no Brasil. 

Para Junqueira (2000), se, por um lado, as experiências das associações 
interconfessionais foram uma fonte importantíssima para o desenvolvimento 



76  
teórico do ER, culminando com a perspectiva do Ensino Religioso 
Fenomenológico, tal como fora formulado pelo FONAPER, por outro, também é 
preciso considerar outra fonte direta desse modelo: as reflexões do pe. Wolfgan 
Gruen. 

Em 1968, Gruen era professor de Ensino Religioso na cidade de São João 
Del Rey – MG e iniciou então sua reflexão sobre o tema. Apropriou-se na noção 
de Paul Tillich23, de que a religiosidade é a dimensão de profundidade de todos 
os aspectos da vida humana e raiz de toda a busca da verdade, do bem, do 
econômico e do social. 

No final dos anos 196024, surpreendentemente, temos o antecedente 
direto da política de formação de professores de Ensino Religioso de Santa 
Catarina, pois Gruen propusera o curso de Ciências da Religião na Universidade 
Federal de Juiz de Fora como pressuposto para habilitação de professores de 
Ensino Religioso.  

Naquele contexto: 
 
Entendia-se por Ciências da Religião o estudo descritivo, comparativo 
e analítico das manifestações religiosas nas mais diversas culturas, 
empreendido de maneira sistemática, com método empíricos e 
racionais. (JUNQUEIRA, 2000, p. 125) 
 Entre 1970 e 1971, Gruen realizou experiências com alunos e professores 

da cidade e região, passando inicialmente pela recusa em se falar em “Deus” e 
depois propondo uma metodologia que formulasse uma linguagem “de fora” das 
religiões, partindo das premissas interrogativas próprias da pedagogia de Paulo 
Freire. O objetivo de Gruen era interrogar e propor um cenário reflexivo e não 
apresentar um arcabouço para o aprendizado (JUNQUEIRA, 2000, p. 113). 

Em 1975, Gruen lança um polêmico artigo em Minas Gerais O Ensino 
Religioso na Escola Oficial, Subsídios à Reflexão, que desencadeia uma reflexão 
mais estruturada sobre o tema, mas ainda sem força para impor-se como 
modelo. 

Para Junqueira, o grande mérito de Gruen foi desestabilizar as certezas 
preexistentes e criar condições para um amplo e profícuo debate sobre o tema, 
que iria, por sua vez, ter como correspondência, a estruturação de diversos 
                                                           
23 Filósofo e teólogo protestante dos Estados Unidos. Figura proeminente do século XX, 
trabalhou com Mircea Eliade e teve importante papel no ecumenismo pós-Vaticano II; 
24 O trabalho não traz a data exata; 
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movimentos de reflexão e luta pelo Ensino Religioso em diversos estados do 
país, além de uma crescente penetração na esfera acadêmica (JUNQUEIRA, 
2000). 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a partir de 1974, 
começou a realizar os Encontros Nacionais para Coordenadores e Professores 
de Ensino Religioso (ENER), que perduraram até 1998. O ENER representava 
o movimento mais aberto e progressista entre os sujeitos imiscuídos com o 
Ensino Religioso, propugnante do modelo interconfessional e que nos anos 1990 
se descola para uma reflexão inscrita nos marcos antropológicos (JUNQUEIRA, 
2013a). 

Paralelamente, na década de 1970 fora criado o Conselho de Igrejas para 
o Ensino Religioso (CIER), que incluía a Igreja Católica e confissões 
protestantes, marcadamente os luteranos. E foi na cerimônia de 25 do CIER que 
um grupo de militantes do Ensino Religioso criou o Fórum Nacional Permanente 
do Ensino Religioso - FONAPER, que aos poucos substituiu o ENER e tornou-
se o foco privilegiado de discussão e mobilização em defesa do ER no Brasil 
(JUNQUEIRA, 2013a). 

Se analisarmos as sessões do FONAPER, veremos que grande parte das 
discussões articula aspectos teóricos como a identidade do ER, com questões 
pontuais na esfera política como a redação do projeto de lei que substituiu o 
antigo art. 33 da LDBEN, escrito e articulado pelo FONAPER, como apoio do 
CIER e da CNBB (JUNQUEIRA e WAGNER, 2011b). 

A CNBB, contudo, além de criar o ENER, que não era uma instituição, e 
sim um evento periódico, criou e manteve ativo o Grupo de Reflexão de Ensino 
Religioso - GRERE, formado por professores e professoras do Ensino Religioso 
para organizar e orientar o ENER. E quando o ENER acabou, o mesmo não 
ocorreu com o GRERE, que somente mudou de nome, tornando-se então o 
Grupo de Assessoria e Pesquisa sobre Ensino Religioso da CNBB - GRAPER, 
vinculado ao Setor Ensino Religioso da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Educação, Cultura e Comunicação da CNBB, cujo objetivo, segundo Kluk et allii 
é “orientar professores e instituições educativas para formar profissionais na 
área de Ensino Religioso capacitados, a partir das expectativas da Conferência” 
(2011, p. 117). 
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Temos também, em 2000, a fundação do Grupo de Pesquisa em Ensino 

Religioso (GPER), constituída a partir da tese de doutoramento do Prof. Sérgio 
Junqueira, que historicizou o processo de escolarização do ER no Brasil. 
Segundo o projeto do GPER, constante em seu portal: 

 
A TESE historicamente demonstrou o processo de escolarização do 
ensino religioso no contexto brasileiro, partindo da perspectiva desta 
disciplina como evangelizadora para uma identidade pedagógica. Por 
este motivo foi definido que o GPER teria dois núcleos – o primeiro de 
manter o mapeamento da história do Ensino Religioso e o segundo da 
construção de uma identidade pedagógica a partir da educação 
brasileira. Para tal foi criado o site www.gper.com.br com objetivo de 
ser um banco de dados de todas estas pesquisas. (GPER, 2013) 
 Este se tornou, com certeza, um espaço de observação da produção do 

Ensino Religioso e, por conseguinte, de intervenção. Sob a liderança do Prof. 
Sérgio Junqueira, o GPER produziu um Estado da Arte do Ensino Religioso 
classificado pelo Prof. Dr. Affonso Maria Ligório Soares, parecerista técnico da 
publicação, como “uma contribuição sem paralelo na história recente das 
Ciências da Religião e, provavelmente, nas Ciências da Educação” (SOARES, 
2013, p. 7). 

Temos então uma grande gama de militantes em defesa do Ensino 
Religioso, mas fora dos parâmetros confessionais. Esses militantes advém da 
ala progressista da Igreja Católica, a partir do processo histórico de 
desenvolvimento dos ENERs, protestantes, especialmente de confissão luterana 
articulados em torno da Escola Superior de Teologia (EST) e acadêmicos que 
estudam a questão e estão convencidos de que, como área de estudo, o Ensino 
Religioso contribui para o desenvolvimento de uma maior tolerância social ao 
promover o conhecimento do fenômeno religioso e assim promovendo o 
reconhecimento da alteridade. 

Só para se ter uma ideia do impacto dessa militância, deve-se dizer que 
entre 1970, quando se iniciou as articulações da sociedade civil pelo ER e 1995, 
quando foi fundado o FONAPER um total de 11 dissertações de mestrado foram 
defendidas no Brasil sobre esse tema, número que multiplicou-se nos anos 
seguintes (JUNQUEIRA, 2013a). 

Os três programas de pós-graduação mais significativos na produção 
acadêmica sobre o ER estão alinhadas à perspectiva do FONAPER. São eles o 
Mestrado e Doutorado em Teologia na EST, a Teologia da Pontifícia 
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Universidade Católica do Paraná - PUC-PR e as Ciências da Religião da PUC-
SP. 

Vejamos um quadro com a produção acadêmica total realizada entre o 
surgimento do FONAPER e 2012: 

 
PERÍODO DISSERTAÇÃO TESE 
1995 3 0 
1996 3 0 
1997 2 0 
1998 2 0 
1999 6 0 
2000 2 2 
2001 3 0 
2002 5 1 
2003 7 4 
2004 8 1 
2005 13 2 
2006 12 0 
2007 13 2 
2008 13 4 
2009 13 2 
2010 17 3 
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2011 10 2 
2012 22 3 
TOTAL 156 26 

Tabela 1: Produção de dissertações e teses entre 1995 e 2012 
(JUNQUEIRA, 2013a, JUNQUEIRA, 2013b, JUNQUEIRA 2013c)25 

  
Falando especificamente dos programas que produziram maior 

quantidade de trabalhos, nesse período foram 19 mestrados da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná -  PUC-PR, 18 da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC-SP e 14 da Escola Superior de Teologia – EST. A 
PUC-PR não possui um programa de Doutorado que trabalhe com esse tema, 
mas a PUC-SP apresentou 4 teses nesse período, enquanto na EST foram 8 
teses. A novidade no cenário é a UNIDA, de natureza católica, que apresentou 
6 dissertações de mestrado no ano de 2012, o primeiro de conclusão de 
mestrando, demonstrado que pode se consolidar entre as maiores produtoras de 
conhecimento neste tópico. 

Os temas mais estudados são, pela ordem: a) História, identidade e 
legislação; b) Ensino-aprendizagem; c) Educação Confessional; e d) Formação 
de professores; 

Isso indica que o luta pelo Ensino Religioso fenomenológico possui muitos 
sujeitos, incluindo religiosos, mas que a batalha é de fato realizada na esfera 
acadêmica, composta também por múltiplos sujeitos, mas liderados pelo 
FONAPER. 

Desse modo, os defensores do ER próximo às Ciências da Religião 
rejeitam o discurso que creem racionalmente insustentável dos religiosos 
defensores do ER confessional. Esses sujeitos não compreendem que o 
                                                           
25 Considerando que na fonte original havia uma brusca queda de 17 para 6 dissertações entre 
2010 e 2011, com manutenção de 6 trabalhos em 2012 e que os dados de 2011 e 2012 não está 
no Mapa original, mas em adendos posteriores, tentamos encontrar uma justificativa para a 
queda. Sem sucesso, fizemos nossa própria pesquisa com o descritor “Ensino Religioso” na 
opção “Palavra-chave” do banco de Teses e Dissertações da CAPES, pudemos conferir a 
incorreção dos dados atualizados e corrigi-los. Não obstante, há ainda uma oscilação entre 2010 
e 2011 que conseguimos explicar. Em relação à forte alta de 2012, esta deu-se devido à criação 
do curso de Mestrado Profissionalizante em Teologia na universidade católica UNIDA, que 
produziu 6 dissertações de mestrado em 2012; 
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contexto da modernidade líquida pode ser o pretexto para o abandono da 
racionalidade e da ciência como prumo da organização curricular, mas que a 
religião pode ser objeto sobre o qual se deve debruçar, ainda que sem 
abandonar os pressupostos da epistemologia fundada na racionalidade 
científica. 

Contudo, também na seara acadêmica, um outro contingente, que já foi 
chamado de “grupo do não” (CANDIDO, 200826), composto por intelectuais como 
Roseli Fischmann (USP), Luiz Antônio Cunha (UFRJ) e Débora Diniz (UNB), que 
também a partir de parâmetros retirados do arcabouço racionalista e científico, 
rejeitam todos os modelos de Ensino Religioso por entendê-lo como contrário ao 
estado laico. 

Ao fim das contas, a cruzada dos intelectuais pelo Ensino Religioso 
fenomenológico deve combater numa frente a alternativa confessional em 
defesa de um conhecimento baseado na razão, mesmo com a fragilidade da 
plausibilidade de um discurso fundado no império da razão e da ciência e, em 
outra frente, no interior dessa mesma lógica racional, combater os detratores do 
ER em qualquer modelo. 

 
Por um lado temos o padre Gruen refletindo, escrevendo, divulgando suas 

ideias, por outro, temos diversas experiências como a do CIER pelo Brasil 
acontecendo e com agentes que também refletem sobre a prática, lendo os 
teóricos e ampliando a reflexão sobre o Ensino Religioso. 

As construções das diversas propostas curriculares a que o CIER ficou 
encarregado em Santa Catarina, eram sempre pautadas por muito estudo e 
reflexão. Em 1993, decidiu-se escrever uma nova proposta, que seria 
amplamente discutida, de forma aprofundada, em assembleia e não comente em 
reuniões de diretoria e grupos de trabalho. 

As reflexões, tudo indica, encaminhavam para uma perspectiva 
fenomenológica. No ofício 035/93, assinado por Valmor João Umbelino, então 
Secretário Executivo do CIER e endereçado a João Carlos Potker, Gerente da 
                                                           
26 Aproveito o nome conferido por Cândido para nomear os intelectuais filiados ao liberalismo 
clássico que recusam qualquer modelo de Ensino Religioso na escola pública ressalvando que 
a autora, quando criou o nome “grupo do não” falava de um outro contexto e de outros 
intelectuais, embora na mesma posição. Desta forma, sou eu o responsável pela classificação 
dos intelectuais aqui apresentados nesse grupo. 
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GEDES (setor da Secretaria Estadual da Educação), o CIER solicita a 
contratação de consultoria para a elaboração da proposta curricular. O objetivo 
era a contratação de especialistas em interdisciplinaridade (08 horas), 
metodologia (12 horas), linguagem (92 horas) e fenomenologia religiosa (160 
horas). 

Essa discrepância entre as cargas horárias solicitadas para consultoria 
demonstra uma forte preocupação com o tema da fenomenologia, que é 
absolutamente ausente das demais propostas. A justificativa para a demanda foi 
assim descrita: 

Considerando a pluralidade de crenças existentes na nossa sociedade 
pós-moderna, faz-se necessário a elaboração de uma nova proposta 
de Educação Religiosa Escolar que respeite as religiões, as ciências e 
as culturas presentes na comunidade escolar. (CIER, 1993b, p. 3)  

O tema do pluralismo parece ter atingido fortemente a diretoria do CIER 
através da reflexão acerca da pós-modernidade e redirecionou a reflexão acerca 
do Ensino Religioso. 

A assembleia para analisar a nova proposta curricular foi marcada para 
27 e 28 de outubro de 1993, na cidade de Rodeio/SC. E houve uma ampla 
discussão acerca da nova proposta curricular que foi, por fim, rejeitada por um 
apertadíssimo placar de 18 a 17 votos. Todos os documentos a que tivemos 
acesso não clareiam adequadamente os termos da discussão, a única menção 
sobre a discussão é aquela que expõe qual deveria ser o centro da proposta 
curricular e que, por dedução, compreendemos que seja o caráter que faltou à 
proposta derrotada, conforme seus detratores. 

Assim relata o Livro Histórico 2 da entidade: 
 
Por 18 a 17 votos, ficou estabelecido que o programa de ERE do CIER 
deveria permanecer Cristocêntrico, que nova equipe constituída por 
padres, pastores e alguns educadores elaborarão nova proposta que 
deverá ser votada numa Assembleia Extraordinária, a realizar-se em 
Março, na região de Lages/SC (CIER, 1998, p. 4327)  

É muito interessante notar o quão apertado foi o placar de votação. 
Podemos supor que os militantes mais ativos, membros da diretoria e que foram 
                                                           
27 Como o Livro Histórico 2, ou Livro de Crônicas, como eles o chamam, não possui data de 
abertura ou fechamento, optamos por utilizar a data do último registro como base para referenciá-
lo, já que não é mais utilizado. Não obstante, sendo um livro de atas, possui numeração de folhas 
e não de página. Utilizamos, portanto, o número da folha para referenciá-lo; 
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os que levaram a proposta a votação, eram favoráveis à aprovação desse 
modelo para além do cristocentrismo. Contudo, em uma assembleia também têm 
voz e voto membros não ativos, indicados por várias denominações religiosas. 
Foi nesse contexto, dos membros menos participantes e talvez não tão 
atualizados quanto à bibliografia teórica, é que a proposta foi rejeitada e o 
modelo aprovado no ano seguinte continuou nos marcos cristocêntricos, embora 
com uma leve inflexão antropocêntrica, como já analisado. 

Outro ponto interessante a se notar é a redação da crônica no que se 
refere à produção da nova proposta. O redator parece ter sido bastante preciso 
ao definir que “padres, pastores e alguns educadores elaborarão nova proposta”. 
O que nos leva a supor que a “culpa” do que foi considerado um desvio de 
caminho, foi legada à participação da academia e de agentes não autorizados, 
religiosamente. Desta feita, o projeto é reorganizar a proposta com o controle 
das autoridades religiosas, padres pastores e “alguns” professores. 

Apesar da derrota, a reflexão pela superação do modelo interconfessional 
não foi encerrada e continuou a ocorrer em Santa Catarina e no Brasil como um 
todo. 

Um momento decisivo nesse processo de elaboração foi o ano de 1995, 
ano no qual Gruen lançou o livro O Ensino Religioso na escola, pela Editora 
Vozes, já apresentando um esboço do que seria a nova visão acerca do Ensino 
Religioso. Neste mesmo ano surgiu o FONAPER, que definiu quatro princípios 
de trabalho: 

 
1. Garantir que a Escola, seja qual for sua natureza, ofereça o Ensino 
Religioso ao educando, em todos os níveis de escolaridade, 
respeitando as diversidades de pensamento e opção religiosa e cultural 
do educando.  
2. Definir junto ao Estado o conteúdo programático do Ensino Religioso 
integrante e integrado às propostas pedagógicas.  
3. Contribuir para que o Ensino Religioso expresse uma vivência ética 
pautada pela dignidade humana.  
4. Exigir investimento real na qualificação e capacitação de 
profissionais para o Ensino Religioso, preservando e ampliando as 
conquistas de todo magistério, bem como garantir-lhes condições de 
trabalho e aperfeiçoamento necessários. (FONAPER, 1995)  

O que se destaca nos princípios apresentados é o desejo de, para além 
de apresentar uma defesa do Ensino Religioso, como se espera de uma 
instituição (ou um espaço supra-institucional, como a entidade formalmente se 
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apresenta) que reúne pessoas a partir dessa temática específica, é o objetivo de 
formular, “junto ao Estado”, o conteúdo programático. Isto quer dizer, esse grupo 
esforçou-se no deslocamento de foro legítimo de discussão do Estado para a 
entidade.  

Na defesa de seus objetivos finais e de maneira concatenada com seus 
princípios acima citados, o FONAPER também formulou três metas iniciais a 
serem buscadas: 

a) inicialmente garantir a presença do Ensino Religioso na LDB, fato 
este concluído com a alteração do artigo 33 no final do primeiro 
semestre de 1997;  
b)  a produção e publicação de Parâmetros Curriculares Nacionais para 
esta disciplina, também concluído, enquanto produção nesse mesmo 
ano, já apresentado ao Ministério de Educação e Cultura, para ser 
discutido e aprovado;  
c) a formulação de uma proposta para a formação, a nível de 
graduação, para o profissional desta área.  

O esforço mais interessante realizado pelo FONAPER no comportamento 
como foro, por excelência, de discussão do Ensino Religioso, foi a confecção 
dos Parâmetros Nacionais do Ensino Religioso – PCNER.  

 
5. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Religioso - PCNER 
 
Como se sabe, a formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs foi realizado no fim da década de 1990, pelo Estado Brasileiro, a partir da 
Lei 9394/97, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN. Os PCNs foram formulados com a assessoria de intelectuais de quase 
todas as áreas do conhecimento e sob a supervisão do educador espanhol César 
Coll. 

A área de conhecimento que não recebeu o mesmo tratamento foi o 
Ensino Religioso, que não teve os Parâmetros Curriculares Nacionais 
formulados no âmbito dos grupos de trabalho do Ministério da Educação – MEC. 
Por isso, paralelamente aos trabalhos do Estado, o FONAPER tomou para si 
esta tarefa e a realizou em 1996. 

O documento foi entregue ao MEC em outubro de 1996 e editado pela 
Editora Ave-Maria em 1997 (FONAPER, 2009) e desde então se tornou um 
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documento paradigmático para as experiências de Ensino Religioso que se 
propõem a adotar o modelo fenomenológico. O documento foi adotado, inclusive, 
como referência oficial por órgãos de alguns estados. 

Sobre os PCNER, em primeiro lugar é preciso dizer que é um documento 
“feito a muitas mãos “ (FONAPER, 2009, p. 10) e por isso mesmo parece sempre 
percorrer o sutil limite entre a fenomenologia e uma visão pan-religiosa de Ensino 
Religioso. Por vezes, a “pena” escorre de modo mais vívido para algum dos 
lados. 

No bojo da perspectiva fenomenológica, percebe a religião como um 
fenômeno social, sem questionar (nem aceitar e nem negar) suas pressupostas 
verdades de fé, analisando a forma como as pessoas experienciam, individual e 
coletivamente, sua religião (instituição) e religiosidade (sentimento 
transcendente). 

Na formulação de Junqueira (2000, p. 19), na proposta fenomenológica 
de ER: 

 
[...] o ponto de partida é o fenômeno religioso presente na sociedade, 
como que a abertura do homem ao sentido fundamental de sua 
existência, seja qual for o modo como é percebido este sentido. Este 
estudo tem como referencial todas as ciências humanas conjugadas 
com a fenomenologia religiosa, a antropologia religiosa e outras. Este 
modelo compreende o Ensino Religioso como um componente 
curricular contribuindo na formação do cidadão, que, vivendo em uma 
sociedade pluralista, necessita saber dialogar nela e com ela.  

 
Nesse sentido de olhar plural, a partir das várias ciências humanas, sobre 

o homem experienciando a religião, o PCNER apresenta diversas formulações 
em que destaca a disciplina do ER como “uma disciplina centrada na 
antropologia religiosa” (FONAPER, 2009, p. 2228) ou como aquela que “facilita a 
compreensão das formas que exprimem o Transcendente” (p. 46), 
fundamentada na “filosofia da tradição religiosa, história e tradição religiosa, 
sociologia e tradição religiosa, psicologia e tradição religiosa” (p. 51), 
apresentando o conhecimento do Ensino Religioso como um “conhecimento 
humano” (p. 57). 

                                                           
28 A edição utilizada para a análise dos PCNER é a 9ª edição, de 2009. Contudo, conforme 
apresentação do volume, nada foi alterado em relação à edição original, de 1997; 
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Ao tratar da gênese da experiência religiosa, refletindo sobre o encontro 

do homem com o desconhecido, com aquilo que ele não pode explicar, 
apresenta a religião como um processo no qual o homem “[...] ao se perceber 
ameaçado pela natureza, sobrevive mediante a produção de cultura” 
(FONAPER, 2009, p. 32).  

É esta uma formulação modelo da perspectiva fenomenológica, pois 
define o caráter cultural da religião e apresenta o homem como sujeito ativo 
desse processo, o qual se deve estudar. Por outro lado, as verdades religiosas 
de fundo assumidas por este homem, que se constituem em cultura, não são 
recusadas ou legitimadas como correspondentes ao transcendente “real”, ou 
seja, não são confirmadas ou negadas. 

Ainda no escopo de uma perspectiva fenomenológica, o ER é 
apresentado em diversos trechos, de modo mais instrumental, como uma 
espécie de vacina contra o fanatismo religioso, pois “no Ensino Religioso, pelo 
espírito de reverência (e não só pela tolerância), desencadeia-se o profundo 
respeito mútuo que pode conduzir à paz” (FONAPER, 2009, p. 33) e estabelece 
a função do ER como “garantir que todos os educandos tenham a possibilidade 
de estabelecer o diálogo” (p. 45) e permitir “uma compreensão mais crítica do 
cidadão” (p. 46) 

No entanto, em outras partes do documento e especialmente ao realizar 
as leituras da realidade que fundamentam e justificam o Ensino Religioso, 
entreve-se a pluralidade de mãos que confeccionaram o documento, já que o 
tom é vividamente díspar. 

O objeto de ER é deslocado, da experiência humana para o genérico 
“Transcendente”, em que se aplica invariavelmente a letra maiúscula, à 
semelhança gramatical de nome próprio, para que possa ser uma palavra-avatar 
para as divindades de várias tradições. Lembrando muitas tradições religiosas 
não apresentam uma divindade e outras possuem várias, dificultando sua 
contemplação da fórmula apresentada. 

Nessa formulação, em que o objeto não é mais o humano, mas o extra-
humano, ainda que se faça a concessão de não nomeá-lo para que possa 
açambarcar alguma pluralidade religiosa, os conteúdos propostos escapam do 
arcabouço racional e científico e apresentam-se mais próximos da perspectiva 
confessional (ou das várias perspectivas confessionais), fundamentadas em 
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pressupostos de fé que não precisam ser validados senão pela adesão aos 
dogmas. 

Quando defendemos que, por vezes, a pena dos escritores dos PCNER 
tergiversa para uma visão pã-confessional, pretendemos dizer que algumas 
vezes a religião é apresentada como uma necessidade humana inextrincável. 
Em que não precisamente uma religião seja defendida pela formulação, mas a 
reverência à religião alheia escorre, de modo inequívoco, a uma negação da 
condição não religiosa. 

Débora Diniz et alii (2010) ao analisarem 25 livros didáticos do Ensino 
Religioso no Brasil, estabeleceram alguns padrões de discriminação e exclusão 
presentes em diversas obras. No que diz respeito a ateus e agnósticos, a mais 
importante estratégia é a omissão, mas não obstante a ausência de religião foi 
associada em duas obras com a prática do suicídio (DINIZ et alii, 2010, p. 88) e, 
por outro lado, há uma constante na defesa de uma certa “supremacia moral” (p. 
86) daqueles que têm religião. Na forma como expressa uma das obras 
analisadas “Quem tem uma religião tem mais condições de praticar a amizade, 
a honestidade, a justiça e o amor” (Apud DINIZ et alii, 2010, p. 86). 

É nesta esteira que parece se desenvolver a afirmação do PCNER de que 
“A recusa à Transcendência é trágica para o ser humano, pois o torna resignado 
em sua mediocridade” (FONAPER, 2009, p. 32). Nesta frase, é muito importante 
observar que o objeto da discussão não é a alteridade, não é a não aceitação da 
relação transcendental do outro que traz prejuízo, mas a de cada sujeito, a de si 
mesmo. A afirmação para um aluno ateu ou agnóstico (ou talvez budista, que 
não aceite a associação de transcendente como nome próprio) de que sua 
condição de crença só pode leva-lo à mediocridade é uma flagrante contradição 
com a liberdade de consciência própria do Estado moderno. 

O processo pessoal de transcendência é apresentado como “situação 
original e própria de todo o ser humano” (FONAPER, 2009, p. 41) como uma 
situação em que a negação leva a um caminho desastroso. 

O documento apresenta uma bibliografia com 108 diferentes autores e um 
total de 141 obras. Há uma ampla hegemonia de autores críticos, referências 
fundamentais nas Ciências Humanas, sendo o mais citado Mircea Eliade, 
importante historiador das religiões. Temos também a presença de 10 teóricos 
ligados à Teologia da Libertação e 20 obras publicadas pela Editora Vozes, 
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também historicamente ligada à Teologia da Libertação (LACERDA, 2009). A 
editora mais presente, contudo, é a Martins Fontes, com 26 obras presentes, 
também muito reconhecida pela publicação de clássicos das Ciências Humanas, 
assim como as editoras Brasiliense, Paulinas, Loyola e Edições 70, de Portugal, 
também presentes na bibliografia. 

A bibliografia é composta essencialmente por teóricos de referência nas 
Ciências Humanas, como o citado Eliade e também Pierre Bourdieu, Karl 
Popper, Antônio Gramsci, Marilena Chauí, Pedro Demo, Gilberto Freire, Paulo 
Freire, Edgar Morin, Carl Gustav Jung, Hugo Portelli, Demerval Saviani, 
Vygotski, Bronislaw Malinovski, Claude Levi-Strauss, Joseph Campbell, Fritzof 
Capra e Cipriani Luckesi. 

Ademais, o que temos são teóricos que apresentam explicações sobre as 
diversas expressões religiosas no mundo. Somente como exemplo, citemos as 
obras O que é Espiritismo, de Roque Jacintho, O Xamanismo, de Alix de Montal, 
Taoismo o caminho para a Imortalidade, de John Blofeld. 

Um fato que chama a atenção é a completa inexistência de qualquer obra 
específica sobre as religiões afro-brasileiras na bibliografia dos PCNER, seja o 
Candomblé, a Umbanda ou qualquer outra. O que de mais próximo desta 
temática encontramos são os livros A Afro-América. A escravidão no Novo 
Mundo, de Ciro Flamarion Cardoso, que não é um livro especificamente sobre 
as religiões afro-brasileiras pois enfoca o continente e especificamente a relação 
escravista e não o fenômeno religioso. O mesmo se pode dizer do Casa Grande 
e Senzala, de Gilberto freire, que tangencia as práticas religiosas mas não as 
têm como objeto. A obra As Religiões da África – tradicionais e sincréticas, 
organizado por Gromico, também não tem a realidade brasileira como objeto, 
comprometendo fortemente o caráter plural que o PCNER propunha apresentar.  

Como contraponto àqueles que possam insinuar a desproporção 
demográfica como justificativa para a ampla presença de referenciais cristãos 
em relação aos afro-brasileiros, basta dizer que os demograficamente 
pouquíssimo representados (no Brasil) religiosos orientais, são contemplados 
com 25 obras29 (FONAPER, 2009, 83-92). 
                                                           
29 Somente contabilizei as obras que tratam unicamente de religiões orientais, aquelas várias 
que têm como objeto de análise religiões orientais e ocidentais foram excluídas da 
contabilização; 
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Essa ausência reitera a lógica da exclusão dos setores das religiões afro-

brasileiras do cenário do Ensino Religioso no Brasil. Dickie (2003) revela o 
conflito no CONER/SC em torno da participação ou não da representante dos 
movimentos afro-brasileiros, uma vez que a identidade institucional da entidade 
que representa não possui o estatuto de “religião”. Sob esse pano de fundo, que 
repõe o modelo ocidental/judaico/cristão de religiosidade, promove-se, no 
serviço do Estado a perpetuação do preconceito religioso e racial. 

A maioria dos livros didáticos de Ensino Religioso não traz nenhuma 
liderança das religiões afro-brasileiras em suas representações iconográficas, 
assim como também de lideranças negras brasileiras de outras religiões, 
contrastando com a constante presença de cristãos e orientais (DINIZ et alii, 
2010). 

A sustentação dessa desproporção viola o direito à representação 
igualitária para a promoção da diversidade e garantia da justiça religiosa e 
desconsidera que o cristianismo se tornou a religião majoritária às custas de um 
processo histórico de aculturação de milhões de indígenas e negros africanos e 
brasileiros, sustentado por uma relação estruturada sobre o cativeiro e a 
violência (DINIZ et alii, 2010). 

 
6. A estruturação do modelo atual de Ensino Religioso em 

Santa Catarina 
 
No final de 1996, ocorreu um fato do mais alto impacto no ERE, faleceu 

dom Oscar Warmeling, que foi o mais importante militante pelo Ensino Religioso 
em Santa Catarina. Warmeling é figura central no “mito de origem” (DICKIE, 
2003, p. 23) do Ensino religioso em Santa Catarina. O bispo foi presidente da 
entidade desde 1972 até sua morte, ou seja, 24 anos ativamente dedicados ao 
tema. 

Paralelamente a isso, o FONAPER, agindo nacionalmente, consegui a 
aprovação de uma emenda à Lei de Diretrizes e Bases, que mudou a forma de 
se encarar a disciplina do Ensino Religioso. A nova redação assim dispunha 
sobre a disciplina: 

 



90  
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, assegurando o 
respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo.  
“§ 1º os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 
“§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso; (BRASIL, 1997)  

Observe-se o segundo parágrafo, que garante a audiência de sociedade 
civil, constituída por denominações religiosas, é bastante concatenada com a 
condição do FONAPER, de ser uma espécie de expressão nacional das várias 
entidades com esse perfil, começando pelo CIER. 

A estratégia nacional do FONAPER era criar, cada estado na federação, 
um Conselho de Ensino Religioso - CONER, que cumprisse o papel de definir, 
junto a cada estado, os rumos da disciplina. 

Algumas questões podem ser levantadas a esse ponto: 1 - Por que não 
utilizar as entidades já existentes? 2 - Por que esse nome “conselho”? 

Ensaiamos duas respostas a essas questões, uma vez que a 
documentação de que dispomos não as elucida de maneira satisfatória. 

1. Por que não utilizar as entidades já existentes? 
Equivocadamente, Diniz et alii (2010, p. 42) afirmam que “O Cier 

transformou-se no Conselho de Ensino Religioso de Santa Catarina 
(CONER/SC)”. Na verdade, em 1998, o CIER transformou-se por completo, 
deixou de ser o Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa e passou a ser 
o Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão e sua missão deixou de ser a 
articulação em favor do Ensino Religioso e passou a ser um espaço de reflexão 
ecumênica30. 

A despeito da transformação formal, o CIER continuou a atuar junto ao 
CONER articulando o Ensino Religioso até abril de 1999, cumprindo sua parte 
do convênio assinado com a Secretaria Estadual de Educação e conforme 
compromisso da Secretária (CONER, 1999b). Além disso, as entidades, de certa 
forma, se confundiam entre 1998 e 1999, posto que o CONER funcionava na 
                                                           
30 Segundo a Profª Adelir Raupp, guardiã do arquivo do CIER, a entidade sofreu um forte 
esvaziamento quando perdeu a prerrogativa de influenciar o Ensino Religioso no estado, 
ficando limitado às confissões cristã e luterana. 
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sede do CIER (uma vez que a Assembleia de fundação rejeitou a oferta da Fé 
Bahá’í de empréstimo de sua sede, por ser muito longe) e as despesas do 
CONER em 1998 ficaram por conta do CIER (CONER, 1998a).  

Note-se também que o Secretário Executivo do CIER, Marcio Murilo, 
assinava diversos documentos como Secretário Executivo do CONER/SC, cargo 
que sequer existia. Como exemplo, cite-se a “Convocação” das entidades 
religiosas para a fundação do CONER (CONER, 1998b) e o relatório de 
contribuição das entidades religiosas ao CONER, por ocasião da 3ª Assembleia 
Geral da Entidade, ocorrida em Florianópolis em outubro de 2001 (CONER, 
2001a). Apesar de não ter sido eleito como Secretário Executivo do CONER, 
conforme o próprio Relatório de Atividades 2000/2001 da entidade (CONER, 
2001), o Prof. Luigi Faraci, então Presidente do Conselho Consultivo faz uma 
ressalva à ata anterior, que “a função de Márcio Murilo não é só a de secretário 
executivo do CIER, mas, também, do CONER/SC” (CONER, 2001b) 

Contudo, foi na Assembleia Extraordinária do próprio CIER, ocorrida em 
09 de dezembro de 1997 que essa trajetória foi assumida e os encargos de 
organização do CONER/SC também (CIER, 1998, p. 67 verso31). 

Foi assim que paralelamente à saída de cena do CIER, criou-se o 
Conselho de Ensino Religioso de Santa Catarina, sob a liderança do pastor 
luterano Raul Wagner, que passou a cumprir o papel de assessorar o estado no 
campo do ER. 

O projeto do FONAPER de padronizar as entidades com vistas à 
assessoria para formalização e organização do Ensino Religioso no Brasil, a 
nosso ver, pode estar relacionada a dois motivos, um planejamento para 
oficializar em legislação nacional que tal assessoria seria feita pelos Conselhos 
é uma hipótese, a outra constitui a resposta à segunda pergunta. 

2. Por que esse nome “conselho”? 
Como já apresentamos argumentação, o FONAPER se comporta como 

foro, por excelência, para a discussão do Ensino Religioso. Assim como a 
confecção dos PCNs é uma atribuição do Estado, também o é a instituição de 
Conselhos para consulta e/ou deliberação (dependendo do caso), nas várias 
instâncias de governo. É assim que possuímos Conselhos de Saúde, Educação, 
                                                           
31 O livro de atas é numerado por folhas e não por páginas. Desta forma, optamos por referenciar 
a citação com a folha, esclarecendo tratar-se, neste caso, de seu verso; 
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Alimentação Escolar, entre muitos outros, em todas as esferas do governo, todos 
criados por lei e nomeados pelo Estado e pela Sociedade Civil Organizada. 

Ocorre que os Conselhos de Ensino Religioso – CONER, não são criados 
por lei ou organizados pelo Estado, mas são entidades civis, associações, 
registradas em cartórios com o sugestivo nome de conselho (já que não há 
qualquer legislação que vede esta prática), ganhando, assim, uma aura oficial 
que coaduna com seus objetivos. 

 
7. CONER/SC – uma nova caminhada 

 
Como já dito, o CONER/SC foi formado no fim de 1998, articulado pelo 

CIER no contexto de uma estratégia adotada pelo FONAPER em nível nacional, 
de constituição de Conselhos de Ensino Religioso em todos os estados da 
federação, com vistas a se legitimarem no cumprimento do disposto na LDBEN, 
que, após a alteração de 1997, exigia que houvesse uma entidade que 
congregasse denominações religiosas oferecendo consultoria às definições 
estatais acerca do Ensino Religioso. 

Em São Paulo, caso estudado por Janaina Lui, o CONER/SP foi um 
sucedâneo de outra entidade, o Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs – 
MOFIC e congregava unicamente denominações de estirpe cristã. Não obstante 
o governador do estado de São Paulo de então, Geraldo Alckmin, fosse militante 
católico e da mesma forma o então secretário da educação, Gabriel Chalita, o 
Conselho Estadual de Educação recusou o CONER/SP como parceiro de 
consulta devido a seu caráter exclusivamente cristão (LUI, 2007) 

Por outro caminho percorreu o CONER/SC, através do que Dickie (2006) 
chamou de “ética da inclusão”, esforçando-se por congregar diversas religiões e 
açambarcá-las em arranjos sucessivos que alargavam as fronteiras desta ética 
da inclusão para fronteiras cada vez mais largas. 

A primeira diretoria do CONER/SC foi composta pelo pastor Raul Wagner, 
Luterano, como presidente, a Profª Elzeni Camargo Fernandes, representante 
das religiões afro-brasileiras (através do movimento Uniafro/Florianópolis), como 
Diretora Secretária, o padre Elias Della Gistustina, católico romano e até então 
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2º secretário do CIER, como Diretor Administrativo e o Profº Luigi Faraci, do 
islamismo, como presidente do Conselho Consultivo (CONER, 1999c). 

É muito difícil, acessando a documentação, compreender a dinâmica 
política pela qual o grupo funcionava, isso porque ao ler as atas de reuniões de 
diretoria ou de assembleias a entidade parece absolutamente alheia ao conflito 
e nos parece que essa representação não corresponde à realidade, mas 
expressa a verossimilhança da afirmação de Dickie (2003, p. 23), de que “A 
explicitação de conflitos tem sido evitada pelo CONER.”. 

Por isso nos foi de suma importância o trabalho da Drª. Maria Amélia 
Schmidt Dickie, Professora do Departamento de Antropologia Social da 
Universidade Federal de Santa Catarina32, que acompanhou de perto o 
CONER/SC em seus primeiros anos e escreveu dois trabalhos de referência 
para entende-lo: ‘Todos os caminhos levam a Deus’ -  o CONER e o Ensino 
Religioso em Sta. Catarina, Brasil, apresentado na Anpocs de 2003 e A Ética da 
Inclusão e as Fronteiras da Unidade, publicado em 2006 pela Revista Debates 
do NER. 

Dickie (2006) apresenta a dinâmica do CONER/SC como uma série de 
estratégias de sublimação dos conflitos, no qual a linguagem corporal, por vezes, 
era um recurso eficiente de apreciação do outro, explicitando jocosidade acerca 
do pensamento/fé do outro sem que isso fosse reverberado no plano verbal e 
constituísse uma crise conflitiva. 

Nenhuma decisão era tomada por votação, sempre por unanimidade, o 
que quer dizer que quando um grupo se via numericamente inferiorizado ele era 
impelido a “aderir” ao grupo hegemônico, a fim de fazer andar as discussões na 
entidade e fazendo com que o conflito não aparecesse na documentação como 
o registro de atas da entidade ou seu relatório de atividades, ambos documentos 
que resumem as decisões do CONER/SC, talvez também como uma tentativa 
de minorização desses conflitos. 

A primeira discussão de vulto do CONER/SC, segundo Dickie (2003), foi 
acerca da filiação da Uniafro/Florianópolis na entidade, por esta não se constituir 
formalmente como uma entidade religiosa, sua entrada sofreu oposição do 
representante da Igreja Católica, mas foi defendido pelos representantes do 
                                                           
32 Atualmente a Professora se encontra aposentada; 
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luteranismo e islamismo e, finalmente aprovada. Para Dickie, essa foi uma 
estratégia utilizada por estes representantes para diminuir a força da ICAR no 
intuito de fazer ruir sua incômoda hegemonia. 

Por ironia, a representante das religiões afro-brasileiras, cerrou fileiras, 
juntamente com o representante católico, na segunda discussão de vulto a 
ocorrer na entidade e que, na verdade, já estava presente no CIER e perpassou 
e perpassa o Ensino Religioso até hoje: a disputa em torno de sua natureza. 

A permanência de Dom Oscar Warmeling na presidência do CIER por 
toda a sua vida, desde sua fundação pode dar a falsa impressão de que esse 
era um território de tranquilidade. Esta é seguramente uma falsa imagem. Desde 
o princípio, o movimento ecumênico pelo Ensino Religioso de Santa Catarina se 
mostrou um campo de luta. Como exemplo, citemos a Assembleia Ordinária do 
CIER, de 1980, onde dom Gregório Warmeling teve que disputar a presidência 
da entidade com um pastor e a ganhou (CIER, 1985). Foi assim também na 27ª 
Assembleia do CIER, em que a proposta inclinada à Fenomenologia foi rejeitada 
e também foi assim no CONER/SC, desde o princípio. 

Conforme Dickie (2003), os representantes da Igreja Católica e 
Uniafro/Florianópolis estavam próximos dos ideais da Teologia da Libertação33, 
de justiça e igualdade social e interessados em uma perspectiva antropocêntrica 
de Ensino Religioso e atuavam como representantes dos ideais do FONAPER 
no interior do CONER/SC, agindo, de certo modo, como um grupo, com votações 
semelhantes. 

Noutra ponta estavam os luteranos e o representante do islamismo, que 
defendiam uma posição teocêntrica, vertical, de Ensino Religioso e se tornaram 
vencedores na dinâmica interna do grupo. A primeira expressão dessa “vitória” 
foi a definição, nos moldes teocêntrico/verticais, dos “princípios” do 
CONER/SC34: 

 
Todas as Tradições Religiosas são unânimes em afirmar que 
receberam a revelação de que o ser humano chega a sua plenitude na 
medida em que ele se reintegra a Deus, ao Absoluto, ao Pai Maior, à 
Mãe Terra, ao Transcendente...   As hipóteses científicas que vêm 
oferecendo várias explicações da gênese deste princípio não podem 
ser privilegiadas, conforme o mais correto espírito científico.  Em razão 

                                                           
33 Conforme Dickie (2003), essa aproximação com a Teologia da Libertação era constantemente 
tema de críticas especialmente de Luigi Faraci, representante do Islã; 
34 A autora informa que no dia da definição dos “princípios”, o representante da ICAR não estava 
presente e que não é possível definir os impactos dessa auência; 
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disto, é imprescindível que o Ensino Religioso oportunize o 
conhecimento que as diversas Tradições Religiosas detêm do caminho 
de reintegração. (CONER, 1999a)  

A perspectiva adotada pelo CONER/SC para responder à laicidade do 
estado foi defender uma via que está presente em grande parte dos argumentos 
em favor do Ensino Religioso e que permeia o documento dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, do FONAPER, que é a naturalização 
da religião, a apresentação do homem como uma espécie que é religiosa de 
maneira inata. 

A disputa entre antropocentrismo e teocentrismo era constante e percebe-
se a hegemonia desta posição em muitos momentos. Na reunião do CONER/SC 
realizada em 24 de novembro de 1999, foi discutido o Plano Curricular produzido 
pela Secretaria do Estado (na verdade, escrito pelo CIER).  A descrição do 
momento demonstra um paradoxo na transição do CIER para o CONER/SC, 
demonstrando que a abertura para as religiões não cristãs recrudesceu a relação 
do movimento com a pluralidade: 

 
Reflexão sobre a ideologia da Proposta Curricular do Estado – foi 
concluído que não é o que queremos, mesmo que tenhamos um 
posicionamento comum não precisamos ter um pensamento leigo [no 
sentido de laico], mas poderá ser um texto religioso. A PC dá um 
enfoque para a causalidade de Deus, que abrande a Imanência e a 
transcendência. O Homem caminha em direção a Deus. O ER deve 
ensinar que o Homem caminha em direção (busca) de nosso objetivo, 
DEUS. (CONER, 1999)35 

 
A ata não explicita a discussão por detrás da redação final, mas tudo 

sugere que essa posição, exarada do grupo teocentrista, maioria na entidade, 
estava em franco conflito com outro setor, ao qual o catolicismo se aproximava. 
Na esteira da experiência do CIER, era convencional o diálogo com acadêmicos 
para consultoria no processo de elaboração dos planos didáticos e 
possivelmente em resposta à crescente laicização dessas propostas é que o: 

 
Prof. Luigi argumenta que se deve ter um elo de ligação (contato) com 
os professores e as universidades. Os acadêmicos devem se ligar às 
tradições religiosas que estão no CONER. Os conteúdos propostos 
(proposta curricular) que vigoram não satisfazem as idéias do CONER 
(CONER, 2001c). 

                                                           
35 Todas as alternâncias entre maiúsculo e minúsculo são do original; 
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Essa franca hegemonia teocêntrica é explícita até, pelo menos, a saída 

do representante do Islã, Prof. Luigi Faraci, da entidade, como à frente se verá. 
Restando posteriormente uma atuação mais próxima aos marcos do FONAPER, 
em uma contraditória linha que oscila entre o Transcendente como objeto do 
Ensino Religioso, constituído como realidade mística cuja generalidade está a 
serviço de contemplar a pluralidade religiosa ou que se debruça, em um 
horizonte antropocêntrico, sobre as relações entre os homens com vistas à 
transcendência. 

Nesse contexto de disputa, dois fatos são salientes e devem ser 
explicitados. O primeiro, totalmente ausente dos documentos e apresentado por 
Dickie, que acompanhava reuniões, assembleias e eventos da entidade, é a 
saída da representante da Uniafro/Florianópolis, que denunciou uma carta de 
uma das denominações componentes do CONER  e cujo conteúdo demonizava 
as religiões afro-brasileiras. Esta carta não fora publicada no contexto do 
CONER/SC, mas esta representante solicitou que a mesma se pronunciasse 
condenando a atitude. A diretoria do CONER/SC considerou que este foro não 
era adequado para a discussão e a representante das religiões afro-brasileiros 
deixou de frequentar a entidade. Sua ausência foi notada e, ao menos 
supostamente, a Profª Elzeni foi contatada para retornar às atribuições, conforme 
as atas das reuniões de junho, agosto e setembro de 2001, sem sucesso 
(CONER, 2001c, 2001d, 2001e). Por fim, na quarta Assembleia Geral do 
CONER/SC, declarou-se que a ausência da entidade, sem justificativa, a excluía 
do Conselho (CONER, 2002), a critério da nova diretoria, o que parece ter 
ocorrido, já que a entidade não mais citou a Uniafro/Florianópolis (sempre citada 
como Afro nos documentos do CONER/SC). 

O segundo conflito que parece ter ocorrido foi entre a relação do 
representante do Islã, Prof. Luigi Faraci, com Elias Della Giustina, representante 
da ICAR. Como já apresentado por Dickie, esses dois sujeitos cerravam fileiras 
opostas no interior do CONER/SC e foi Della Giustina que foi o Presidente no 
segundo biênio da entidade, entre 2000 e 2002, mas na Assembleia Geral de 
2002, os dois se confrontaram diretamente e na primeira votação empataram, 
com 03 votos cada, avançando para um segundo escrutínio, no qual Faraci 
venceu Della Giustina por 04 a 01, com 01 voto nulo (CONER, 2002). 
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Contudo, por motivos que não puderam ser explicitados pelos 

documentos, Luigi Faraci e o Islã abandonaram a entidade, a sexta Assembleia 
Geral do CONER/SC apreciou o pedido do Islã de retirar-se, aprovando-o e, por 
outro lado, elegeu, por unanimidade o padre Elias Della Giustina como o novo 
presidente do CONER/SC (CONER, 2004). 

Dickie (2006) divide em duas as frentes de combate do CONER/SC. Por 
um lado, a frente interna, em que as diferenças conceituais posicionam os 
diversos agentes. Por outro, a frente externa, em que a relação, especialmente 
com o Estado, os coloca em uma só fileira na defesa de posicionar o ER lado a 
lado com as demais disciplinas escolares. 

Até 1981, os professores de ER eram voluntários, a pressão do CIER 
conseguiu impor a legalização da contratação de professores. Contudo, mesmo 
na década de 1990, grande parte dos docentes ainda era voluntário, porque a 
formação de professores não contemplava a demanda, não havia ainda 
concurso para o cargo de professor de ER e a disciplina era posta sob 
responsabilidade e decisão dos diretores de escola. 

Em audiência em 26 de janeiro de 1999, com a Secretária Estadual de 
Educação, CIER e CONER, foi abordado o tema da inclusão da disciplina nos 
horários normais dos estudantes (pois era dado no contraturno), com proposta 
de modificação (1999b). 

Na reunião seguinte entre CONER e CIER, ocorrida em 02 de fevereiro 
de 1999, era grande a tensão em relação ao Estado, por considerarem evasivas 
as posições da Secretária. Relata o secretário: 

 
O Pe. Alírio Vicenzi, de Rio do Sul, pede a palavra repudiando a atitude 
da SED que acaba queimando os diretores de escolas, e diz que a SED 
está brincando com o CIER e o CONER. Pe. Antônio G. Herdt, de 
Laguna, diz que há forças ocultas tramando contra o ER e pede que o 
CONER seja mais incisivo (CONER e CIER, 1999). 
 O CONER e o CIER, por fim, lançaram mão do poder político de que 

dispõem ao mobilizar milhões de pessoas em suas igrejas de referência e 
organizaram um abaixo-assinado, que cada líder deveria distribuir para sua 
comunidade de fiéis, convertendo o poder simbólico que possuem como 
detentores do capital religioso em sua prática cotidiana em suas comunidade em 
pressão política sobre o Estado para o atendimento de suas demandas. Foi 
assim que entre o começo de 1999 e abril deste ano, o chamado “Movimento 
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pelo Ensino Religioso” reuniu assinaturas para que “o Ensino Religioso faça 
parte da carga mínima de 800 horas do Currículo do Ensino Fundamental [...]” 
(CIER, 1999), o que foi, deveras, posteriormente conquistado. 

Essa disputa entre CONER e o estado é uma constante, pois conforme 
Dickie (2003, 2006), os membros da Secretaria da Educação, em sua maioria, 
consideram qualquer formato de ER como proselitismo e obstacularizam sua 
aplicação. Somente um pequeno grupo, notoriamente ligado à Igreja Católica, 
na perspectiva antropocêntrica da Teologia da Libertação, é que contribui para 
que, de alguma forma, ainda haja a disciplina no estado. 

Foi feita uma tentativa infrutífera de realizar um convênio entre a 
Secretaria Estadual de Educação e o CONER. Uma minuta chegou a ser 
elaborada, mas por razões que não conseguimos esclarecer por meio da 
documentação o processo foi abortado. Nessa proposta, a figura do 
representante do CONER, substituiria a função do integrador do Ensino 
Religioso, que era uma espécie de articulador/supervisor regional que cada 
disciplina possuía (CONER. SEC. s/d). Assim, o Estado repassaria dinheiro para 
que o CONER contratasse esses agentes. Possivelmente o estado não quis abrir 
mão de sua autonomia na organização da disciplina.36 

Em 2000, talvez equilibrando a posição mais teocêntrica do CONER por 
um lado e a recusa da disciplina, por considera-la proselitista por definição, de 
grande parte da secretaria de Educação e inclusive da própria Secretária 
(DICKIE, 2006), é que talvez as Diretrizes Curriculares do estado adotaram uma 
posição mais antropocêntrica fortemente calcada na perspectiva do FONAPER: 

 
Conceitos Essenciais do Ensino Religioso  
• Ser humano   
• Conhecimento revelado  
• Conhecimento elaborado  
• Diversidades das práticas   
• Caminhos de reintegração   
 Conteúdos Propostos para a Elaboração dos Conceitos de:  
• Ser humano   
• orientações para o relacionamento com o outro, respeitando a 
alteridade;  
• conjunto de princípios de cada tradição religiosa;   

                                                           
36 Conforme me foi informado pelo coordenador da disciplina ER no Estado de Santa Catarina 
nos dias atuais, Adecir Pozzer, nunca foi celebrado nenhum convênio entre CONER e SED. Esta 
se limitava a “comprar” vagas nos cursos de formação para professores oferecidos pelo 
CONER/SC. 



99  
• fundamentação dos limites éticos/morais propostos pelas várias 
tradições religiosas.   
 Conhecimento revelado   
• formas de revelação do relevante ao espaço sagrado;  
• origem da autoridade da palavra revelada, segundo as diversas 
tradições religiosas;  
• a revelação do Transcendente, na visão das diversas tradições 
religiosas;  
• possíveis respostas norteadoras do sentido da vida: a ressurreição, a 
reencarnação, a ancestralidade e a inexistência de vida após a morte.  
 Conhecimento elaborado  
• evolução dos conhecimentos e das estruturas religiosas no decorrer 
dos tempos (História e Tradição Religiosa);  
• função política das ideologias religiosas (Sociologia e Tradição 
Religiosa);  
• determinações da Tradição Religiosa na construção mental do 
inconsciente pessoal e coletivo (Psicologia e Tradição Religiosa);  
• descrição das representações do Transcendente nas tradições 
religiosas: exegese/comentários, teologias;  
• conjunto de mitos, crenças e doutrinas em cada tradição religiosa;  
• conhecimento das práticas de reflexão do homem diante do 
Transcendente (Filosofias e Tradições Religiosas).  
 Diversidade das práticas  
• descrição de práticas e rituais religiosos significantes, elaborados 
pelos diferentes grupos religiosos; 
• identificação dos símbolos mais importantes de cada tradição 
religiosa, comparando seu(s) significado(s);  
• estudos das práticas de espiritualidade utilizadas pelas diferentes 
tradições religiosas no relacionamento com o Transcendente, consigo 
mesmo, com os outros e o mundo.  
 Caminhos de reintegração   
• autoridade do discurso religioso e das práticas religiosas, 
fundamentadas na experiência mística de quem a transmite como 
verdade do Transcendente para o povo;   
• conhecimento dos mitos e histórias, dos textos e das tradições orais 
de corporal idade e ancestralidade;  
• descrição do contexto socio-político-religioso significante em algumas 
tradições religiosas na redação dos textos sagrados e das tradições 
orais de corporalidade e ancestralidade;  
• A análise e a hermenêutica dos mitos e histórias, dos textos sagrados 
e das tradições orais de corporalidade e ancestralidade (SANTA 
CATARINA, 2000, p. 3 e 4).  

A fixação do documento oficial praticamente em sua integralidade 
fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, 
do FONAPER, tornou o PCNER uma referência essencial, com status de 
documento público e oficial. 

As Orientações para a Educação Básica e Profissional da Rede Pública 
Estadual (SANTA CATARINA, 2005, p. 59) o leitor é informado que todas as 
escolas do Estado de Santa Catarina são obrigadas a possuir um exemplar dos 
PCNERs. 
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E embora o Decreto 3.882, de 28 de dezembro de 2005 (SANTA 

CATARINA, 2005), que regulamenta mais uma vez o Ensino Religioso no 
Estado, não cite os PCNERs e também não o apresente como bibliografia 
obrigatória (não apresentou nenhuma) o Edital 21/2012, que abriu vaga para 
professor de Ensino Religioso (SANTA CATARINA, 2012a), a prova o cita 3 
vezes (SANTA CATARINA, 2012b) e os pareceres elaborados pela Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE, em face dos recursos à 
prova se subsidiam neles por 3 vezes (ACAFE, 2012). 

Tratando ainda da prova de admissão de professores do Ensino Religioso, 
realizada em 2012, cabem algumas considerações. Nos alheamos das questões 
gerais e fixamos toda nossa atenção nas questões específicas. 

Foram um total de 20 questões (de 11 a 30), 3 referenciaram os PCNER, 
citando trechos do documento, as questões de número 15, 23 e 30, além de 
outras citações literais não referenciadas, como a resposta considerada correta 
à questão 29, que é uma citação direta de um trecho de estirpe teocêntrica do 
PCNER, que afirma que “a negação do mistério pode gerar o caos” (SANTA 
CATARINA, 2012, p. 27). 

O que parece também deveras interessante é que a ACAFE, ao julgar os 
recursos à prova, utiliza os PCNER não somente para extrair o significado 
adequado das questões que trabalham com citações direta desse documento, 
mas também o utiliza como baliza de correção para a questão 16, por exemplo, 
em que o documento é referenciado como demonstração da correção da questão 
(ACAFE, 2012). 

No ano seguinte, o Plano de Ensino para o Ensino Religioso (2013-2016) 
reitera mais uma vez a visão oscilante e ambígua da proposta catarinense e que, 
por sua vez, se apropria da versão de mesma natureza dos PCNER. Aliás, talvez 
seja impróprio colocar dessa forma, já que o FONAPER é, em larga escala, 
tributário da experiência catarinense e tem muitos dos militantes de Santa 
Catarina como seus principais articuladores. Os últimos dois mandatos do 
FONAPER foram presididos por catarinenses ligados à Secretaria de Educação 
e responsáveis pelo Ensino Religioso no estado, são Elcio Cechetti e Adecir 
Pozzer (este assumiu o ER no estado quando aquele licenciou-se para estudar 
na Europa). 
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Dessa forma, talvez seja mais próprio dizer que essa proposta ambígua 

foi forjada organicamente no seio da intersecção entre estado e movimento pelo 
Ensino Religioso em Santa Catarina. 

O Plano de Ensino, assinado pelo Prof. André Schtck Petermann. Ao 
defender a pesquisa como um elemento didático importante, o autor traz uma 
citação complexa, diz o autor que “a pesquisa permitirá apropriar-se do 
conhecimento para despertar o encantamento pelo Ensino Religioso no que se 
refere à descoberta ou redescoberta da sua espiritualidade, da sua dimensão 
religiosa” (SANTA CATARINA, 2013, p. 4) e logo em seguida afirma que é 
preciso estar “atento à linguagem” (SANTA CATARINA, 2013, p. 4), pois 
proselitismo é vetado. 

Ou seja, o que assistimos é uma política de oscilação constante entre o 
desejo em despertar a espiritualidade que, supostamente, todo estudante possui 
(ou ao menos é essa a premissa dos documentos), mas sem direcioná-los a uma 
religião específica. 

Noutro ponto, ao tentar definir o objeto do ER, o documento parece 
pretender unificar as duas posições presentes do PCNER, uma que vê o próprio 
“Transcendente” como objeto, e outra que se debruça sobre as relações 
humanas em busca da transcendência. Assim, a formulação do Plano fica 
disforme e com pouco sentido: 

 
Nesse sentido, o Ensino Religioso tem como objeto a compreensão na 
busca do Transcendente e do sentido da vida, que dão critérios e 
segurança ao exercício responsável de valores universais, base da 
cidadania, antecede, assim, qualquer opção por uma religião. (SANTA 
CATARINA, 2013, p.5) 
 O que seria o objeto  “a compreensão na busca do Transcendente”? Difícil 

compreender a afirmação fora de uma contextualização mais ampla em torno 
dos conflitos que procuramos definir. 

O documento faz menção explícita aos PCNER e propõe os conteúdos 
em conformidade com o que define o FONAPER em seu documento de 
referência. Se na explicitação de uma certa visão da realidade e do homem, o 
documento parece apresentar uma visão teocêntrica e vertical, na definição dos 
conteúdos, parece pendular para o campo antropocêntrico apresentando uma 
lista bastante distante dos primeiros planos catarinenses: 
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6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL:   
 1º BIMESTRE  
 A RELIGIÃO / IDEIAS DE DIVINDADES   Definição de religião e religiosidade   Construção das ideias de divindade(s) no tempo e no espaço.   Ideias de divindade(s) nos textos sagrados orais e escritos.   
 2º BIMESTRE  
 ESPAÇOS E TEMPOS SAGRADOS   Os espaços e territórios sagrados das diferentes tradições 
religiosas.   Os espaços e territórios sagrados e práticas religiosas.   
 3º BIMESTRE  
 PRÁTICAS RELIGIOSAS   As práticas religiosas e relação com a(s) divindade(s).   Espiritualidades, ritos e símbolos realizados/ presentes nos 
espaços e territórios sagrados.   
 4º BIMESTRE  
 SÍMBOLOS RELIGIOSOS   Espiritualidades, ritos e símbolos realizados/ presentes nos 
espaços e territórios sagrados.    Mística e espiritualidades nas tradições religiosas.   
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL:  
 1º BIMESTRE  
 RELIGIÃO E TRADIÇÕES RELIGIOSAS   Retomada dos conceitos de Religião e Religiosidade   Contexto e evolução das tradições religiosas no decorrer dos 
tempos.   
 2º BIMESTRE  
 CRENÇAS E IDEOLOGIAS RELIGIOSAS   Construção das crenças e ideologias religiosas no tempo e no 
espaço.    Função social das crenças e ideologias religiosas.  
 3º BIMESTRE  
 RITOS RELIGIOSOS   Os ritos e seus significados nas tradições religiosas.   Os ritos e a relação com a(s) divindade(s).   
4º BIMESTRE  
MITOS E NARRATIVAS SAGRADAS   Mitos.   Textos e Narrativas Sagradas 
8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL:  
1º BIMESTRE  
RELIGIÃO / ÉTICA NAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS   Retomada dos conceitos de Religião e Religiosidade   Ética e tradições religiosas.   Fundamentação dos limites éticos nas tradições religiosas.   
2º BIMESTRE  
ÉTICA E MORAL NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO   Orientações, normas e limites éticos das tradições religiosas.   As determinações das tradições religiosas no processo de 
(des)humanização.  
3º BIMESTRE  
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE RELIGIOSA   Os direitos humanos perpassam as tradições religiosas.   
4º BIMESTRE  
LÍDERES RELIGIOSOS   Os líderes religiosos e as tradições. 
9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL:  
1º BIMESTRE  
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RELIGIÃO / CONCEPÇÃO DE SER HUMANO   Retomada dos conceitos de Religião e Religiosidade   Concepções de corpo, gênero e sexualidade nas tradições 
religiosas.    Situações limites e busca do translimite.   
2º BIMESTRE  
FINITUDE HUMANA   Finitude humana e transcendência.   As práticas/vivências religiosas e a busca de superação da 
finitude.   
3º BIMESTRE  
MORTE   A morte como geradora de sentido e promotora de cultura.   A morte através dos tempos e os ritos mortuários.   
4º BIMESTRE  
VIDA ALÉM MORTE  
 As ideias de imortalidade (ancestralidade, reencarnação, 
transmigração e ressurreição).   Ideias de imortalidade.37  

Esse modelo parece muito mais complexo do que os rótulos nos podem 
sugerir, permitindo uma abordagem de temas importantes e controversos no 
cenário religioso, constituindo importante mote de reiteração da violência 
simbólica, como o tema dos Direitos Humanos e da sexualidade que pode ser 
trabalhada de forma bastante democrática e cidadã (dependendo, é claro, do 
procedimento do professor, como sempre) e que é um tema usualmente omitido 
nos livros de ER (DINIZ et alii, 2010). 

Débora Diniz et alii (2010), compilaram a normatização nacional e dos 
vários estados, acerca do Ensino Religioso, incluindo legislação, decretos, 
portarias e resoluções. O objetivo das pesquisadoras era classificar os modelos 
de normatização da disciplina no Brasil. 

Ao invés de utilizar o critério de aceitar a autodenominação de cada 
modelo, as pesquisadoras construíram um glossário temático e fizeram uma 
leitura crítica das normatizações, tentando definir cada experiência de um modo 
que possibilitasse a classificação em bloco dos estados a partir de premissas 
semelhantes. 

A partir da análise da documentação, elas dividiram em três os modelos 
existentes de ER no país, quais sejam o confessional, o interconfessional (que 
defenderam ser o mesmo, epistemologicamente, que o confessional, embora 
com a base teológica mais larga) e o de História das Religiões. 

                                                           
37 Mantivemos todos os maiúsculos e minúsculos do original; 
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No quadro organizado pelas autoras, vê-se que o modelo catarinense não 

é classificado como fenomenológico, como se autoproclama. Aliás, esse modelo 
sequer existe na leitura das pesquisadoras38. Para elas, o modelo catarinense é 
interconfessional.  

Segundo Diniz et alii (2010, p. 50): 
 
O estado de Santa Catarina, por exemplo, prevê, em sua proposta 
curricular, que apresentar as ‘práticas religiosas e os mistérios’ pode 
ser um enfoque o Ensino Religioso, muito embora traga na redação do 
decreto que regulamenta da disciplina indícios da tentativa de um 
ensino não confessional pela ausência de definição de seu objetivo 
[....]. O mistério é uma categoria confessional, metafísica e restrita a 
algumas confissões religiosas, o que ameaça a garantia constitucional 
de respeito à diversidade religiosa. 
 O primeiro grande problema metodológico da pesquisa de Diniz et alii é 

limitar-se a um documento e não apropriar-se da grande variedade de 
regulamentações superpostas que compõem o arcabouço do que podemos 
chamar de currículo pré-ativo. 

O segundo problema é a rotulação em caráter genérico sem considerar a 
complexidade do documento, pois, como já se disse insistentemente, o conjunto 
das regulamentações da disciplina em Santa Catarina é o palco de uma intensa 
luta política que perpassa Estado, movimento pelo ER e denominações 
religiosas. Essa luta pode ser assistida pelos avanços, retrocessos, concessões, 
que os documentos contemplam. De modo que, talvez, um levantamento en 
passant das normatizações não seja uma metodologia adequada para uma 
classificação rigorosa dos modelos de ER, e sim um levantamento bibliográfico 
dos trabalhos que trataram diretamente e de forma aprofundada com os 
documentos e/ou com a observação da existência prática da disciplina em sala 
de aula.39 

 

                                                           
38 A pesquisa foi tema de ampla controvérsia no mundo do Ensino Religioso. O Prof. Sérgio 
Junqueira publicou uma resenha com forte conteúdo de crítica à metodologia da pesquisa e 
sofreu uma ação judicial por parte da principal autora Profª Débora Diniz. Não sei dizer o 
resultado da ação. 
39 Adecir Pozzer, atual responsável pelo ER no estado de Santa Catarina, me afirmou que a 
perspectiva fenomenológica está sendo superada no modelo da disciplina do estado, em 
benefício da perspectiva interculturalista, e que esta será a tônica da próxima proposta curricular 
do estado. A referida proposta ainda não foi publicada e não encontramos bibliografia que 
discutisse a apropriação da perspectiva interculturalista no ER. 
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8. Movimentos pró-ER e Coordenadoria do ER – um enclave 

religioso no Estado? 
 
Talvez o investimento central deste trabalho seja na tentativa de perceber 

as áreas fronteiriças entre as esferas privada (de natureza religiosa) e estatal na 
organização do Ensino Religioso. 

Para avançar nesta empreitada, nos esforçamos por compreender a 
história dos movimentos organizados que lutaram/lutam em favor do Ensino 
Religioso nos espaços públicos. 

Por outro lado, estudar quais eram as formas de relacionamento desses 
movimentos com o Estado é o passo seguinte natural para o reconhecimento 
detalhado dessa área fronteiriça. 

Ocorre que esses “espaços” são tratados como unidades independentes 
e a realidade parece desafiar essa noção a partir da complexidade que emerge 
dos documentos que tomamos para análise. 

Neste momento, exploramos a ideia de que a Coordenadoria do Ensino 
Religioso foi colonizado pelo movimento que lutava em favor do ER e que esta 
colonização produziu um enclave das religiões que compunham formalmente 
este movimento (CIER e posteriormente CONER) no interior do aparelho do 
Estado. E para explorar esta ideia, fazemos uma apresentação mais geral da 
questão e depois apresentamos alguns pequenos casos que consideramos 
bastante representativos desta problemática. 

No trato com a documentação, nos chamou a atenção o papel ambíguo 
que a coordenadoria do ER na estrutura da Secretaria da Educação ocupava no 
processo de relacionamento com o movimento pró-ER e na formulação das 
propostas curriculares. 

A coordenadoria é o setor, da Secretaria Estadual de Educação de Santa 
Catarina – SEED, que cuida do Ensino Religioso e que realiza as negociações 
com os movimentos que atuam na área, notadamente o CIER primeiramente e 
o CONER/SC depois de 1999. 

É importante dizer que o CIER não era somente uma estrutura, resultante 
da união formal de várias instituições religiosas e que dava opiniões ao estado, 
ou seja, que era consultada, trata-se de uma estrutura privada (de diversas 
religiões), que, a partir de 1991, passou a receber dinheiro público para prestar 
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uma assessoria formal. Mas esta assessoria não era simplesmente consultiva, 
incluía um grande poder de mando em variados momentos da organização da 
disciplina. 

Para que houvesse o financiamento público ao CIER, foi celebrado um 
convênio entre o governo do estado e a entidade. O convênio estabelecido entre 
as partes, de número 829/91, foi depois atualizado sob a numeração 036/95 e 
definia o CIER como entidade responsável por coordenar o ER no Estado.  

Isto quer dizer, trata-se de uma privatização do serviço de natureza 
estatal. Ocorre que esta privatização não é tal e qual a usual, em que uma 
empresa é contratada para prestar um serviço e, interessada nos lucros 
pertinentes ao contrato, deve perseguir as finalidades estabelecidas pelo Estado. 
Antes, trata-se de uma privatização onde não há a figura do lucro financeiro, mas 
interesses próprios desta entidade, o CIER, e das instituições religiosas que lhe 
subsidiam na execução das atividades, criando um potencial lucro simbólico e 
embaralhando as noções de público e privado. 

Mas esse processo é uma história de intensa luta. A primeira minuta para 
convênio entre as partes é de fevereiro de 1975 e essa proposta previa que seria 
o CIER a admitir os professores para a ministração do ER, sob as expensas do 
governo estadual. O ER deveria ser ministrado com professores remunerados 
somente na 5ª série e progressivamente ir passando às demais séries (SANTA 
CATARINA, 1975a). Essa minuta não foi à frente, ao que tudo indica, devido à 
manifestação da assessoria jurídica, de que a proposta não atendia à 
determinação legal que determinava o ER em todo o Ensino Fundamental e por 
excluir o Conselho Estadual de Educação dos processos deliberativos (SANTA 
CATARINA, 1975b). Ou seja, além de privatizar o serviço estatal a uma entidade 
com finalidades próprias estranhas à esfera estatal ainda havia exclusão do mais 
legítimo órgão público atinente à educação de quaisquer poderes. 

Ainda neste cenário, o ER não estava consolidado, sendo ministrado por 
professores voluntários, com assessoria precária. Mas as negociações entre 
CIER e o governo estadual pareciam avançar. Mas em 1978, o decreto 5.009 
reiterou o ER confessional (cujo modelo vigia, de direito, mas não de fato, já há 
alguns anos), desconsiderando que na prática, já há alguns anos estava em 
vigência o modelo interconfessional, ou seja, passando ao largo dos avanços 
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realizados até então (SANTA CATARINA, 1978) e sofrendo forte oposição do 
CIER. 

O CIER pressionava pela publicação de novo documento de 
regulamentação do ER e demandava a implementação da remuneração dos 
professores da disciplina, ainda que progressivamente. 

Contrariamente à remuneração dos professores (lembremos que a atual 
LDBEN ainda não tinha sido aprovada) já tinham sido exarados os pareceres nº 
31 (SANTA CATARINA, 1973a) nº 42 (SANTA CATARINA, 1973b) nº 53 (SANTA 
CATARINA, 1973c) e o nº 84 (SANTA CATARINA, 1974), que, em suma, 
alegavam a ausência de normatização da disciplina pelo Conselho Estadual de 
Educação e vedação por parte da legislação estadual que estabelecia a 
ministração do Ensino Religioso sem ônus para o Estado. Tal e qual a luta 
nacional posteriormente travada frente à LDBEN de 1996, para a supressão da 
expressão “sem ônus para o Estado”, o mesmo se deu em Santa Catarina, que 
conseguiu a promulgação do insatisfatório decreto 5.009/78. 

O CIER insistiu em fazer-se a instituição que, de certa forma, realiza o ER 
em Santa Catarina. Em princípio propondo a organização de um serviço próprio 
de “supervisão, registro, controle e avaliação” do Ensino Religioso, ainda sob a 
égide do decreto 5009/1978 (CIER, 1978) e posteriormente, a partir do decreto 
13.692, de 1981 (SANTA CATARINA, 1981). 

Este decreto era, na verdade, a publicação de uma minuta formulada pelo 
CIER (1979), que recebeu o parecer 1.194, de natureza favorável, por parte da 
Unidade Operacional de Ensino, da Secretaria de Educação (SANTA 
CATARINA, 1979) e contemplava a exclusão da proibição da remuneração de 
professores da disciplina. Ou seja, em 1981, o decreto 13.692 representa a 
vitória do CIER com a formalização integral de sua formulação para o Ensino 
Religioso, em que seu maior objetivo, a remuneração dos professores da 
disciplina foi aprovada. 

O discurso corrente do movimento pró-Ensino Religioso é que a 
remuneração dos professores de Ensino Religioso por parte do Estado modifica 
sua natureza. Se antes se tratava de um discurso eclesial no interior da escola 
pública, uma vez que o professor era um agente da estrutura religiosa que 
possuía um “espaço” na escola pública, a partir dessa nova perspectiva de se 
ter um funcionário público, concursado, integrado às políticas de formação do 
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Estado, espera-se, em tese, que o Ensino Religioso seja conformado com as 
necessidades da escola, ou seja, deve atender aos objetivos da educação e não 
de instituições alheias à escola. 

Ocorre que a forma como os movimentos de imiscuem no aparelho do 
Estado importa pensar a hipótese de outro processo deveras perigoso, em que 
o professor é remunerado pelo Estado, mas atende às necessidades e objetivos 
de suas respectivas confissões religiosas. 

Dessa forma, esses movimentos podem ser pensados como uma espécie 
de enclave eclesial no aparelho do Estado. Cuja legitimidade está em seu poder 
político/eleitoral e de articulação perante os agentes de Estado e que se 
esgueiram por suas entranhas a partir de seus militantes que compõem a esfera 
estatal. 

Sob o respaldo dos convênios 828/91 e posteriormente o 036/95, o CIER 
passou a ser o órgão responsável por toda a coordenação do Ensino Religioso 
em Santa Catarina, embora a contratação de professores pela entidade tenha 
se mostrado inviável e eles tenham sido contratados, até os anos 2000, em 
caráter precário, pelo próprio Estado. Mas era o CIER quem publicava o edital 
de inscrições e só poderiam se inscrever pessoas credenciadas pelas 
instituições associadas ao CIER, como mostra o edital 001/95 (CIER, 1995a). 

O corpo técnico da secretaria, especificamente os integradores regionais 
da disciplina passavam também pelo crivo da entidade. Em princípio, a análise 
da documentação nos apontava para a informação de que a consulta à entidade 
era uma prática pro-forme, pois tínhamos encontrado somente pareceres 
favoráveis às indicações, no entanto, encontramos um parecer contrário à 
indicação no processo 15SE/953, em que a linguagem utilizada é bastante 
taxativa.  

Se nos pareceres positivos a linguagem indicava um assentimento 
consultivo ao afirmar o “somos de parecer favorável à indicação da [...]” (CIER, 
1995b), no parecer negativo, o presidente da entidade, Dom Gregório Warmeling 
expressa que “indeferimos o processo 15SE, que indica a [...]”40 (CIER, 1995c). 
O tom não é mais de consulta, mas de veto.  A justificativa é por não estar de 
acordo com o estatuto da entidade e seu regimento interno, sem explicar de que 
                                                           
40 Resguardamos o nome da pessoa vetada;  
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se trata. A questão não fica clara, mas a ingerência de um conjunto de religiões 
sobre o Estado sim. 

Ainda neste ponto, vale dizer que a função do integrador ou integradora 
se tornam uma espécie de domínio do CIER e um espaço privilegiado de 
parceiros e militantes. A professora registrada sob a matrícula 159.929-141, por 
exemplo, membro do Conselho Fiscal do CIER (CIER, 1995d) e parente de um 
padre que compunha a diretoria da entidade, era também integradora religiosa, 
sob o crivo do CIER (CIER, 1995e). 

Não é de se admirar, neste contexto de extenso domínio do CIER desta 
atividade estatal, que mesmo em documentos oficiais de comunicação interna, 
professores saudassem a Coordenadoria do ER da Secretaria da Educação com 
o típico “Paz e bem no Senhor Jesus Cristo”, de índole franciscana e, portanto, 
católica, tal como foi feito na Comunicação Interna nº 242, de 1995, assinada 
pela Integradora da disciplina e pela Diretora Regional de Ensino da 18ª 
Coordenadoria Regional de Educação (SANTA CATARINA, 1995). 

Notamos também que a confusão entre os domínios do Estado e das 
religiões, através do CIER, não se restringiu a posição do integrador, que 
hierarquicamente se encontra na base dos cargos nomeados. A própria pessoa 
responsável pelo ER na Secretaria da Educação vivia em uma tensa intersecção 
de domínios (GIUMBELLI, 2002). 

Tomemos como caso para análise o das professoras Lurdes Caron e Ione 
Thomé. Ambas são católicas, conforme demonstra a filiação de Lurdes Caron a 
uma ordem de freiras e a ficha de inscrição da Professora Thomé no 11º 
Encontro Nacional de Ensino Religioso – ENER (ENER, 1996). 

É de se notar que no começo dos anos 1990, a Coordenadora da 
Comissão ERE/SEAIT/SEE (responsável pelo Ensino Religioso), era a irmã 
Lurdes Caron, também católica e ligada organicamente ao CIER e 
principalmente ao GRERE, da CNBB, o qual ela assessorava (SANTA 
CATARINA, 1990a). 

Por um lado, talvez seja natural que uma pessoa em um cargo elevado 
seja provavelmente participante da religião estatisticamente hegemônica. Ocorre 

                                                           
41 Resguardamos o nome da professora por motivos éticos; 
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que neste ponto específico se trata de uma militância orgânica e de um ponto 
demasiado delicado.  

Veja-se, por exemplo, o parecer de Registro nº PGSE 2422/90-5, em que, 
juntamente com Celina Nazario Luckmann, chefe do Serviço de Ações 
Integradas - SEAIT/SEE, em que o objeto de análise é o pedido de 
cadastramento da Fé Universal Bahá’i no rol de Entidades e Associações da 
Subsecretaria para Assuntos Legislativos: Depois de uma breve exposição da 
Fé Bahá’i, que termina com a frase “O bahaismo, não pode ser considerado 
como uma confissão cristã, pois nega a divindade de Cristo e sua obra salvífica” 
(SANTA CATARINA, 1990b), a dupla apresenta sua bibliografia de referência, 
cinco obras, todas estritamente católicas, sendo: 

 
a) O Guia nº 21 de estudos da CNBB; 
b) A edição nº 45 da Revista Pergunte e Responderemos, de Estevão 

Bettencourt; 
c) O livro E haverá um só rebanho, do padre Jesus Hortal; 
d) O livro As religiões de ontem e de hoje, do padre Humberto Porto e Dr. 

Hugo Schlesinger; 
e) Schlesinger também assina a última obra, o livro Crenças, seitas e 

símbolos religiosos, editado pela editora Paulinas. 
 

Nos quatro primeiros casos, não é necessário argumentar acerca da 
natureza católica da obra. A última obra, contudo, apresenta obliquamente esse 
caráter, em primeiro lugar por ser editada por uma editora católica, que, 
especialmente após os anos 1980, sofreu uma intensa política de patrulhamento 
por parte das instâncias oficiais da Igreja Católica, no contexto da política de 
“Controle das Ideias” (LACERDA, 2009, p. 36) em circulação nas editoras 
católicas com a finalidade de uma “normalização” das correntes teológicas 
progressistas. Não obstante, a expressão “seitas”, embora agregadas ao léxico 
sociológico sob os auspícios de Troeltsch (1987) como um dos tipos ideais das 
religiões, entrou em desuso com descensão das categorias típico-ideais de 
Weber e manteve-se um termo muito mais ativo na retórica católica de 
nomeação de credos que lhe são alheios, com o sentido expresso de conferir 
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uma definição pejorativa a essas expressões e negar-lhes o caráter eclesial, isto 
é, não sendo igrejas de fato, seriam apenas seitas. 

A ênfase que colocamos nesse ponto não constitui qualquer tipo de 
controle da religiosidade dos agentes do Estado, mesmo porque qualquer 
perspectiva religiosa seria uma perspectiva particular e culminaria igualmente 
em estranhamento pessoal com as demais fés, inclusive o ateísmo é uma 
posição particular sobre o fenômeno religioso e seria igualmente parcial.  

Ocorre que esta posição particular, afeta à consciência religiosa, neste 
caso, se torna um definidor da política do Estado, uma vez que a Fé Bahá’i, por 
exemplo, foi julgada com pressupostos absolutamente lastreados na visão cristã 
e católica do mundo da religião, o que se constitui em uma franca arbitrariedade 
no contexto da laicidade do Estado. 

Na conclusão do parecer, ao invés de respostas fechadas, Caron e 
Luckmann expõem preocupações bastante sintomáticas, em que afirmam sentir 
falta dos estatutos e se perguntam se, no caso do deferimento do pedido “como 
fica quando outros grupos desta natureza fizerem o mesmo pedido?” (SANTA 
CATARINA, 1990b, p. 3), em um claro estranhamento com o fenômeno da 
pluralidade cultural. No parecer, em primeiro lugar, destaca-se a inadequada, 
desde o ponto de vista da lógica pretensamente impessoal do Estado, 
preocupação com a ampliação da pluralidade religiosa. Em segundo lugar, a 
fixação na organização religiosa estruturada a partir de uma certa formalidade 
burocrática/estatal própria das expressões cristãs como sinônimo de modelo 
universal. 

Outro ponto interessante é a primeira pergunta, assim formulada: 
“Preocupa-nos se o objetivo é realmente o exposto na Carta PRCC nº 4908/90, 
ou se através destas ações é aproveitado para fazer divulgação da fé Bahá’i?” 
(SANTA CATARINA, 1990b, p. 3), o que é bastante interessante, já que o 
cristianismo grassava na escola mesmo sob a regência da Constituição Federal 
de 1988. 

Vejamos também o caso da professora Ione Thomé, que em meados dos 
anos 1990, assumiu a Coordenadoria do ER na Secretaria de Educação de 
Santa Catarina no lugar da professora Lurdes Caron. Ione Thomé, como já se 
disse, é católica, e aplicando a mesma lógica que se aplicou à sua antecessora, 
não se pode ver isso como um fator, em si, negativo, já que é um direito seu 
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pleno o de professar qualquer fé, nem sequer pode-se considerar um fator 
extravagante, uma vez que se trata de uma religião hegemônica. No entanto, 
mais uma vez, temos uma linha tênue entre a perseguição das finalidades do 
Estado e das religiões organizadas em torno do CIER. 

A professora Ione, assina, a um só tempo, como representante do Estado, 
como na ocasião em que escreve aos coordenadores do ER (CIER, 1995f), no 
ano de 1995 e por outro lado e em franco conflito de interesses, como Secretária 
Executiva do CIER, em outras correspondências, como se pode ler em inúmeros 
documentos da entidade. Citemos somente alguns deles, os ofícios 69/94 (CIER, 
1994a) e 26/95 (CIER, 1995g), dirigidos aos consecutivos Diretores do 
Departamento de Marketing do estado e no ofício 02/95, ao próprio Secretário 
da Educação e Desporto (CIER, 1995h). 

Essa ambiguidade não passou despercebida e foi fruto de tensão entre o 
Estado e o CIER. Em uma reunião entre o CIER e o Prof. Paulo Heinz 
representando a Secretaria da Educação, em data não especificada (mas 
claramente entre 1997 e 199842), da qual não foi lavrada ata, encontramos um 
relato pessoal escrito pelo Secretário da entidade, padre Enrique Illarze e 
enviada ao Monsenhor Marchiori, presidente do CIER. 

Nesta ocasião, diversos temas são explorados. Paul Heinz apresenta uma 
auto-definição do papel do Estado como aquele formulado por Gramsci (que ele 
não explicita qual seja) e pressiona o CIER, recusando seu papel de enclave na 
esfera do Estado. Dentro em pouco voltaremos a esse ponto, por enquanto, uma 
fala nos chama a atenção. O professor Heinz diz “Não tenho nada contra a prof. 
Ione como pessoa. Porém, ela tem se pautado dentro da Secretaria mais como 
uma pessoa do CIER que como uma funcionária da Secretaria, cuja missão seria 
assegurar o enlace entre ambas as instituições”43 (ILLAREZ, s/d). 

Essa postura de enclave fica ainda mais complexa quando se trata do 
financiamento. No ofício 3596/90 (SANTA CATARINA, 1990a), a Secretaria de 
Educação enuncia seus escolhidos como representantes no Encontro Nacional 
                                                           
42 Essa data foi aferida pela constante referência à proposta curricular de 1994/1995, e não a 
de 1998 e a presidência do CIER não ser mais ocupada por Dom Gregório, que faleceu no fim 
de 1996; 
43 Em todo o relatório do padre Illarez, há diversos casos de erros de datilografia, como junção 
de palavras e troca de letras. Como não houve nenhuma hipótese de perversão do sentido e 
ficaria cansativa a constante presença de “sic”, optei por corrigir as frases, mantendo o caráter 
direto da citação. 
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sobre o Ensino Religioso, a se realizar em Petrópolis, RJ. São eles Lourdes 
Pessini, Lurdes Caron e Adelir Raupp, estas últimas militantes também da Igreja 
Católica e do CIER. 

Apesar de todos esses entroncamentos, a confusão se estabelece de tal 
forma que, a certo momento, o Estado passa a acreditar que a professora Adelir 
Raupp é uma representante do Estado no CIER e, na ocasião de sua 
aposentadoria, envia ofício ao CIER nomeando sua substituta na representação 
junto ao CIER. Na resposta, o então Secretário Executivo do CIER, Valmor J. 
Umbelino, esclarece que “a Profª nunca foi a representante da SEC no CIER. No 
CIER, as únicas representações são: das igrejas e dos coordenadores do ERE.” 
E que, a Profª Adelir compareceu na assembleia por dois motivos, por ser 
representante da Igreja Católica e por representar o Secretário Adjunto da 
Educação, o qual assessorava, limitando-se, nesta qualidade, à posição de 
convidada, já que o Secretário assim o era (CIER, 1994b). 

O Prof. Paulo Heinz também apresentou sua insatisfação com a postura 
do CIER, de estabelecer um domínio completo sobre o ER no estado, segundo 
ele “o Convênio, em parte alguma diz que o ERE seja de competência exclusiva 
do CIER, e sim afirma que a Secretaria devem atuar de comum acordo, em 
parceria [...]” (ILLAREZ, s/d). 

Esta última citação expressa bem a dinâmica de múltipla pressão exercida 
pelos agentes educacionais. Por um lado, as forças religiosas, como já foi 
exaustivamente argumentado, mobilizam seu poder político e sua capacidade de 
afetar agentes do próprio Estado, enquanto este, organizado como burocracia e 
seu caráter tendencial impessoalizante e secularizante, pressiona, por sua vez, 
também através de seus agentes, pela depuração das propostas eivadas de 
compromisso religioso emanadas do CIER. 

Para Paulo Heinz: 
 
[...] assim como foi uma luta e um passo adiante fazer com que o ERE 
não fosse só católico-romano e sim cristão, agora quiçá chegou a hora 
de que o ERE não seja mais nem romano nem só cristão, e que 
estenda a sua visão a tratar de entender a todas as religiões (o 
cristianismo sendo mais uma entre todas) [...](ILLARZE, S/D)  

Essa posição do Estado, por sua vez, reitera e reforça posições 
secularistas que existem no próprio movimento. Essa dinâmica de interação 
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entre Estado e movimento é, então, uma dinâmica de troca simbólica e material 
em que os termos se reiteram e se pressionam mutuamente. 

No que diz respeito ao Estado, além do posicionamento, como no caso da 
reunião com o prof. Heinz, a pressão se dá por meio do controle dos meios pelos 
quais o ER se opera, especialmente devemos dizer que, a despeito do Convênio 
assinado, que obriga o financiamento de uma série de atividades do CIER pelo 
Estado, a liberação da verba era muitas vezes retida, desconfiamos, 
propositalmente. 

Encontramos inúmeros documentos com linguagem hostil, exarados pelo 
CIER com destinação ao estado e com cobranças financeiras. No ofício 19/1993 
(CIER, 1993a), o Secretário da Educação Paulo Bauer é cobrado em sua 
promessa de financiar a locação de uma sala para o CIER. Em 1994, na 
confecção da pauta da audiência com o Secretário de Educação, em se tratando 
da liberação de funcionários para o CIER, se destaca a pergunta “o compromisso 
assumido, ou seja, as cláusulas do Convênio serão ou não cumpridas?” (CIER, 
1994c) 

Nos parece que a tese de que o CIER e os funcionários do Estado que 
com ele cerram fileiras, sejam um enclave religioso no Estado não seja uma 
visão precisa da dinâmica do fenômeno. Nos parece antes que os militantes pró-
ER agem como um grupo, convicto da relevância da disciplina, e que agem mais 
ou menos alheios a hierarquia eclesial e sem se importarem diretamente os com 
interesses específicos da instituição de que fazem parte (seja ela qual for, 
embora a maioria dos militantes mais ativos seja católica). 

Esse grupo age no Estado pela aceitação de certos parâmetros 
idealizados por eles mesmos para o Ensino Religioso, como o ecumenismo e 
posteriormente uma suposta fenomenologia com fortes traços cristãos. Contudo, 
essa mesma ação também é exercida na dinâmica dos próprios movimentos, 
para que as denominações religiosas e as instituições que as converge, como o 
CIER e o CONER, também instituam essas diretrizes. 

O que queremos dizer é que nada indica que essas políticas formuladas 
para o Ensino Religioso sejam pensadas nas entranhas denominações 
religiosas. Antes, tudo indica que as igrejas prefeririam sempre o modelo 
confessional, historicamente estabelecido e bastante bem referendado. Veja-se 
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o caso do catolicismo, cuja preferência confessional foi bastante bem sublinhada 
pelo papa Bento XVI no contexto da Concordata Brasil Vaticano (BRASIL, 2010). 

Essas políticas são formuladas pelos militantes em defesa da disciplina, 
que estabeleceram-se em instituições a propósito de representar suas 
denominações religiosas mas acabaram por ganhar certa autonomia conferida 
pelo conhecimento do tema e dedicação a este propósito, sempre de maneira 
voluntária.  

Essas políticas formuladas por esse contingente, que estamos aqui 
chamando de grupo, são paulatinamente encampadas, por um lado, pelas 
instituições religiosas de que fazem parte e também por outras que passam a 
participar do debate e, por outro, pelas instâncias do Estado, posto que esse 
grupo se encontra “enclavado” nessa dupla interface, a despeito das muitas 
oposições em ambos os lugares. 
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CAPÍTULO 3 

O ENSINO RELIGIOSO NO RIO DE JANEIRO: 
A história de uma ação no campo da política representativa 

 
 
 

1. Rio de Janeiro: particularidades no cenário nacional 
 
A primeiro elemento que diferencia o Ensino Religioso no Rio de Janeiro 

é o caminho percorrido para que se tornasse uma realidade, o legislativo. O 
mesmo se pode dizer do Maranhão e Bahia44.  

Em Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, o ER é 
regulamentado por meio de decreto. Em dezessete estados o ER é 
regulamentado por meio de resoluções ou deliberações do respectivo Conselho 
Estadual de Educação, são eles Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe. Em dois 
estados, existem pareceres que cumprem esta função, são eles Acre e Rio 
Grande do Norte, enquanto em Tocantins há uma instrução normativa (DINIZ et 
alii, 2010). 

Devemos observar que entre os três estados que adotaram leis do ER, o 
RJ foi o primeiro a posicionar-se. Sua lei data do ano 2000, enquanto a Bahia 
aprovou sua legislação em 2001 e o Maranhão somente em 2004. Observe-se 
também que a Bahia segue o modelo confessional iniciado no Rio de Janeiro, 
enquanto o Maranhão optou pelo modelo interconfessional, conforme Diniz et alii 
(2010)45. 

No primeiro semestre de 1998, a CNBB realizou uma pesquisa sobre o 
processo de organização do movimento pelo ER em todo o país, os resultados 
                                                           
44 Neste caso, trata-se de uma espécie de derivação da experiência fluminense. Segundo o 
deputado autor da lei do Rio de Janeiro, a lei baiana é uma cópia daquela feita por ele (DIAS apud ISER, 2004, p. 103); 
45 Estamos tratando aqui, especificamente, do ER no que chamamos de nova escolarização, isto 
é, daqueles arranjos que derivam das opções apresentadas no ordenamento jurídico 
contemporâneo, estruturado sob a CF de 1988 e a LDB de 1996. Note-se, contudo, que o 
Maranhão possui ER desde 1973 e a Bahia, desde 1959, e que, na década de 1980, eram ambos 
partidários do modelo interconfessional (CNBB, 1985) 
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foram apresentados na XXXVI Assembleia da Conferência, ocorrida entre 22 de 
abril e 1 de maio do mesmo ano. Verificou-se neste estudo: 

 
 O CONER já estava organizado nos seguintes estados: Amazonas, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, São Paulo e Sergipe;46; 

 Coordenação do ER na Secretaria de Educação do Estado: Acre, 
Alagoas, Amapá, Maranhão e Pernambuco;  

 Comissão ou Coordenação de Ensino Religioso: Ceará, Distrito 
Federal, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins;  

 Comissão ou Associação Interconfessional/Ecumênica: Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná e Santa Catarina (CIER);  

 Comissão ou Associação de Professores: Pará e São Paulo;  
 Cada denominação com sua organização: Rio de Janeiro. (CNBB, 

1998); 
 
Nos salta aos olhos perceber que o único estado brasileiro que não 

possuía um movimento pelo Ensino Religioso era o Rio de Janeiro. Embora 
houvesse a disciplina nas escolas, no formato confessional, ainda bastante 
residual da estruturação pré-constitucional, em que os credos católico, 
evangélico e judaico era contemplados (NIKITIUK, 2004), não havia qualquer 
organização que tivesse o ER como objeto de mobilização. 

Como podemos entender essa particularidade da realidade fluminense, 
com alto impacto nos rumos percorridos pelo ER no estado e, talvez possamos 
dizer, no debate em torno da relação entre Estado e religião no contexto da 
estruturação educacional? 

Defendemos a tese de que a chave para a compreensão da idiossincrasia 
da articulação do ER no Rio de Janeiro é o reconhecimento de outra 
idiossincrasia local, a da Igreja Católica, e sua sempre tensa relação com a 
CNBB. Expliquemos. 

                                                           
46 Como a estratégia do FONAPER para impor o modelo defendido de ER passava pela 
construção de CONERs, eles posteriormente se espalharam pelo Brasil, como o caso de Santa 
Catarina, em que a instituição surgiu no fim de 1998; 
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Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o protagonismo católico no 

processo de mobilização pelo Ensino Religioso. Esta questão já foi 
exaustivamente argumentada por diversos estudiosos do tema, tanto a partir de 
interpretações do quadro geral, tal como Diniz et alii (2010) e Luiz Antonio Cunha 
(2006) quanto no contexto de estudo de experiências específicas, tais como os 
de Dickie (2003) e de Lui (2006).  

Nos casos específicos destes dois últimos estudos, que investigaram as 
experiências do movimento pró-ER em Santa Catarina e São Paulo, 
respectivamente, como que colocando uma lupa sobre esses processos, 
verificou-se, ademais, que não se tratava de um catolicismo genérico, ou seja, 
cuja identidade limitava-se ao catolicismo, mas vinculado especificamente à 
Teologia da Libertação, como afirma Dickie (2003, p. 18) ou, “de linha 
progressista”, como afirma Lui (2007, p. 341). 

Sobre esse ponto devemos nos debruçar brevemente. A Igreja Católica, 
diferentemente do que talvez seja a leitura corrente em muitos estudos 
acadêmicos que a apanham superficialmente, não é um todo monolítico, como 
talvez sugira a presença do último monarca absolutista em seu comando. O 
catolicismo é, antes, uma profusão de correntes dos mais variados matizes, com 
múltiplas e plurais influências e existências (LACERDA, 2009). 

Foi participando dessa leitura que Regina Novaes, ao descrever os 
agentes e as articulações em luta em torno do ER no Rio de Janeiro, afirmou 
que “Por um lado, o que não é novidade, católicos divergiram entre si [...]” 
(NOVAES, 2004, p. 7). 

Embora haja diversas formas de apresentar o espectro de posições e 
forças no interior do catolicismo, trabalhamos aqui com algumas terminologias 
que nos cumpre apresentar. 

No mundo acadêmico, consolidou-se um léxico que apresenta 
comumente as forças mais à esquerda (embora essa seja outra expressão em 
xeque47) como forças progressistas no contexto específico em que se encontra. 
Desta forma, quando se compara duas forças políticas, aquela mais inclinada à 
esquerda é chamada de progressista ou mais progressista. 

                                                           
47 Compreendemos aqui esquerda em um duplo sentido: 1) inclinado à opção socialista de 
organização social; 2) que se autodenomina esquerda; 
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No contraponto a essa opção, aquela força política que se encontra mais 

distante da opção de esquerda, portanto, mais próximo da direita, é comumente 
chamado de conservador. 

Não vamos nos dirigir à etimologia terminológica, mas apenas reconhecer 
que, no que diz respeito ao estudo da história da Igreja Católica no continente 
latino-americano, e especialmente de sua trajetória nas últimas décadas, 
convencionou-se chamar as forças próximas à Teologia da Libertação e ao 
Cristianismo de Libertação de progressistas e aquelas forças que se opõem a 
estas correntes e que, historicamente, estiveram em aliança com o Vaticano 
após 1978 (eleição de João Paulo II) constituem o que chamamos de 
conservadores. 

A natureza semântica dos termos apresenta uma falsa noção de que o 
progressista é aquele que busca o progresso, que é uma acepção bastante 
apologética do desenvolvimento civilizacional enquanto pode-se deduzir que os 
conservadores sejam aqueles que se opõem ao progresso e defendem a 
conservação da sociedade em uma posição estática. 

Para compreender a consolidação dessa terminologia, pensamos que se 
pode utilizar duas balizas. A primeira é a forte influência da esquerda nas 
Ciências Humanas e sociais ao menos desde as décadas de 1950 e 1960 e a 
segunda é a interpretação marxista de que o socialismo é uma etapa superior ao 
capitalismo e, portanto, constitui um progresso em relação a ele. 

Como nos afirmam Maestri e Carboni: “A língua é palco privilegiado da 
luta de classes” (2003, p. 11). Ou talvez possamos ampliar um pouco mais esta 
afirmação reconhecendo que a língua é palco privilegiado para as expressões 
simbólicas das lutas sociais e, neste caso, foi a esquerda que hegemonizou as 
expressões linguísticas em que a luta no interior da igreja Católica é 
apresentada. 

Na academia brasileira, portanto, o termo progressista é 
convencionalmente aplicado para referir-se aos católicos ligados à TL. Os 
próprios teólogos libertadores assim denominam a corrente de que participam, 
tal como João Batista Libânio (1982, p. 179) e frei Betto (1979, p. 80). 

É ainda preciso dizer que nos demais países da América Latina, o termo 
progressista é utilizado para descrever outra corrente teológica católica, a 
Teologia Liberal, europeia, cujo conteúdo é muito mais tributário da noção de 



120  
progresso e se aproxima do liberalismo. A Teologia da Libertação, desencantado 
pela Teoria da Dependência, da identidade entre progresso e desenvolvimento 
social, é mais convencionalmente chamada de radical (GUTIERREZ, 1984, p. 
311, RICHARD, 1982, p. 196). 

Não obstante, se por um lado temos a polissemia dos termos em questão 
e a armadilha semântica que apresentam, por outro, temos também uma 
tendência acadêmica que recusa essas classificações taxativas que limitam 
complexidade do tema e apresentam a descrição dos processos como 
alternativa a essa terminologia limitadora. 

Embora reconheçamos as limitações dessas terminologias, ficaremos 
também em suas limitadas fronteiras, ainda que apresentando essa pequena 
reflexão crítica que esperamos mitigar essas limitações e armadilhas. 

 
Voltando, pois, a tentar melhor conhecer a Arquidiocese do Rio de 

Janeiro, o centro nervoso do catolicismo no estado, precisamos de uma 
introdução a um personagem notavelmente influente nesta definição, Dom 
Eugênio Sales. 

Nascido na cidade de Acari, Rio Grande do norte, em 1920. Eugênio de 
Araújo Sales é filho de Celso Dantas Sales e Josefa de Araújo Sales e Dom 
Heitor de Araújo Sales, Arcebispo Emérito de Natal, Rio Grande do Norte é seu 
irmão.   

Seus primeiros estudos foram em Natal e entrou no Seminário Menor em 
1931, onde estudou Filosofia e Teologia no Seminário da Prainha, em Fortaleza, 
Ceará, até o ano de 1943.  

Por ocasião da conclusão dos estudos, em 1943, foi ordenado sacerdote 
católico e em 1954 foi nomeado bispo auxiliar de Natal, ainda com 33 anos, no 
papado de Pio XII. Em sua nomeação, foi sagrado por Dom José de Medeiros 
Delgado, Dom Elizeu Simões Mendes e de Dom José Adelino Dantas.  

Oito anos depois, tornou-se administrador apostólico da Arquidiocese de 
Natal, função que exerceu por 3 anos. Logo após, assumiu a Arquidiocese de 
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Salvador – BA48 e em 1969 no consistório de Papa Paulo VI49, Dom Eugênio 
Sales foi nomeado como cardeal, no título de São Gregório VII, do qual tomou 
posse solenemente no mesmo ano.  

Em 1971 Dom Eugênio foi nomeado como Arcebispo do Rio de Janeiro, 
cargo que ocupou até 2001, ocasião em que João Paulo II aceitou sua 
renúncia50. 

Durante a fase em que atuou no nordeste brasileiro, podemos definir a 
atuação de Sales como progressista. Contudo, no Rio de Janeiro, o bispo se 
tornou um ícone no clero conservador e mais firme aliado dos interesses do 
Vaticano no Brasil. Considerado mesmo um ponta-de-lança dos interesses 
vaticanos no Brasil, especialmente após a eleição de João Paulo II em sua 
cruzada contra a Teologia da Libertação. O discurso de Sales sempre enfatizou 
e hierarquia e a ordem (SERBIN, 2001). E talvez mesmo essa brusca mudança 
na orientação da Santa Sé explique uma alteração tão acentuada em sua postura 
como bispo. 

Os interesses da CNBB entraram em confronto com as expectativas 
vaticanas e Sales posicionou-se firmemente com a sede da Igreja Católica, 
liderando a oposição na CNBB em diversas eleições em que organizava a 
chamada “chapa do papa” (BEOZZO, 1993) e, para além dos processos 
eleitorais, trabalhando em comunhão com o Vaticano contra os interesses da 
CNBB. 

Dois casos clássicos nessa seara foram a recensão publicada contra uma 
obra do teólogo Leonardo Boff, que acabou por tornar-se uma espécie de 
mecanismo para que a questão fosse alçada em nível mundial e julgada pela 
Congregação para a Doutrina da Fé (antiga Santa Inquisição e posterior Santo 

                                                           
48 Três Arquidioceses brasileiras são consideradas pela tradição como cardinalícias, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador, o que quer dizer que tradicionalmente, os bispos que ocupam essas 
posições são, pouco depois, nomeados para o colégio de cardeais; 
49 A principal característica das nomeações de bispos e dos consistórios (isto é, nomeações de 
cardeais) de Paulo VI era a pluralidade política de suas listas. O oposto ocorreu com João Paulo 
II, que utilizou esse poder de nomeação como instrumento de “normalização” do clero em relação 
aos ditames hierárquicos (WANDERLEY, 2007; LACERDA, 2009); 
50 A tradição indica que, aos 75 anos, o bispo deve pedir renúncia e o papa, aceitá-la. Mas ao 
mesmo tempo em que João Paulo II sobressaiu-se pela velocidade em aceitar a renúncia de 
bispos progressistas como Dom Paulo Evaristo Arns e Dom Pedro Casaldáliga, se passaram 
mais de 5 anos até que a renúncia de dom Eugênio fosse aceita, prolongando seu comando 
sobre a Arquidiocese do Rio de Janeiro; 
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Ofício) e Boff, mais importante assessor teológico da CNBB fosse censurado 
pelo Vaticano e seu livro Igreja: Carisma e Poder, condenado.  

Outro ponto foi o sistemático boicote à Campanha da Fraternidade, evento 
anual realizado pela CNBB com temas sociais. Um exemplo notório foi o ano de 
1989, cujo tema da Campanha da Fraternidade era a mulher, em que, não 
somente a igreja carioca foi proibida de reproduzir a campanha como de falar 
sobre ela, e expressamente Rose Marie Muraro, feminista e chefe, à época, da 
editora católica Vozes, fosse proibida de se manifestar em espaços católicos na 
cidade (LACERDA, 2009).  

Aliás, é preciso dizer, havia uma lista permanente de todos os proibidos 
de falar na Arquidiocese do Rio de Janeiro, todos ligados à TL, e entre eles, 
Leonardo Boff e Frei Betto. O bispo tem sua jurisdição limitada aos sacerdotes e 
espaços propriamente eclesiais. Esta limitação fez com que as discussões 
destes e outros intelectuais tivessem que acontecer em outros espaços, 
limitando sua efetividade, além de proporcionar coerção simbólica aos fiéis 
católicos ligados às comunidades da arquidiocese (LACERDA, 2009). 

Esse conservadorismo de Sales e sua ênfase na hierarquia e no poder 
também implicou em um relacionamento privilegiado com o Estado, 
especialmente durante a Ditadura Militar. 

 
De fato, durante os 21 anos de Ditadura Militar, a nação percebeu o 
contraste entre a atuação decisiva do Cardeal de São Paulo em favor 
dos direitos humanos e o procedimento palaciano do Cardeal do Rio. 
Este prefere entender-se diretamente com as autoridades; aquele com 
a opinião pública. D. Eugênio confia na palavra de quem ocupa o 
poder. D. Paulo, por sua índole franciscana, dá ouvidos à versão do oprimido (Apud FARIAS, 1998, p. 24).   
 É claro que devemos considerar que esta fala apresentada é eivada de 

maniqueísmo em seu caráter valorativo, mas em se tratando de sua leitura 
factual, podemos entende-lo como condizente com o comportamento de Eugênio 
Sales. 

 
Na Igreja Católica, o bispo é o governador de uma certa circunscrição. 

Quando se trata de um Arcebispo e Cardeal, a legitimidade e poder simbólico 
que este carrega em seu nome e titulação, o fazem bastante poderoso. A 
despeito das intenções colegiadas do Vaticano II, o Código Canônico de 1973 
consagrou o modelo hierárquico em que o padre, bispo, cardeal têm a primeira 
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e última palavra. Quando o hierarca participava da visão horizontalizante da TL, 
podia agir com liberalidade  promover espaços de diálogo e até decisão com os 
leigos, mas quando, tal como Sales, participava de uma visão de Igreja que via 
seu corpo hierárquico como instituído diretamente por Deus e único detentor da 
verdade religiosa, os procedimentos eram, por coerência, unicamente guiados 
pela vontade da autoridade. 

Assim, Dom Eugênio jamais permitiu que as articulações da CNBB 
prosperassem em seu território. Aí podemos compreender também, por 
dedução, o movimento pelo ER nos moldes engendrados no contexto dos 
ENERs, GRERE e FONAPER, todos organicamente ligados ao percurso da 
CNBB, 

Muito interessante é o depoimento da católica Srª Ediléa da Silva Santos 
que coordenou a área de ER na Secretaria Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro desde 1990 até a década de 2000. Em seu relato, ela informa que 
participou ativamente das articulações do movimento pró-ER por ocasião da 
Constituinte e que era membro e militante ativa do FONAPER. Seu discurso é 
bastante elucidativo: 

 
Fiz parte do Fonaper. Nós estivemos juntos em Brasília para brigar 
pelo espaço do ensino religioso. Mas há coisas com as quais não 
concordo. Prezo a fidelidade à expressão religiosa à qual pertenço. 
Não dá para uma hora eu deixar de ser Fonaper, para seguir a 
orientação da autoridade religiosa, por ser engajada nessa idéia, e 
outra hora não; assim estaria me descaracterizando. Saio daqui da 
Secretaria, vou para a Igreja, vou para a Arquidiocese ou para o Leste 
1 (CNBB), eu não posso falar um discurso diferente. Estou aliando a 
minha prática à minha vida particular e minha vida profissional. 
(SANTOS, 2004, p.75)  

A coordenadora apresenta a ambiguidade que deveria viver para poder 
comungar dos ideias cultivadas na CNBB/FONAPER e, ao mesmo tempo, viver 
sua vida religiosa privada na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que defende um 
projeto diferente de ER. Aqui é preciso recordar que a TL é uma expressão 
secularizante da Igreja, enquanto os movimentos conservadores comungam de 
um projeto de neocristandade. 

A presença do clero local no impedimento de se prosperar um movimento 
pró-ER em uma modalidade não confessional é ainda mais explicitamente 
apresentada por Santos, quando ela diz que “A Arquidiocese do Rio prega em 
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todos os colégios o ensino confessional. Então porque eu vou ficar que nem 
ovelha perdida?” (SANTOS, 2004, p. 77).  

A posição da autoridade com a qual a instituição é identificada define 
quais são os parâmetros para a operacionalização do sentido de pertencimento 
dos indivíduos. Assim, para não ser uma “ovelha perdida”, Santos precisou 
alinhar-se com a autoridade, Dom Eugênio Sales e, posteriormente, seu 
sucessor, da mesma linha, Dom Eusébio Scheid. Passou então a ser um 
membro pleno do rebanho. 

Não obstante, Santos também é juíza no tribunal eclesiástico da 
Arquidiocese, um cargo que não se pode ocupar em controvérsia com o 
Arcebispo, de modo que o controle dos as posições de prestígio na instituição 
também confere à autoridade religiosa um poder de convergência por meio deste 
sutil poder de coerção simbólica e material. 

Desta forma, podemos dizer com segurança que o Rio de Janeiro, a altura 
do ano 2000, não possuía um movimento pelo Ensino Religioso, devido 
especialmente à posição da Igreja Católica no estado, bastante díspar da maior 
parte do país. Mas além disso, um arranjo especial na relação entre Estado, 
política e religiões também caracteriza de modo interessante o Rio de Janeiro. 

É preciso uma atenção especial ao contexto específico do local no 
momento mesmo em que a ação se desenrola para compreendê-la 
adequadamente. Se por um lado a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN, em 
sua redação de 1997 ofereceram certos contornos ao ER, faz-se-mister 
reconhecer que esses elementos não encerram em fronteiras exatas o que se 
faz disso nos mais diferentes sistemas. 

Há de se considerar que: 
 
[...] o direito (e a lei) é um discurso socialmente produzido a partir de 
um corpo de leis escritas, cujos critérios culturais de exercício não se 
limitam à ordem geral da produção legislativa, mas o modificam de 
acordo com as condições locais (contextos políticos) que definem sua 
interpretação (DICKIE. LUI, 2007, p. 238)  

Foi assim que a legislação nacional caiu sobre o Rio de Janeiro 
fornecendo parâmetros totalmente diferenciados em relação ao ER do que em 
relação a outros estados, isto porque encontrou no espaço fluminense um 
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arranjo específico de forças, constituído também por outros elementos para além 
da ausência de um movimento pró-ER vinculado ao FONAPER. 

Esses elementos, que pretendemos abordar nesse momento são, 
respectivamente: a Igreja Universal do Reino de Deus – IURD, como sujeito 
peculiar da política fluminense, a hegemonia governamental da família Garotinho 
no fim dos anos 1990 e começo dos 2000 e o caráter do conservadorismo 
católico fluminense. 

 
2. Elementos de um contexto 

 
No caso da experiência catarinense de ER, reconhecemos que a dinâmica 

política interna do movimento pró-ER e sua relação com as instâncias política e 
burocrática do Estado definiram os contornos da disciplina. Na experiência 
fluminense, em tudo nos identificamos com a leitura de sua coordenadora no 
processo de implantação, Ediléa Santos: 

 
[...] vou ser honesta, essas legislações passaram todas, mas de fora 
para dentro, não foi de dentro para fora. É a nível mais político, a nível 
mais de deputado, de forças externas. Mas ocorre de em processos 
nossos, quando precisa-se de um encaminhamento, o Conselho 
referenda. De todo modo, no momento, o ensino religioso tem vindo de 
fora para dentro; para o pessoal foi àquela avalanche, está todo mundo 
ainda querendo entender como é que chegou, como é que vai fazer. 
(SANTOS, 2004, p. 77) 
 Desse modo, é necessário que entendamos esse mundo “de fora” do 

cenário educacional fluminense, esse mundo “mais de deputado”, mas ao 
mesmo tempo tentar perceber como ele se articula com o fenômeno da religião 
e com as instituições religiosas. 

Um fator que não pode passar despercebido nesse processo é a presença 
da IURD no cenário eleitoral. Nascida no fim da década de 1970, sob a liderança 
dos cunhados R.R. Soares e Edir Macedo, fundando a primeira expressão 
brasileira do que Ricardo Mariano (1999) chamou de Neopentecostalismo, que 
se caracteriza pela presença de quatro elementos: 

a) Ausência de sinais externos de santidade, tais como saias e cabelos 
cumpridos e ausência de maquiagem. 
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b) Guerra Santa. A ideia fundamental de que a existência é palco 

incessante da ação de forças demoníacas que devem ser combatidas 
espiritualmente; 

c) Utilização da técnica moderna de administração capitalista para o 
empreendimento religioso; 

d) A ressignificação de elementos profanos sob uma nova identidade 
sagrada, por exemplo, passamos a ter “rock do Senhor”, um “Carnaval 
de Jesus”,  

e) A Teologia da Prosperidade: a formulação de que o fiel deve entregar-
se totalmente a Deus, desafiando-O a cumprir sua promessa de 
prosperidade material;51 

A IURD destaca-se pela ambição no campo da política partidária. Nos idos 
dos anos 2000, controlavam o Partido Liberal – PL e possuíam uma extensa 
bancada de legisladores no Brasil, incluindo inúmeros vereadores, 26 deputados 
estaduais e 17 federais (FONSECA, 1998, p. 20). 

A IURD atua com um modelo corporativo em que recenseia seus fieis 
portadores de título eleitoral e define candidaturas “oficiais”, que são 
acompanhadas pela instituição e vivem uma atuação ambígua em que, por vezes 
acompanham o partido a que fazem parte (estão espalhado por vários, de 
diversos matizes políticos) e outras vezes respondem à demanda da IURD 
(ORO, 2003) 

Em 2002, a IURD conseguiu uma façanha alcançando até mesmo o 
Senado Federal, com a eleição, pelo Rio de Janeiro, do bispo Marcelo Crivella, 
também sobrinho de Edir Macedo. Além disso, o irmão de Edir Macedo era o 
suplente de Crivella, que chegou a assumir o Senado quando o titular foi 
nomeado como Ministro da República. 

Não obstante o forte avanço nos espaços legislativos, a IURD começou a 
disputar, através do Senador Crivella, as cadeiras majoritárias, chegando ao 
segundo turno das eleições para Governo do Estado do Rio de Janeiro em 2014, 
                                                           
51 O fato de que esses elementos podem hoje ser encontrados em diversas denominações 
religiosas, incluindo a própria Igreja Católica, corresponde ao fenômeno que Mariano chamou de 
“neopentecostalização” do campo religioso, pela atração exercida pelo elemento mais dinâmico 
do campo religioso (LACERDA, 2007). 
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ocasião em que foi derrotado pelo então Governado Pezão, candidato à 
reeleição. 

O segundo elemento importante nesse cenário foi a hegemonia política 
exercida pela família Garotinho no fim da década de 1990 e começo dos anos 
2000. Anthony Garotinho é um político que militou, em sua juventude no Partido 
Comunista e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores – PT, na 
cidade de Campos – RJ, partido pelo qual disputou sua primeira eleição. 

Depois de abandonar o PT, Garotinho se filiou ao Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, pelo qual se elegeu como governador do estado do Rio e 
depois migrou para o Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo qual disputou a 
Presidência da República e, posteriormente, ainda passou pelo Partido da 
Mobilização Democrática do Brasil – PMDB e hoje encontra-se filiado ao Partido 
da República – PR. 

Presbiteriano, radialista, Garotinho se converteu após um grave acidente 
de carro. Com fortes traços carismáticos, Garotinho governou o Rio de Janeiro 
entre 1998 e 2002, quando saiu candidato a Presidente da República e elegeu, 
em primeiro turno, sua esposa, Rosângela Matheus, conhecida por Rosinha, 
para o Governo do Estado do Rio de Janeiro (MACHADO e MARIZ, 2004). 

O mandato de Garotinho à frente do governo estadual caracterizou-se 
pelo que Fonseca (2002) chamou de populista ou neopopulista. Com a criação 
de diversos programas assistenciais para a população de baixa renda, como o 
Sopa-Cidadania, Cheque-Idoso, restaurantes e hotéis populares, entre outros. O 
mais importante desses programas foi o Cheque-cidadão, um programa de 
transferência de renda, estruturado sobre uma rede de entidades organicamente 
ligada às igrejas evangélicas, especialmente à Igreja Assembleia de Deus, que 
se tornou uma aliada de primeira hora de Garotinho e seus templos passaram a 
destacar-se também como comitês eleitorais da família Garotinho (MACHADO e 
MARIZ, 2004). 

Como candidato à Presidência, Garotinho alcançou a terceira colocação, 
após o vencedor Lula, do PT e o segundo colocado e governista José Serra, do 
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Contudo, entre os evangélicos, 
recebeu uma quantidade expressiva de votos, mais da metade de sua votação 
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total, consequência de uma forte identificação desse público com a pessoa do 
candidato e também de uma estratégia de aproximação desse eleitorado, bem 
expressa nos slogans “Crente não inventa, vota 40” e “Voto em Garotinho que, 
além de crente, é competente” (apud MACHADO e MARIZ, 2004, p. 36). 

Tal como o descreveu Renato Janine Ribeiro, o contexto do Rio de Janeiro 
é de “esvaziamento da esfera política” em que os processos político-eleitorais 
tendem a buscar “vitalidade social em áreas que não são tradicionalmente 
políticas” (2002, p. 103) e são os atores religiosos que protagonizam, em larga 
medida, a política fluminense, especialmente alçados a essa posição pela 
fulminante ascensão dos Garotinho e a ousada articulação da IURD no cenário 
político. 

O terceiro ponto da caracterização do contexto fluminense é o 
esquadrinhamento do catolicismo local. Talvez o mais importante desse 
processo já tenha sido dito, que é justamente a apresentação de Dom Eugênio 
Sales, seu pensamento/ação e sua relação com a Igreja Católica nas esferas 
local e universal. 

Não obstante, há um outro agente que deve ser explicitado nesse 
momento. Quando analisaram os conflitos religiosos na arena política no Rio de 
Janeiro durante as eleições de 2002, que açambarca justamente o período sobre 
o qual nos debruçamos, Machado e Mariz (2004) demonstram que todos os 
candidatos cuja identidade política estava associada à Igreja Católica eram 
associados à Renovação Carismática Católica – RCC. O mesmo também se 
pode dizer do autor da lei do ER do Rio de Janeiro, Carlos Dias (DIAS, 2004). 
Deste modo, apresentar esse movimento católico que é um importante sujeito 
no processo que se nos apresenta à análise é uma tarefa irrecorrível. 

A Renovação Carismática Católica é um movimento pentecostal, nascido 
nos Estados Unidos em 1967 e que logo depois se alastrou pelo catolicismo 
estadunidense.  

No Brasil, o movimento chegou em 1969, através do jesuíta 
estadunidense Harold Rahm, que veio para a cidade de Campinas-SP. Já na 
década de 70 organizou-se o Escritório Nacional da RCC, centralizando as ações 
carismáticas no país.  
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Nos primeiros anos do movimento carismático no Brasil, o que se viu foi 

um movimento que defendia a tese da atualidade dos dons do Espírito Santo52, 
mas que não os assumia como exercício espiritual corrente, os cultos 
ministrados por Harold Rahm não eram fundados na emotividade e na comoção, 
tratava-se de um ritual racionalizado. 

Também é saliente que Rahm seja um admirador da Teologia da 
Libertação, como ele próprio afirma em sua autobiografia, quando expõe seu 
interesse pela TL e especialmente pelo teólogo Leonardo Boff. Outrossim, cabe 
lembrar que os primeiros anos da RCC foram marcados por uma tentativa de 
aproximação dos carismáticos com a Teologia da Libertação, refutada 
concretamente por estes (LACERDA, 2008). 

Contudo, em meados da década de 1970, já era evidente a disputa no 
interior do movimento entre Rahm e outro jesuíta, o padre Edward Dowgherty, 
cuja prática vai no sentido de articulação emotiva dos cultos, nos quais o efetivo 
exercício dos dons do Espíritos ganham centralidade, especialmente a 
glossolalia, a oração em línguas. 

Em 1978 o encontro da RCC gera a obra A Teologia da Libertação à Luz 
da Renovação Carismática Católica, redigida pelo padre Caetano de Tilesse, 
que é um marco dessa nova orientação carismática que ganha a hegemonia no 
interior do movimento. Em tal obra, se assume publicamente pela primeira vez 
pela RCC o primado do espiritual sobre o material, ou mais precisamente, o 
primado da mudança pessoal sobre a mudança social e é uma refutação pública 
e contundente da Teologia da Libertação. Essa reviravolta marca a ascensão do 
dualismo na RCC através da liderança do padre Edward Dougherty, que 
estimulou a presença política da RCC (LACERDA, 2008). 

                                                           
52 A Bíblia afirma que os primeiros cristãos receberam do Espírito Santo, na noite de Pentecostes, 
dons tais como o dom do milagre, dom da cura, dom de falar em línguas, entre outros, que, aos 
poucos, arrefeceram. Um importante nome da Patrística, São João Crisóstomo, defendeu que 
esses dons foram dados exclusivamente para a ereção da igreja e que não tinham validade 
posterior. Essa tese foi incorporada pelo catolicismo e protestantismo até que, em 1901, nos 
EUA, em Topeka, Kansas, em um retiro do Pr. Charles Parhan, uma mulher chamada Ines 
Ozman “falou em línguas”, o que promoveu uma releitura da tese de Crisóstomo, que se alastrou 
pelo protestantismo, criando o protestantismo pentecostal. Durante o Concílio Vaticano II, essa 
discussão foi suscitada e debatida com fervor e vitória dos defensores da atualidade dos dons 
do Espírito (carismas), liderados pelo Cardeal Leon Suenens, criando o espaço teológico para o 
pentecostalismo católico. 
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Desde 1992, constituíram-se, no Escritório Nacional da RCC do Brasil, 

várias secretarias, cada qual com uma função específica, como parte do projeto 
Ofensiva Nacional. Entretanto, a Secretaria de Fé e Política, denominada Matias, 
não estava entre elas, esta só foi criada em 1995, depois de muita discussão, 
pois muitos achavam que essa tarefa não diferia das atribuições da Secretaria 
Marta, de promoção humana. 

Essa discussão aponta para o fato de que, para a RCC, a política não se 
inscreve no sentido de busca da justiça, como aparece na Teologia da 
Libertação, mas na busca de um bem estar espiritual, bem como com o 
estabelecimento dos mandatos políticos que devem servir braço de apoio 
material do movimento, especialmente em ações caritativas. Estas, por sua vez, 
cumprem também duas funções, a de ser, per se, uma ação que se coaduna 
com a expectativa do que deve ser um cristão e também como ação de 
proselitismo, pois os ajudados são sempre assediados pela experiência 
carismática. 

Segundo o próprio movimento, a primeira participação mais intensa de 
membros orgânicos da RCC no mundo específico da política eleitoral foi na 
redemocratização do Brasil quando: 

Várias lideranças atuaram junto aos movimentos ditos mais politizados 
gerando uma dupla pertença, também alguns se uniram à grande 
reforma partidária vindo a participar dos partidos políticos que se 
formavam, e pela definição do sistema de governo do Brasil, de forma 
especial muitos membros da RCC uniram-se ao movimento solidarista 
brasileiro, que teve como um dos seus mais ilustres nomes o ex 
Governador do Estado de São Paulo Franco Montoro (TELLES FILHO, 
2005).  
 

Um grande grupo de carismáticos organizou o Movimento Solidarista que 
viria a formar o PSN (Partido Solidarista Nacional), composto em sua maioria por 
lideranças da RCC, mas que não avançou e foi logo desintegrado (CARRANZA, 
2002). Muitos dos antigos membros, porém, do PSN, organizaram na sequência, 
o Partido Humanista Solidário – PHS, mas nesse momento, contudo, a RCC 
deixou de encampar a estratégia de se agrupar em uma agremiação política 
única. 
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Institucionalmente, a RCC não participou da formação do PSN. Sua 

primeira inserção oficial na política eleitoral foi com a eleição de Osmânio Pereira 
para Deputado Constituinte. O candidato teve que se afastar da coordenação 
nacional da Renovação bem como da sua representação no International 
Charismatic Catholic Renewal Service – ICCRS, escritório internacional dos 
carismáticos, para disputar as eleições. Durante a campanha, os carismáticos 
de todo o Brasil receberam as informações sobre o candidato como uma forma 
de estimular a participação política do movimento. 

A eleição e mandato de Osmânio Pereira foi tomado como referência do 
projeto de inserção política da RCC. As eleições de vários níveis de candidatos 
carismáticos, ou melhor, da Renovação Carismática Católica, passaram a ser 
discutidas nos conselhos paroquiais e diocesanos. Nas instâncias do 
movimento, como exposto pelo próprio movimento, “começou a ser uma ação 
mais organizada voltada a ter um número maior de pessoas que vivem a 
experiência do Espírito Santo no mundo da política” (TELLES FILHO, 2005). 

Desta forma, muitos vereadores, deputados federais e estaduais se 
elegeram com alguma relação com a RCC. Entretanto, poucos com um sentido 
de pertença. Na legislatura 2003-2006, somente alguns eram considerados pelo 
movimento como mandatários pela RCC. Na Câmara Federal, um dos principais 
desses políticos cujo mandato era considerado do movimento foi Salvador 
Zimbaldi (TELLES FILHO, 2005). 

A Renovação Carismática Católica não elege parceiros, consegue 
mandatos para o movimento. Em carta aberta ao eleitorado Pe. Eduardo 
Dowgherty anunciou que todos os projetos de seus apoiados deviam lhe ser 
apresentados antes de o serem à sociedade (CARRANZA, 2002, p.159), 
construindo uma nova mediação representativa na figura do sacerdote e 
potencializando o convencimento dos materiais de campanha que foram 
mandados para os grupos de oração do movimento (p.160), demonstrando o 
caráter de rede política que assume o movimento nas eleições para garantir seus 
interesses. 

Assim como no pentecostalismo protestante, a eficácia desse trabalho 
político é muito grande, visto que a RCC, em sua organização, cuida de todos 
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os aspectos da vida do sujeito que a ela adere, visando a autossuficiência da 
sociabilidade de seu fiel no interior do movimento, com seu caráter de “sociedade 
inclusiva”, que leva a um encasulamento do adepto. (CARRANZA, 2002, p.61) 

A RCC é a atual defensora do projeto de neocristandade, que quer 
converter as estruturas políticas e seus dirigentes. A marca de sua luta política 
é o sentido de pertença à Igreja, o que, segundo Carranza (2002, p. 168) é um 
traço de “neocristandade constatada” do movimento que também, segundo 
Ralph Della Cava e Paula Montero (1991, p.88) deseja não somente garantir a 
si próprio a hegemonia no interior do catolicismo, ser sua face perante o mundo, 
como o fizeram um dia os jesuítas, mas também devolver o magisterium do 
mundo ao papa. 

Ronaldo José de Sousa (2005, p.74-82) sugere que a RCC possui um 
caráter transformador sem, no entanto, especificar de que transformação fala, se 
contenta a apontar que as classificações de “conservador” ou “neoconservador” 
impingidas ao movimento pela sociologia têm origem no equívoco metodológico 
de não analisá-las em si, mas em referência às CEBs. 

O autor tem razão parcial, pois se defendemos que a RCC anseia por uma 
nova cristandade, isso seria sim, uma transformação, entretanto, não pressupõe 
uma dissolução ou transformação das estruturas econômicas, de modo que, em 
consonância com a produção sociológica e histórica, ela continua 
caracterizando-se como conservadora. O que nos parece é que o autor, que é 
um militante de primeira ordem do movimento, utiliza das armadilhas semânticas 
da terminologia eclesiológicas, que discutimos, como recurso para confundir e 
para defender a RCC. 

Para deslizarmos da conceituação para uma análise descritiva, embora 
breve, do caráter político da RCC, é preferível a formulação de Brenda Carranza 
(2002, p.173) que afirma que: 

A RCC apresenta uma concepção política baseada na troca de favores, 
na procura de privilégios, isto é, clientelista. Assim, fundamentada na 
noção da ação política voltada para o sócio-caritativo, a RCC reforça 
com isso as estruturas e os sistemas políticos vigentes, perpetuando o 
status quo. 
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Por último, vale anotar que estão ainda em luta, no interior da RCC as 

posições políticas progressista e conservadora (assumindo a precariedade 
terminológica já discutida).  

Frei Felipe Gabriel Alves, conhecido como Frei Felipinho, um dos 
primeiros carismáticos no Brasil, quando perguntado sobre como via o apoio da 
RCC a candidatos como Salvador Zimbaldi e Stangarlini (candidato a deputado 
estadual-SP apoiado pelo movimento em 2002), respondeu: 

Infelizmente os pentecostais evangélicos conhecem muito Jesus e 
desconhecem a miséria e as injustiça que Jesus sempre combateu.  
Com isto, eles se fazem os salvadores de Cristo e não os 
continuadores de Cristo, libertando os oprimidos [...] assim pensam e 
tentam agir certos grupos carismáticos católicos.  Como prova disso 
que afirmei, tais candidatos católicos não costumam pertencer a 
partidos de esquerda que visam o bem das massas e do povo.  
Costumam pertencer sim a partidos de direita, mais voltados para 
defender os poderosos. (ALVES, 2006) 
 

Tal posição e a própria presença de Harold Rahm ainda no movimento 
demonstram que, embora a corrente conservadora do carismatismo seja 
largamente hegemônica e conte com o aparato midiático conquistado como 
consequência de sua prática política, há uma heterogeneidade no interior do 
movimento que não permite que seja visto como um todo uniforme, mas como 
um espaço de disputa. 

José Carlos Stangarlini é Deputado Estadual pelo PSDB e tem como lema 
“A fé com obras se transforma em políticas públicas”. Ligados às pautas 
conservadoras e próximo ao Cardeal Hummes, é fortemente comprometido com 
a oposição à Teologia da Libertação. 

O mesmo se pode dizer do mandato de Alessandro Molon, ex-Deputado 
Estadual do PT no RJ. Mineiro nascido em 1971, Molon trabalhou na Rádio 
Catedral do Rio, voltada ao público católico. Ele é membro do movimento “Deus 
é dez”, ligado à RCC, mas sua candidatura foi apoiada também pelos membros 
ligados à perspectiva da Teologia da Libertação, possivelmente devido a sua 
filiação partidária, o PT, que tem uma certa simpatia dos libertadores devido a 
um relacionamento histórico (LACERDA, 2009). Nas eleições de 2010, Molon foi 
eleito Deputado Federal pelo PT e em 2015 migrou para o partido Rede 
Sustentabilidade, liderado pela ex-Senadora Marina Silva. 
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3. O caminho legislativo 
 
Em setembro de 1999, o deputado estadual Carlos Dias apresentou o 

Projeto de Lei 1233 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ, que 
regulamentava o ER estabelecendo o modelo confessional para o estado. Assim 
propunha o Deputado: 

 
Art. 1º- O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão e constitui disciplina obrigatória dos 
horários normais das escolas públicas de ensino médio e fundamental, 
educação de jovens, adultos, especial, profissional e nos 
estabelecimentos de reeducação sendo disponível na forma 
confessional de acordo com as preferências manifestadas pelos 
responsáveis ou pelos próprios alunos a partir de 16 anos, inclusive. 
Parágrafo Único – No ato da matrícula, será inquirido aos pais, ou 
responsáveis qual a confissão religiosa a que pertence e, caso seja 
credenciada, se deseja que seus filhos ou tutelados freqüentem as 
aulas de Ensino Religioso. 
Art.2º- Só poderão ministrar as aulas de Ensino Religioso nas escolas 
oficiais, professores que atendam as seguintes condições: 
I-Que tenham registro no MEC, e de preferência que pertençam aos 
quadros do Magistério Público Estadual; 
II-Tenham sido credenciados pela autoridade religiosa competente, 
que deverá exigir do professor, formação religiosa obtida em Instituição 
por ela mantida ou reconhecida. 
Art.3°- Fica estabelecido que o conteúdo do Ensino Religioso é 
atribuição específica das diversas autoridades religiosas, cabendo ao 
Estado o dever de apóia-lo integralmente. 
Art.4°- A carga horária mínima para o Ensino Religioso será de duas 
horas semanais.  
Art.5°- Fica autorizado o Poder Executivo a abertura de concurso 
público específico para a disciplina de Ensino Religioso para suprir a 
carência de professores de Ensino Religioso para a regência de turmas 
na educação básica, especial, profissional e na reeducação, nas 
unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação, de Ciência 
e Tecnologia e de Justiça. 
Parágrafo Único – A remuneração dos professores concursados 
obedecerá aos mesmos padrões remuneratórios do pessoal do quadro 
do Magistério Público Estadual. 
Art.6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. (DIAS, 1999, p. 30)  

Em seguida, o Deputado Estadual Carlos Minc, do PT, apresentou 
diversas emendas ao projeto, sugerindo 1ª emenda – suprimir o 5º parágrafo; 2ª 
suprimindo a expressão “confessional” do projeto; 3ª – retirando das autoridades 
religiosas o poder de definir os conteúdos do ER, transmitido ao Conselho 
Estadual de Educação, depois de “ouvir” as entidades religiosas; 4ª reafirma a 
definição estatal dos conteúdos e também atribui ao estado o poder para definir 
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normas de habilitação do pessoal docente; 5ª – transmite a remuneração dos 
professores de ER para as expensas das instituições religiosas;  

O Deputado Laprovita Vieira apresentou também uma emenda 
suprimindo o artigo 2º, deixando, portanto, a habilitação docente para definição 
no Conselho Estadual de Educação (VIEIRA, 2000, p. 30-31). Estas emendas 
foram todas rejeitadas, sendo aprovadas somente aquelas emendas exaradas 
pelas comissões, e que, nesse caso, se limitaram a adequar alguns elementos 
textuais sem modificar o espírito do projeto. 

A redação final do projeto foi à votação no ano seguinte de sua entrada, 
em 2000, e aprovado por 32 votos, somando 16 votos contrários. Então o então 
Governador Garotinho sancionou integralmente a Lei 3459/00 em 14 de 
setembro de 2000. 

O autor da lei, o ex-Deputado Carlos Dias, é filiado ao Partido Progressista 
– PP e conduz o programa Em Defesa da Vida e da Família, na Rádio Catedral 
FM, ligada à Arquidiocese do Rio de Janeiro. O ex-Deputado trabalha nas áreas 
de Administração e Finanças e é militante da Renovação Carismática Católica – 
RCC. 

O ex-deputado possui um discurso bastante associado à leitura da RCC 
da realidade, que, de fato, se opõe à visão da Teologia da Libertação. Dias afirma 
de modo bastante claro, que compreende que a realidade não é organizada 
pelas estruturas, mas pela subjetividade humana: 

 
[...] as pessoas sempre colocam que o problema é estrutural [...] O que 
é uma falácia, porque, na verdade, a estrutura não modifica as 
realidades; as pessoas é que modificam as realidades, quer dizer, a 
ação das pessoas no mundo é que constrói o bem ou o mal. [...] Falam 
de ‘vontade política’. Na verdade, não é vontade política; é uma 
vontade interior da pessoa de construir e reformar a sua realidade. 
(DIAS, 2004, p. 96) 
 Se, como afirma Dias, as estruturas econômicas e sociais não organizam 

a realidade e sim a subjetividade dos sujeitos, então é neste ponto que se deve 
dar  o empreendimento do Estado, na formação da moral, do caráter. Caso se 
entenda que a religião possui algum tipo de forma moral mais elevada, como 
aparece convencionalmente nos discursos acerca do ER, temos a fórmula pela 
qual se justifica o afastamento ou um deslocamento para o segundo plano do 
princípio da laicidade do Estado. 

Para Dias: 
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Eu quero discutir o seguinte: a reforma do Estado não é essa se é 
mínimo ou se é máximo. A reforma do Estado é a seguinte: um 
ambiente moral que a nossa civilização precisa ter para se recuperar. 
Porque o ‘bem’ é o maior valor que precisamos preservar. (DIAS, 2004, 
p. 97) 
 Nessa perspectiva, o Estado não precisa se transformar para melhor 

atender à população, mas a população é que precisa melhorar, transformar seu 
coração. Para isso, nada melhor que converter-se àqueles princípios 
supostamente fundamento de toda moral, a religião cristã. É esse o roteiro 
seguro para a melhora da vida social, posto que os princípios que orientam a 
vida republicana são, na verdade, de paternidade cristã, no pensamento de Dias. 
Quando perguntado sobre a conciliação de seu pensamento com a laicidade do 
Estado, respondeu: 

 
Não há conciliação. O que esse Estado laico é? Na verdade uma 
usurpação de conceitos religiosos como igualdade, fraternidade e 
liberdade. Uma tentativa de laicizar valores religiosos. O bem comum, 
a liberdade, a fraternidade, a igualdade. Então isso se buscou sob um 
manto humano iluminista, sob um ordenamento jurídico positivo. 
Então, a minha discussão no parlamento era buscar transcender a 
esfera das leis positivas. (DIAS, 2004, p. 98) 
  

O ex-deputado revela uma concepção social da primazia do fato religioso 
sobre o fato político e propugna uma “reforma no coração das pessoas” (DIAS, 
2004, p. 100). Contudo, apesar de realizar um discurso de afronta ao estado 
laico, no interior mesmo do discurso, aparece a ambiguidade em que a lei do é 
justificada no interior desse mesmo ordenamento jurídico positivado. 

 
Nós demos uma formatação dentro da ordem jurídica vigente para que 
não se ferisse a Constituição. [...] Quando eu falo que não é obrigatório, 
embora considere que devesse ser, é porque a Constituição diz que é 
facultativo. (DIAS, 2004, p. 101) 
 Trata-se de um jogo discursivo em que o ordenamento jurídico é 

contestado e deslegitimado ao ser apresentado como fato secundário perante o 
fato religioso, mas ao mesmo tempo há a reiterada tentativa de legitimar a lei 
3459/2000 sob a égide da Constituição de da LDBEN. 

 
Daí que confessional é mais constitucional, porque se a Constituição 
diz respeitando as expressões religiosas no Brasil, sem haver 
proselitismo, então é melhor que cada um tenha a sua expressão. 
(SANTOS, 2004, p. 78) 
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Esse mecanismo possibilita alargar as fronteiras de compreensão do 

papel da religião no estado laico, colocando-o em xeque em seus fundamentos 
mais elementares. 

Quem liderou a oposição ao projeto de Dias foi o deputado estadual 
Carlos Minc, do PT, de formação judaica, formado em Geografia e Doutor em 
Economia pela Sorbonne. 

Para Carlos Dias “Quem destruía a lei era a bancada do PT como um 
todo, liderada pelo Carlos Minc” (DIAS, 2004, p. 102), mas o fato é que 
Alessandro Molón, do PT, foi um dos mais firmes apoiadores da proposta de 
Dias. Quando Minc apresentou um projeto de ER nos moldes interconfessionais, 
que revogava a lei de Dias, somente dois parlamentares votaram contra, Otavio 
Leite, do PSDB e Molón (lembrando que Dias se opôs publicamente ao projeto, 
mas não era mais deputado e não teve direito ao voto). 

O PT costuma centralizar suas votações, mas sempre que a religião é 
envolvida, a votação é considerada como ato de consciência e o partido não a 
centraliza. E assim, Molon, católico, apoiado curiosamente pela RCC e também 
pelos militantes ligados à Teologia da Libertação (MACHADO e MARIZ, 2004), 
se posicionou em consonância com sua igreja e sua autoridade religiosa na 
votação. 

As emendas de Minc tinham o claro propósito de transformar 
completamente o caráter do projeto de Dias. Note-se, contudo, que sua posição 
não estava de nenhuma forma associada à discussão do ER no país e do 
FONAPER. A última das emendas, que responsabiliza as instituições religiosas 
pela remuneração dos professores vai de encontro com a postura do FONAPER 
e parece aproximar-se da versão da LDBEN derrogada em 1997, em que a 
expressão “sem ônus para o Estado” se sobressaia. 

Aliás, os deputados estaduais que se opuseram ao projeto de Dias 
parecem desconhecer por completo a alteração da LDBEN de 1997 e todo o 
processo de luta pela supressão da expressão supra referida. 

Na discussão sobre veto ao projeto de Carlos Minc, em que a lei do ER 
era debatida pelos parlamentares, o deputado Comte Bittencourt, do Partido 
Popular Socialista – PPS, aliado de primeira hora de Minc neste tema e coautor 
do projeto apresentado propondo o ER interconfessional assim se pronuncia: 

 



138  
O estado, ao abrir concurso – contratar e alocar para o contrato desses 
professores recursos do tesouro estadual –, incorre numa brutal 
imperfeição na interpretação da lei. Porque o ensino religioso tem que 
ser sem ônus, esse é o espírito da lei. Sem ônus até porque é 
facultativo e precisa continuar sendo assim. (ALERJ, 2003, p. 52) 
 Essa desconexão do discurso dos detratores da lei 3459 com as 

discussões do FONAPER afirmam o caráter completamente independente desta 
mobilização no Rio de Janeiro em relação ao Brasil e parece estar totalmente 
fundamentada não no desenvolvimento de uma versão sobre o ER, seus 
contornos e seu papel no Estado Republicano, mas em uma reiterada afirmação 
das fronteiras entre religião e Estado. 

Enquanto isso, os propositores do ER confessional no Rio de Janeiro 
anunciam a religião como uma espécie de manancial de valores, do qual se deve 
beber na escola para a melhoria da vida em sociedade, tal como o afirma a 
governadora Rosinha em seu veto ao projeto de Minc. Para ela, essa crise 
“haverá de ser superada pelo verdadeiro desafio que reproponha a introdução e 
a valorização do ensino religioso nas escolas da Rede Pública Estadual, sob a 
perspectiva do ensino confessional e plural”, que contribua com a “preparação 
do coração dos nossos jovens” (RIO DE JANEIRO, 2003a, p. 41-42). 

Por outro lado, seus detratores não possuem um discurso articulado e 
fundamentado sobre o tema. Sua retórica se sustenta no ataque à subvenção do 
Estado a atividades religiosas, como o material didático e pagamento de 
professores e na ingerência das instituições religiosas na dinâmica de admissão 
e demissão de professores públicos de ER. 

O modelo de ER proposto pelo grupo não está em conexão com o mundo 
acadêmico ou com o FONAPER. A proposta levada à cabo por Minc é a do ER 
interconfessional. Já nesta altura superado (no âmbito da retórica, como se pôde 
perceber pela análise dos PCNER e do modelo catarinense) pelo movimento 
pró-ER. 

Depois da lei aprovada e sancionada, Minc recorreu à justiça para barrar 
o que via como inconstitucional. O caminho escolhido por Minc foi apresentar 
uma representação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em suas 
alegações, Minc argumenta que “o ensino religioso previsto na Constituição é 
flagrantemente ecumênico [...] (MINC, 2000b, p. 33) e partir dessa premissa 
denuncia a) o caráter confessional do ER previsto na Lei 3459; b) a definição dos 
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conteúdos a serem ministrados ser realizada pelas autoridades religiosas; c) o 
poder das autoridades religiosas de chancelar (ou retirar a chancela e o 
emprego) de professores concursados do Estado para ER; d) que a formulação 
“autoridades religiosas” exclui diversas religiões que não possuem hierarquia; e 
e) que a Lei cria cargo público, o que é atribuição exclusiva do Poder Executivo; 

No acórdão, o Tribunal de Justiça recusa todas as argumentações de Minc 
acerca da matéria, recepcionando somente a questão formal por ele apontada, 
acerca da criação de cargos constituir vício de iniciativa, por partir do legislativo. 
Desta feita, por “eivado de inconstitucionalidade” (TJRJ, 2001, p. 37), o artigo 5º 
da lei é nulificado, restando o espírito da lei em pleno vigor. 

Há de se notar que, conforme Giumbelli e Carneiro (2004, p. 16) há 
indícios de que a União dos Juristas Católicos influenciaram o Tribunal de Justiça 
em sua decisão. Desconfiança que nasceu da fala do próprio bispo responsável 
pelo ER no Rio, Dom Fillipo Santoro. 

No mesmo ano em que a lei de Dias foi aprovada e sancionada, Carlos 
Minc entrou com um Projeto de Lei que estabelecia uma fórmula diferente de 
ER, que revogava aquele em vigor e propunha um modelo interconfessional, 
mantendo a proposta dentro de certos limites teóricos que o empurravam para 
um certo cristianismo genérico, a despeito da origem judaica do autor. 

Até esse momento, de aprovação e sanção da lei 3459 e até mesmo da 
representação frente ao TJ, a luta política em torno do ER era ainda rarefeita. Os 
contornos mais drásticos da disputa se darão justamente na oportunidade da 
discussão sobre o novo projeto em discussão. 

Mas antes de adentrarmos nessa controvérsia, são necessárias algumas 
considerações sobre a dinâmica das forças religiosas no Brasil em sua atuação 
político partidária no campo da luta parlamentar. 

Na ocasião da implantação do Ensino Religioso no Rio de Janeiro, foi 
amplamente divulgada uma foto em que lideranças cristãs, judaicas e islâmicas 
celebram o projeto. Mas a verdade é que os verdadeiros protagonistas dessa 
conquista são as lideranças políticas dos cristãos, tanto católicos quanto 
evangélicos. E esse protagonismo político desse campo religioso não é recente. 

 
3.1. Os católicos e a política 
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A Igreja Católica, que havia se separado por completo do estado 
brasileiro por ocasião da proclamação da república, reaproximou-se no governo 
Vargas, ganhando amplo espaço no aparelho do Estado e articulando diversas 
iniciativas para ampliar sua presença política, como a Liga Eleitoral Católica e 
posteriormente a Democracia Cristã, que se estendeu até golpe militar de 1964. 
Nessa ocasião, a Igreja Católica mostrava-se amplamente ligada ao estado e à 
elite, a ponto emitir nota de apoio aos golpistas: 

 
Em resposta às expectativas gerais e ansiosas do povo brasileiro, que 
viu a marcha acelerada do comunismo na direção do poder as forças 
armadas intervieram a tempo, e impediram o estabelecimento de um 
regime bolchevique em nosso país [...] Ao mesmo tempo em que 
agradecemos a Deus, que respondeu às preces de milhões de 
brasileiros e nos libertou do perigo comunista, estamos gratos, 
também, aos militares que, com sério risco de vida, se ergueram em 
nome dos interesses supremos da nação. (Apud LÖWY, 2000, p. 140) 
 

Pouco a pouco, contudo, a Igreja foi assumindo uma nova posição em 
relação à ditadura civil/militar instalada. O surgimento de uma prática cristã 
engajada nos processos de transformação social igualitária, o chamado 
Cristianismo de Libertação, e em sua esteira um corpo teórico completamente 
novo, a Teologia da Libertação, arremessaram a Igreja Católica do Brasil não 
somente para longe do Estado, mas exatamente para seu extremo oposto, 
constituindo-se a partir de então, no maior inimigo da ditadura vigente (LÖWY, 
2000, 144). 

Obviamente, esta forma de se relacionar com a ditadura vigente não era 
consensual na Igreja, que é um espaço de farta pluralidade. No entanto, a CNBB 
foi dominada desde 1971 (até 1994) pelo grupo progressista, que também era 
bastante numeroso entre os bispos e nas bases católicas, especialmente nas 
Comunidades Eclesiais de Base – CEBs (LACERDA, 2009). 

A partir da assunção de João Paulo II como papa, em 1978, como parte 
de acordo com os EUA e também em função de necessidades próprias, a Santa 
Sé, centro do poder católico, passou a combater a Teologia e o Cristianismo de 
Libertação.  
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A estratégia de combate foi composta por condenação de teólogos, 

intervenção de seminários e faculdades católicas, manipulação na escolha de 
bispos, alteração ou anulação de deliberações da igreja local e muitas outras 
iniciativas que abalaram profundamente essa tendência eclesial, abrindo espaço 
para a ascensão da Renovação Carismática Católica (RCC) e para a vitória dos 
conservadores na CNBB em 1994 (LACERDA, 2009). 

Além disso, se por um lado estimulou-se a hegemonia conservadora da 
Igreja do Brasil, por outro, a Santa Sé constitui uma retaguarda poderosa para 
sua ação. Nesse escopo, seu poder político e também jurídico são decisivos, já 
que também possui um Estado, o Vaticano, sujeito de Direito Público 
Internacional e capaz de celebrar tratados, chamados de Concordatas quando 
celebrados entre o Vaticano e outra parte. Foi partindo desses pressupostos que, 
em 2008, o Vaticano celebrou Concordata com o Brasil acordando o estatuto 
jurídico da Igreja no Brasil e estipulando o Ensino Religioso católico nas escolas, 
colocando em risco os pressupostos da laicidade do estado e os modelos não 
confessionais da disciplina, advogada usualmente po católicos (JUNQUEIRA e 
WAGNER, 2011a). 

Nesse contexto, uma nova presença da Igreja Católica se ensaia no 
cenário político. Enquanto o Cristianismo de Libertação trazia como componente 
fundamental uma novidade importante no contexto eclesial, que era um 
compromisso inarredável com a separação entre religião e Estado (LÖWY, 
2000), a RCC protagoniza uma neocristandade católica, que se notabiliza pela 
agressividade eleitoral e nos meios de comunicação social: 

Foram os carismáticos os que, por qualquer critério que se possa 
adotar para medir seu empreendimento, lançaram o mais ambicioso 
projeto de telecomunicações da história da Igreja. Seu principal 
objetivo não é apenas o de promover os pontos de vista do próprio 
movimento, e talvez garantir para si mesmos, como fizeram, séculos 
atrás, Dominicanos e Jesuítas, um lugar central na configuração do 
perfil do catolicismo mundial, mas consiste sobretudo em ajudar a devolver tanto ao Papado, quanto ao seu magisterium, a proeminência 
dentro e fora da Igreja. (DELLA CAVA, R;. MONTEIRO, P; 1994)  

É preciso dizer que esses dois pontos, inserção política e midiática, 
estão intimamente articulados. Citemos como exemplo o caso de Salvador 
Zimbaldi. Católico, membro da RCC, se elegeu por duas vezes vereador em 
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Campinas e depois como deputado estadual e federal, exatamente a partir da 
cidade que representa o centro irradiador do movimento (MARIZ, 2001, p. 13). 
Como deputado federal, conquistou concessões de TV para a Associação 
Senhor Jesus, do Padre Edward Dhouguerty, que fundou a TV Séc. XXI e para 
a comunidade liderada por Monsenhor Jonas Abib, possibilitando então a TV 
Canção Nova (CATOLICANET, 2013). Ao fim de seu primeiro mandato, se 
reelegeu quase quadriplicando seus votos e capilarizando sua votação. 

Seu mandato foi estruturado em dois braços, um que amparava as 
entidades católicas, normalmente carismáticas, com suporte estrutural, tais 
como a negociação das concessões de TV para a Século 21 e Canção Nova, o 
carro de Trio Elétrico que o deputado adquiriu e que disponibilizava para os 
eventos carismáticos que têm como proposta o espetáculo de fé, como 
showmissa, o Carnaval de Jesus, etc.. (PORTAL DO DEPUTADO SALVADOR 
ZIMBALDI, 2006).  

O outro braço do mandato de Zimbaldi foi o de defensor da moral cristã, 
como julga ser, que realizou campanha contra a legalização do aborto, contra a 
utilização de células-tronco embrionárias ou ainda pela proibição da 
transsexualidade. Um dos mais expressivos atos de Zimbaldi nesse sentido foi 
tentar proibir a reprodução, no Brasil, do filme O Código Da’Vinci (MUNIZ, 2006), 
isto por que o filme, baseado em um livro de ficção, mostra uma história em que 
há descendentes de um caso de amor entre Jesus e Maria Madalena, o que 
contraria a visão da Igreja acerca da pessoa de Jesus. 

Depois de denúncias ligadas ao escândalo das Sanguessugas53 
envolvendo a Comunidade Canção Nova54, Zimbaldi perdeu apoio político e não 
se reelegeu em 2006. Em 2011, então filiado ao Partido Democrático Trabalhista 
– PDT, conseguiu eleger-se novamente Deputado Federal. Durante o mandato, 
migrou para o Partido Republicano da Ordem Social – PROS e, apesar dos mais 
de 65 il votos, não reelegeu-se em 2014, quando foi candidato na coligação 
estadual que apoiou o empresário Paulo Skaff como candidato a governador e 

                                                           
53 Escândalo que envolvia a compra de ambulâncias para entidades assistenciais; 
54 Comunidade católica ligada à Renovação Carismática Católica e liderada pelo Monsenhor Jonas Abib; 
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Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores – PT, como candidata à 
Presidência da República. 

Bourdieu afirma que o campo religioso “cumpre uma função externa de 
legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da ordem 
simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política” 
(BOURDIEU, 2003, p.69), isto do ponto de vista do papel próprio do sistema 
simbólico face à objetividade, entretanto, quando uma entidade ou grupo 
religioso organiza-se como componente do mundo político é possível entendê-la 
não somente na disputa do plano simbólico pela hegemonia do campo religioso, 
mas também como entidade política com interesses objetivos e que tem seu 
potencial de interferência social ampliados. 

A RCC, como agente religioso na busca pela hegemonia do campo 
simbólico, participa dessa realidade de reencantamento da sociedade brasileira 
(NEGRÃO, 2005) e nesse sentido cumpre o papel enunciado por Bourdieu, mas 
como agente que age, organiza, interfere na política eleitoral de forma tão 
incisiva, amplia seu papel num processo dialético em que seu crescimento 
amplia sua interferência eleitoral que, por sua vez, age em benefício do 
movimento e de seu propósito religioso, aumentando ainda mais sua 
potencialidade política. 

Mas Zimbaldi é somente um exemplo utilizado para ilustrar a atuação 
dos mandatários que, a partir do recrudescimento conservador da Igreja Católica 
brasileira, vêm sendo eleitos desde a década de 1990. Essa ala da Igreja possui 
uma bancada numerosa e quando o assunto incide diretamente sobre a moral 
cristã, como aborto, casamento entre homossexuais e Ensino Religioso, 
automaticamente é composta aliança com a bancada evangélica no Congresso, 
também bastante numerosa e articulada. 

 
3.2. Os evangélicos e a política 

 
Os primeiros protestantes a chegarem ao Brasil datam dos primeiros 

anos da colonização europeia e as primeiras igrejas do protestantismo histórico 
são contemporâneas da vinda família real portuguesa para o Brasil. E foi no 
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século XX, especificamente em 1910, que foi fundada no país a primeira igreja 
protestante de natureza pentecostal no país. Mas o número de fiéis desse campo 
religioso era, até poucas décadas, irrelevante na seara eleitoral, embora 
houvesse instituições organizadas com o objetivo de articular a ação política 
protestantes desde a década de 1930 (CAMPOS, 2006). Foi somente na 
Constituinte de 1986 que os evangélicos demonstraram, pela primeira vez, força 
e articulação político/eleitoral, alcançando um total de 34 congressistas 
(PIERUCCI, 1989). 

Desde então, acompanhando a explosão demográfica dos evangélicos, 
sua presença política tem crescido vertiginosamente. Em 1989 tiveram forte 
presença nas eleições presidenciais, com comitês pró-Lula e Pró-Collor (estes 
muito mais numeroso) (SIERPIESKI, 1997), grande inserção também em 1994 
e 1998, majoritariamente no apoio a Fernando Henrique Cardoso e ganhando 
espaço também na política local em cidades e estados. 

Em 2002, a coligação entre PT e PL, que elegeu Lula presidente do 
Brasil, embaralhou as cartas entre evangelismo, conservadorismo e 
progressismo. O PL era controlado por evangélicos da Igreja Universal do Reino 
de Deus, à época a expressão mais dinâmica dos pentecostais na política 
(MACHADO e MARIZ, 2004). 

A presença evangélica no Congresso se consolidou em termos 
corporativistas, que compreendem não somente o resguardo de seus interesses 
materiais, mas como expresso por Silva: 

 
Entender a presença no Parlamento de forma ‘corporativa’, no intuito 
de resguardar os interesses “da fé” tem sido a principal característica 
da atuação dos parlamentares evangélicos. A conseqüência mais 
importante é que as mais diversas questões e discussões em torno de 
políticas públicas e de indicações de ministérios têm sido 
ressignificadas à luz da moralidade cristã. O mecanismo tem sido, 
grosso modo, o seguinte: essa política, esse projeto de lei, essa 
indicação para ocupar o ministério tal atende aos interesses da 
moralidade cristã? (SILVA, 2012, p. 06) 
 Essa é, pois, a essência da neocristandade, a ideia de que as políticas 

públicas e a legislação do Estado devem atender aos desejos divinos. Nesse 
sentido é que evangélicos e católicos carismáticos se encontram no cenário 
político. 



145  
 

3.3. A luta pelo Ensino Religioso Confessional 
 

Enquanto os agentes educacionais debatem o Ensino Religioso em 
termos acadêmicos, as esferas de regulação do ensino, submetidas às 
instâncias de poder do Estado, portanto, definidas pelas forças eleitorais, são 
fortemente pressionadas pelos agentes político/religiosos. 

A justificação do projeto confessional não aparece nos trabalhos 
acadêmicos, não possui grupos de estudo em sua defesa e não conta com 
publicações de professores renomados. A lógica da atuação do Estado 
enxergada do ponto de vista corporativo é o atendimento dos desígnios divinos, 
a transposição do desejo de Deus para a realidade contemporânea não tem a 
academia como mediação, mas justamente a ação política ungida, fiel a Deus. 

Nessa esteira, podemos ver inúmeras iniciativas das bancadas católica 
e evangélica para interferência na atuação do Estado e inclusive na educação. 
O caso mais notório foi o repúdio dessa bancada ao Kit anti-homofobia, do 
Ministério da Educação sob o governo Dilma. Esse material foi apelidado de Kit-
Gay pelos religiosos no Congresso, que se articularam e conquistaram o 
cancelamento do projeto (FERNANDES, 2011). 

Na condição em que a o conhecimento científico não é mais encarado 
socialmente como único conhecimento válido, em que suas premissas são 
relativizadas por ideais de variadas matrizes e especialmente pelo fenômeno do 
retorno do religioso ao cenário público (BAUMAN, 2001), a presença evangélica 
e católica nos espaços de poder pressiona as esferas de regulamentação 
educacional sem receber severa resistência, uma vez que essa fluidez não se 
limita à esfera política, mas atinge também frontalmente os sujeitos implicados 
no processo educacional. 

Não é gratuitamente que a mais importante expressão do modelo 
confessional do Ensino Religioso dá-se justamente no Rio de Janeiro, o estado 
com mais membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que conta inclusive 
com um senador (Marcelo Crivella) e que teve certamente o 
governador/candidato a presidência com maior identidade com os evangélicos, 
o hoje deputado Anthony Garotinho (MACHADO e MARIZ, 2004). 
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O Projeto de Lei que instituiu a disciplina no Rio de Janeiro no modelo 

confessional foi proposto pelo deputado Carlos Dias, intimamente ligado à 
hierarquia católica no Estado e recebeu, nessa empreitada, o apoio ostensivo 
dos evangélicos, articulado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil 
(OMEB) (MENDONÇA, 2012). 

O Projeto de Lei sofreu oposição especialmente de um setor do PT, 
liderado pelo deputado Carlos Minc, que propôs diversas supressões, 
substituições e recusas, na tentativa de estabelecer um ensino laico, acabando 
derrotado. O Governador, Garotinho, cuja identidade política está 
intrinsecamente ligada a sua condição de evangélico, sancionou sem restrições 
o projeto (MENDONÇA, 2012). 

 
4. A contraproposta: a interconfessionalidade 

 
Assinaram juntamente com Carlos Minc, essa proposta, os deputados 

Paulo Pinheiro, André Ciciliano, Armando José, Arthur Messias, Chico Alencar, 
Cidinha Campos, Edson Albertassi, Hélio Luz, Ismael de Souza, Jamil Haddad, 
Laprovita Vieira e Walney Rocha. A presença de tantos co-autores, apesar da 
manifesta autoria de Minc, tem por objetivo demonstrar o grau de 
comprometimento dos mesmos e reforçar o projeto. 

Não obstante, forjou-se uma aliança com outros sujeitos políticos, 
nomeadamente o Sindicato dos Professores do Rio – SIMPRO, o Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação – SEPE e o Movimento Inter-Religioso 
– MIR. Sendo que as entidades profissionais estavam mais preocupadas com a 
incorporação de um novo contingente do que com a discussão específica do ER. 

Quanto ao MIR, trata-se de um movimento de formatação pouco regular, 
não possui site ou perfil em redes sociais e encontrar informações sobre ele 
apresenta-se como uma tarefa árdua. 

Esse movimento foi formado em 1992, por ocasião da ECO-92 e com o 
objetivo de ser um espaço de encontro e diálogo entre as expressões religiosas, 
mas nenhum propósito de assemelhar-se ao que poderíamos chamar de 
federação de denominações religiosas. 

 
O surgimento e desenvolvimento exemplar do MIR na década de 1990, 
fruto da emergência desse “movimento” no plano internacional, é 
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marcado, com efeito, por um conjunto de situações singulares que 
conformaram as últimas décadas no Rio de Janeiro, no Brasil e no 
mundo. Isso pra dizer que o MIR é parte do que poderíamos chamar 
de ‘espírito de época’. Dentre os sinais desse espírito de época, 
poderíamos citar o aparecimento de formas de religiosidade semi ou 
des-institucionalizadas e a expansão de novas opções religiosas, a 
presença da religião no espaço público contestando visões 
sociológicas já consagradas sobre o seu desaparecimento, a 
emergência de uma sociedade civil que busca redefinir a agenda 
pública nacional e internacional, o ressurgimento de diferentes 
modalidades de ‘fundamentalismo’ religioso, entre outros. (CONRADO 
e WIIK, 2009, p. 9)  

Talvez mesmo devido a essa fluidez nos processos organizativos, apesar 
de conhecer o FONAPER  e tangenciar a discussão sobre o Ensino Religioso, o 
MIR somente atinou ao tema depois do que seu coordenador, André Porto, 
chamou de “famigerada lei do Carlos Dias” (PORTO, 2004, p.131). 

Segundo André Porto, o projeto 1840/2000, apresentado por Carlos Minc, 
é de autoria do próprio MIR, construído sob a assessoria do FONAPER e que foi 
repassadopara Minc. 

O projeto é bem simples. Pretende dar nova redação à lei 3459/00 nos 
seguintes termos: 

 
Art.1°- O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas e estaduais de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo ou o estabelecimento de 
qualquer primazia entre as diferentes doutrinas religiosas. 
Art.2°- O Sistema Estadual de Ensino regulamentará os procedimentos 
para a definição dos conteúdos de cada ciclo de conhecimento, ouvida 
entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas. 
Art.3°- O Sistema Estadual de Ensino estabelecerá as normas para a 
habilitação e admissão de professores concursados de Ensino 
Religioso e tomará as medidas necessárias para a capacitação 
docente. 
Art.4°- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em 90 
(noventa) dias a serem contados da sua publicação. 
Art.2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. (MINC, 2001, p.39) 
  

Como se nota, o Projeto de Lei prevê basicamente três alterações em 
relação à lei original:  

a) Retirada da expressão “confessional” – embora não afirme também 
outro tipo específico de ER, tais como interconfessional ou fenomenológico (que, 
a essa altura, já participava do léxico dos movimentos pró-ER).  
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Ao não definir o tipo de ER, em tese, o PL criava o espaço para que a 

disciplina não se transformasse, uma vez que o Conselho Estadual de Educação 
poderia, em tese, optar por esse modelo. Há porém, dois pressupostos que 
parecem apontar em sentido contrário. O primeiro é a vedação, no próprio texto, 
de “qualquer primazia entre as diversas doutrinas religiosas”, o que, em tese, 
dificultaria a divisão desigual de professores por credo. O segundo é um 
reconhecimento de que o Estado, por meio de seus meandro burocráticos, tende 
a decantar as manifestações religiosas de suas ações oficiais. 

b) O segundo ponto é a reserva, pelo Estado, na definição das normas 
para admissão dos professores e também na definição dos conteúdos, 
ressalvando que tal decisão careceria de antes ser “ouvida entidade civil 
constituída pelas diferentes denominações religiosas”. O que ancora o projeto 
de forma imediata com a LDBEN. 

Essa proposta foi apresentada em uma audiência pública sobre o ER, 
realizada pelo ISER em parceria com o Deputado Carlos Minc. Contando 
também com a presença do MIR, com cerca de 30 denominações religiosas 
distintas em apoio. 

Contudo, diferentemente do projeto de Dias, o PL 1840 foi alvo de 
discussões e protelações até ser arquivado ao fim da legislatura (2002) e 
desarquivado no ano seguinte, em março de 2003. 

Neste interim, o processo de operacionalização do ER confessional 
avançou. Em 2001 foi publicado o Decreto 29.228, que criou a Comissão de 
Planejamento do Ensino Religioso Confessional. A incumbência dessa comissão 
seria perscrutar as opções religiosas dos estudantes para orientar o percentual 
destinado a cada credo no concurso para professor de ER. Também deveria 
articular com as instituições religiosas o conteúdo a ser ministrado. 

Em 27 de março de 2002, o Decreto 31.086, regulamentava o ER no Rio 
de Janeiro, reiterando os termos da lei de Carlos Dias e submetendo os 
professores às autoridades religiosas. 

A Comissão de Planejamento do Ensino Religioso realizou pesquisa nas 
escolas públicas do estado cujo objetivo era saber qual seria a demanda 
aproximada de professores e mapear as crenças dos estudantes para realizar o 
concurso conforme esses percentuais. 
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A luta política pelo ER, contudo, não se encerrou com a aprovação da Lei 

3459 e com o desenrolar dos trâmites para sua aplicação. Também não se pode 
dizer que a luta tenha ficado encerrada nos limites da Assembleia Legislativa. A 
disputa de modelos perpassa a opinião pública, os agentes religiosos e o 
aparelho do Estado. 

Em 09 de outubro de 2000, Carlos Minc publicou no jornal O Globo, um 
artigo denominado Educação Religiosa e Ensino Público, em novembro de 2003, 
em sua Minc em Revista, publicou O Rio de Volta à Idade Média: Governadora 
quer pregação religiosa nas escolas estaduais, e em 17 de março de 2004, no 
Jornal do Brasil, publicou De volta à idade média. 

Os textos possuem um roteiro mais ou menos padrão, enunciam a 
separação entre Igreja e Estado como uma importante conquista histórica, afirma 
que a decisão sobre os conteúdos da disciplina é atribuição, conforme a LDB, do 
Sistema de Ensino e, por fim, proclama sua indignação com a contratação de 
professores de doutrina religiosa quando disciplinas como química e física 
possuem carência de docentes. 

Noutra ponta, o Arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales 
também publica na imprensa laica, em 29 de novembro de 2003, seu artigo O 
Estado leigo não é ateu sai pelo jornal O Globo. Neste texto, o cardeal afirma 
que “Há um certo equívoco quando nivelamos o Estado laico e o ateísmo” 
(SALES, 2003, p. 119). Para ele, o Estado, embora não deva professar uma 
crença ou pressionar explicitamente os cidadão para professarem uma crença 
específica, deve criar as condições e promover a existência de uma estrutura 
religiosa/espiritual, o verdadeiro esteio das nações. Como exemplo, a “derrocada 
do império soviético [...] A estrutura marxista impedia o surgimento de uma 
dimensão espiritual no indivíduo” (p.119). 

Outros sujeitos também aparecem no debate público. O Conselho de 
Unificação do Movimento Espírita, sondado para ser o órgão de habilitação de 
professores desse credo, publicou, em 2002, deliberação em que se posiciona 
em relação à lei 3459/00 a partir de fundamentos de sua doutrina: 

 
O Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro vê com reservas a 
Lei em comento [...] 
Para nós, Espíritas, o ensino religioso nas escolas não pode e nem 
deve onerar os cofres públicos, ou seja, deve ser ministrado 
voluntariamente pelas entidades religiosas que prepararão 
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orientadores – que podem ser ou não professores – para esse 
importante mister.[...]  
O confessionalismo religioso nas escolas não é recomendável pois, 
embora seja tal ensino facultativo ao aluno, sua inclusão legal em carga 
horária curricular poderá acender atavismos segregadores do ódio 
entre religiões que tanto já fizeram sofrer a humanidade e que hoje, 
infelizmente, ainda grassa em parte do globo mercê de práticas 
fundamentalistas atentatórias à dignidade cristã. Não é de 
conhecimento doutrinário, assim, que os educandos de nível básico 
necessitam, mas, sim, de sentimento religioso para consigo mesmos e 
para com os outros, que possa despertar o seu amor, a sua 
solidariedade e convivência fraterna e harmônica àqueles ao derredor. 
Isto não é utopia; ao contrário, é meta que devemos perseguir 
incansavelmente para dar cumprimento à Diretriz Cristã de amarmos 
uns aos outros. [...] (CONSELHO DE UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO 
ESPÍRITA, 2002,, p. 128-129)  

Resolve Deliberar: 
 

[...]b) Não credenciar Professores Espíritas para participar do ensino 
religioso confessional remunerado pelo fato de os Espíritas terem como 
norma de conduta em todas as atividades exercidas ‘O dai de graça o 
que de graça recebestes’, recomendado por Jesus, podendo, 
entretanto atuar como Voluntário em todas elas, tanto as de ordem 
administrativa como as doutrinárias, como por exemplo, o  
Projeto Federal ‘Amigos da Escola’, sendo que a indicação seria feita 
pelo órgão de Unificação local.[...](CONSELHO DE UNIFICAÇÃO DO 
MOVIMENTO ESPÍRITA, 2002, p. 130)  

A nota teve grande repercussão. Em 06 de janeiro de 2004, Gerson 
Simões Monteiro, Presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do 
Rio de Janeiro – USEERJ, publicou artigo no jornal O Globo sob o forte título 
Fundamentalismo com verba pública. No mesmo diapasão da deliberação do 
Conselho, Monteiro denuncia o ensino confessional que, segundo ele “poderá 
acender atavismos segregadores do ódio entre religiões, que já causou tanto 
sofrimento à Humanidade” (MONTEIRO, 2004, p. 129). 

Mary del Priore, em Do outro lado: A história do sobrenatural e do 
espiritismo (PRIORE, 2014), relata o árduo percalço do espiritismo no Brasil, 
contra o qual se postava o preconceito e a criminalização. Só nas últimas 
décadas é que o movimento espírita alcançou uma maior tranquilidade na esfera 
social. 

Contudo, com a ascensão do neopentecostalismo e a consequente 
neopentecostalização do campo religioso brasileiro, importantes conflitos vêm 
sendo registrados. Isto porque a chamada Guerra Santa, elemento típico no 
neopentecostalismo (MARIANO, 1999) pressupõe o mundo como um ringue 
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permanente em que as forças de Deus e do Diabo se encontram em luta. E como 
o diabo encontra-se sempre no outro, os “outros” que constituem minoria, instala-
se um processo de intensa violência simbólica e, por vezes, física. 

Como minoria, cercada por um cenário de forte pulsação das 
denominações neopentecostais, como a IURD e onde a Igreja Católica é mais 
conservadora e o estado em que a RCC é mais forte e recebeu mais apoio da 
hierarquia (SOUSA, 2005), os espíritas reagiram. 

Para exemplificar a contradição seria preciso imaginar em uma escola 
pública em que o credo católico ou evangélico fosse ensinado55 e o mais 
importante líder carismático Monsenhor Jonas Abib fosse utilizado, através de 
sua obra mais importante, Sim, sim, não, não, como referência bibliográfica, 
quando afirma que “Os próprios pais e mães-de-santo e todos os que trabalham 
em centros e terreiros são as primeiras vítimas: são instrumentalizados por 
Satanás” (ABIB, 2005, p. 15). Ou quando diz que “Podemos dizer sem medo 
que, infelizmente os espíritas são as primeiras vítimas do embuste do demônio. 
Não estamos contra eles: estamos contra quem os enganou” (p. 50). 

 
Além dos artigos publicados na grande imprensa, também os próprios 

veículos publicaram editoriais tratando do tema. O jornal O Globo, em um 
primeiro momento, em 14 de março de 2002, considerou, sobre o ER 
confessional, que “não se vê em que ele possa causar constrangimentos” (O 
GLOBO 2002, p. 145) em se mantendo seu caráter facultativo. Mas em 25 de 
março de 2003, chama a iniciativa de “uma aventura” (O GLOBO, 2003a, p. 146) 
e em 06 de novembro de 2003, o considera uma “volta ao passado” (O GLOBO, 
2003b, p. 147) e mantém essa toada em outras oportunidades, em 24 de 
novembro de 2003, 06 de março de 2004, onde diz que as crianças serão 
catequizadas na escola (O GLOBO, 2003c, p. 148). 

O jornal A Folha de S. Paulo também se posiciona sobre o assunto em 27 
de outubro de 2003 (FOLHA DE S. PAULO, 2003, 147), criticando frontalmente 
o edital para contratação de professores do ER, especialmente no que tange ao 
credenciamento dos mesmos pelas autoridades religiosas e a perda do emprego 

                                                           
55 Na maioria das escolas há somente um professor, quase sempre católico ou evangélico 
(SANTOS, apud ISER, 2004, p. 73) 
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no caso de se perder esse credenciamento. Tema que também aparece 
crescentemente nos editoriais do O Globo. 

Percebemos que a presença do jornal O Globo, no debate, foi muito mais 
intensa do que os demais. Trata-se de um jornal fundado em 1925, parte do 
conglomerado Globo Comunicações. Seu público é bem distribuído em termos 
de faixa etária e a maior parte de seus leitores, 47%, está na Classe B 
(MOREIRA, 2006), o que indica um leitor de uma faixa média de renda e muitos 
inscritos em profissões liberais, que tendem a não ver com bons olhos 
compromissos entre religião e Estado. 

Em 1994, o Centro de Estudos Judiciários, da Justiça Federal, consultou 
os órgãos de imprensa. Acerca de seu editorial, o jornal O Globo apesentou o 
que acredita serem algumas de suas características. Destacamos: defesa da 
sociedade justa, democrática e pluralista, com garantia de liberdade de 
expressão; defesa da economia de mercado, em que merecem igual respeito a 
livre iniciativa da empresa e os direitos do consumidor; condenação de toda 
forma de discriminação e preconceito social;  disposição a apoiar  em editoriais 
candidatos a cargos eletivos, sempre  que a tomada de posição servir ao 
interesse público, preservando-se a isenção do noticiário; apoio a programas e 
ideias que se coadunem com os princípios do jornal, não se filiando, nem se 
associando, entretanto, a associações político-partidárias; abertura de espaço 
para o debate e o livre curso das ideias, independentemente de sua linha editorial 
(MOREIRA, 2006). 

Há de se chamar atenção para a coexistência do compromisso com o 
pluralismo e com a condenação de discriminação e preconceito social e a aliança 
forjada com a Igreja Católica ao fim dos anos 90 cuja lógica era a de atacar a 
IURD, porque era também uma concorrente comercial, através da Rede Record 
e privilegiar a RCC, apresentada como expressão popularizadora da Igreja 
Católica (SOUZA, 2001). Mas mesmo com essa aliança, no contexto 
apresentado, o jornal divergiu da posição católica, talvez devido ao 
posicionamento de seu público, já que a imprensa, especialmente nesses dias 
de comunicação eletrônica rápida, fácil e de duas vias, acirra a interlocução dos 
meios de comunicação com seus clientes. O desafio editorial é, sempre, o de 
influenciar os clientes sem confrontá-los, em um movimento sutil que nem 
sempre é possível (BORDENAVE,1995). 
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Dado o forte grau de tensão da vida interna do catolicismo, a militância 

em seu interior tem sempre uma dupla dinâmica, uma que quer expandir o que 
seja a Igreja para além de seus limites atuais e outra para a definição do que 
seja essa igreja que se quer expandir. 

Uma breve apresentação das publicações católicas são necessárias 
porque de diferente natureza que a mídia comercial, como o jornal apresentado 
e dado que:  

Entender o fato exige, de um lado, a formação de leitores ou de 
espectadores como membros de diferentes ‘comunidades 
interpretativas’ que partilham as mesmas habilidades, códigos, hábitos 
e práticas, e, de outro, a caracterização dos efeitos produzidos nos 
textos por suas diferentes formas de publicação e de transmissão 
(CHARTIER, 2002, p. 59)  

Diferentemente do público de fora da Igreja Católica, em seu interior, as 
questões colocadas levam em consideração questões como o caráter 
político/social da teologia (disputa com a Teologia da Libertação) e as fontes 
autorizadas de legitimação da posição da Arquidiocese do Rio de Janeiro frente 
ao ER, considerando que estava na contramão da reflexão da CNBB sobre o 
tema. 

O primeiro documento a ser publicado foi o Diretório Pastoral do Ensino 
Religioso, que apresenta superficialmente essas questões por ser um 
documento mais prático, voltado aos pais de alunos e professores de ER. Mas 
foi em 2002, na edição nº 86 da revista Communio, que Dom Felippo Santoro, 
ligado à Renovação Carismática Católica, expressou de modo mais contundente 
e completo, a posição da Arquidiocese, em um artigo denominado O Ensino 
Religioso: Identidade e Pluralismo. 

Na década de 1960, o jovem teólogo Joseph Ratzinger, que era a estrela 
do progressismo católico mas ficou profundamente abalado com as 
consequências da revolução social de 1968 e promoveu uma brusca guinada em 
sua perspectiva. Ratzinger passou a militar para que o Concílio fosse lido na 
perspectiva do que chamou de “Hermenêutica da Continuidade”, ou seja, como 
meras inovações linguísticas para a identidade da Igreja Católica, qual seja a 
identidade formulada em Trento (DIAS, 2006)56. Neste processo de promoção 

                                                           
56 Projeto defendido entre 1981 e 2005, como Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e 
posteriormente como papa, sob o nome de Bento XVI. 
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de suas novas ideias, abandonou a revista progressista Conciillium, que tinha 
por objetivo levar o Concílio Vaticano II a suas mais profundas consequências e 
passou a contribuir com a revista Communio, cuja proposta é exatamente o 
contrário (TORNIELLI, 2009) e é este o veículo, justamente, do artigo de Dom 
Fillipo Santoro. 

O autor apresenta um cenário em que o crime, a corrupção e as mazelas 
sociais são tributárias, em grande medida, de uma LDBEN formalista em que o 
homem não é considerado em seu conceito fundamental, e que “privilegia um 
modelo estadista” (SANTORO, 2002, p. 109) devido, especialmente, ao caráter 
marxista de Darcy Ribeiro, seu autor. 

É importante notar a tendência maniqueísta na confrontação de Santoro 
à LDB e a seu autor. Outro ponto relevante é apontar a complexidade fronteiriça 
entre as ideias políticas e teológicas no reconhecimento que Darcy Ribeiro se 
distanciava de Santoro em muitas arenas, já que também possuía uma relação 
histórica de longa data com diversos e emblemáticos personagens ligados à 
Teologia da Libertação. 

É muito interessante que, se no debate público voltado para a sociedade, 
a Igreja Católica apresenta a plena consonância da lei 3459 com a LDBEN, em 
seu artigo na Communio, o bispo se sente à vontade para afirmar que a LDBEN 
“sustenta a idéia de um ER puramente antropológico, desligado de qualquer 
religião e com programas e professores escolhidos pelo Estado” (SANTORO, 
2002, p. 111). 

O problema colocado por Santoro é simples, é preciso reforçar o senso 
religioso, inerente ao humano, sob risco de “sermos devorados por uma 
superideologia que engole tudo no seu projeto hegemônico” (SANTORO, 2002, 
p. 112) e recusando o papel do Estado em ensinar religião, pois, em sua 
argumentação, não é assim que acontece em uma democracia. Aqui, creio que 
haja uma importante tensão entre o que realmente seja a disputa em torno do 
ER.  
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Qual é o espaço da religião no ER, objeto de curiosidade ou de 

experiênciação? Essa é a grande questão colocada e que dispõe em duas 
trincheiras os sujeitos aqui açambarcados57.  

Obviamente, se a religião é colocada como um objeto de curiosidade, um 
fenômeno sociológico, antropológico e político, a legitimidade do Estado em 
estudá-lo e ensiná-lo é inconteste, até mesmo pela Igreja Católica e é este o 
sentido enunciado pelos detratores do ER confessional e propugnantes de 
modelos não confessionais.  

Essa presença da religião se contradiz com o objetivo específico 
compreendido para o ER defendido por Santoro, algo dificilmente diferenciado 
da catequese. Embora reconheçamos o esforço teórico do autor em tentar 
diferenciar as propostas ao defender que “A diferença [entre ER e catequese] 
está na perspectiva: uma é cultural, a outra é mistagógica, isto é, introduz à 
experiência da fé por meio da preparação aos sacramentos e a pertença a uma 
comunidade concreta” (SANTORO, 2002, p. 116). 

 
5. Projeto de Lei 1840 – o confronto de modelos 

 
Em 2003, o projeto de Minc voltou à baila e o MIR realizou um forte 

trabalho de convencimento com os parlamentares. Sob o guarda-chuva de 
congregar 26 denominações religiosas, o MIR visitou todos os gabinetes em 
busca da aprovação do projeto.  

Carlos Dias, o autor da lei então em vigor, não se reelegeu em 2002 e, 
por 50 votos a 2 (votos contrários de Otávio Leite – PSDB e Alessandro Molon – 
PT), a lei de Carlos Minc foi aprovada pela expressiva maioria dos deputados. 
No entanto, pouco depois, soube-se que a então governadora Rosinha Matheus 
vetou integralmente o projeto. 

Na justificativa do veto, a então governadora usou argumentos de variada 
natureza. Do ponto de vista formal, acusou o projeto 1840 de usurpar 
prerrogativa exclusiva do executivo ao determinar tarefas da Secretaria da 
Educação. Do ponto de vista material, defendeu a lei em vigor, alegando, de 
                                                           
57 No contexto da luta pelo ER no Rio de Janeiro, a única ocasião em que houve manifestação 
contra o ER foi na audiência pública realizada por Minc em que o Prof. Luiz Antônio Cunha 
considerou todas as formas de ER um retrocesso. (NOVAES, 2004). 
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forma pragmática, que edital para contratação de professores já estava aberto e 
defendeu o modelo em vigor. Afirmou a necessidade da “[...] preparação do 
coração de nossos jovens […]” diante da atual “crise de valores” (RIO DE 
JANEIRO, 2003a, p.41-42). 

O veto da governadora foi então enviado para a Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro para discussão dos parlamentares. Os deputados deveriam 
decidir se mantinham o veto ou o rejeitavam. Neste momento, houve uma grande 
discussão em torno do projeto de lei vetado e dos argumentos oferecidos pela 
governadora. 

Uma das mais interessantes e exemplificativas manifestações foi aquela 
manifestada pelo Deputado Estadual Samuel Malafaia58: 

 
O projeto de lei vetado indica que o ensino seja não-confessional. Diria 
que seria mais ou menos como ir a uma aula de Educação Física e o 
professor começar a dizer: “A Educação Física é boa para o corpo. 
Começou na Grécia, no Olimpo, quando os deuses estavam tentando 
ficar fortes, então, começaram a se exercitar. E depois se desenvolveu 
de tal maneira...” Mas ninguém fará exercício algum. O ensino 
confessional, o cristão – católico ou protestante – dá o ensino com a 
Bíblia aberta. O muçulmano terá o ensino de acordo com as doutrinas 
do Islamismo [...] (ALERJ, 2003, p.42) 
 Consideramos esta fala como sintomática porque ela revela a pluralidade 

de concepções que emanam de um mesmo texto. A lei 3459/00, que é defendida 
em muitas oportunidades como um espaço de conhecimento, embora restrito a 
uma só confissão é aqui é apresentada como um momento religioso na escola, 
não de reflexão teórica, mas de experienciação da religião no espaço escolar, 
um verdadeiro enclave eclesial na grade curricular, financiado com dinheiro 
público. 

Mas a tônica da discussão parlamentar é muito mais plural do que supõe 
este excerto da fala do deputado. Existe um movimento continuo de legitimar 
cada uma das posições em face da legislação nacional vigente, reconhecendo o 
cenário de pouca verossimilhança da tese de que o Estado deve responder 
unicamente às religiões hegemônicas. 

O próprio Malafaia parece reconhecer essa pluralidade, ao defender que 
“É claro que se tenho um filho menor de 16 anos, eu, como pai, vou indicar que 

                                                           
58 Samuel Malafaia é irmão do Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, famoso por sua 
verve acentuada e polemista, maior defensor da legalização da apelidada “cura gay”. 
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ele siga os conceitos daquilo que acho que seja minha verdade, a verdade da 
minha família59” (ALERJ, 2003, p.43). o que parece uma recaída pós-moderna 
do deputado que comunga de posições ultra-conservadoras especialmente no 
que diz respeito aos direitos da sexualidade, nada mais é do que um subterfúgio 
retórico para legitimar os privilégios (numéricos) dados às denominações cristãs 
no ensino confessional em sua concepção como enclave na escola pública. 

Ainda na discussão sobre o veto da governadora, outra fala nos chama a 
atenção, para o Deputado André Correa “Neste caso específico, obviamente, 
não valem as questões das doutrinas dos partidos. Esta é uma questão de foro 
íntimo.” (ALERJ, 2003, p. 46). Correa, que na mesma discussão se declara 
católico praticante, apresenta a votação como uma questão “de foro íntimo”. 
Seria possível dizer, dada a forma da colocação, trata-se de uma questão de fé.  

Não se trata, pois de uma discussão republicana entre homens que 
desejam discutir os rumos da educação e seu melhor interesse, mas uma 
discussão moral e religiosa em que diferentes crenças e cosmovisões se 
encontram. 

Aqueles favoráveis à manutenção do veto argumentam seguindo uma 
linha discursiva possivelmente oferecida pelo governo, ativamente interessado 
nesta vitória, os pontos-chave arguidos são: a) O ER confessional é 
constitucional porque contempla diversas crenças e é facultativo; b) Um ER que 
não ensine uma religião, é superficial; c) A fé é fundamental nesses dias de crise 
moral. 

Aqueles que defendiam a derrubada do veto, liderados por Minc e 
apoiados pelo MIR, nas arquibancadas, arguiram nas seguintes linhas: a) O 
ensino confessional é inconstitucional porque equivale a subvencionar iniciativas 
religiosas; b) O ER confessional é um retrocesso histórico; c) Há grande 
defasagem de professores de física, química e biologia “que é a formação que o 
homem precisa para vencer as barreiras do dia-a-dia (ALERJ, 2003, p. 48). 

O Poder Executivo trabalhou pela manutenção do veto e, curiosamente, 
recebeu apoio de deputados de oposição, como o caso de Alessandro Molon, do 
PT e não conseguiu o voto de personagens que cerravam fileiras com o governo, 
como o Deputado Geraldo Moreira, do PSB, que assim justifica sua dissensão 
                                                           
59 Grifo meu; 
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no tema: “Por isso, repito, no meu voto não vai demérito algum ao governo – 
considero ser excelente a gestão da Sra. Governadora Rosinha Garotinho e do 
Sr. Garotinho –, mas se trata de uma questão de princípios” (ALERJ, 2003, p. 
53). 

A fronteira entre as posições confrontadas não se assenta em 
interpretações acerca da eficácia ou da eficiência de qualquer dos modelos, mas 
do “até onde pode-se chegar” mantendo-se a laicidade do estado. Exceto o 
autor, Carlos Dias, todos os demais defensores da lei 3459/00 (inclusive o 
judiciário fluminense) afirmam considerar que não há qualquer prejuízo à 
laicidade do Estado. A laicidade em si não é contestada, é sua natureza que está 
em disputa. Que comportamentos, relacionamentos, podem ocorrer sob sua 
guarda? 

Para Buriti (2000) as instituições religiosas se apresentam no cenário 
público de modo mais enfático nos últimos anos, participam da constelação de 
agentes coletivos com forte projeção pública e ocupando diversos espaços 
sociais para além do caráter litúrgico/religioso que lhas acompanhava em 
períodos anteriores. 

Nesse cenário em que as instituições religiosas participam de ações 
sociais do governo, mobilizam-se por bandeiras coletivas, apresentam e elegem 
candidatos nas variadas esferas é um desafio delimitar o espaço em esse 
relacionamento é legítimo no escopo da laicidade do Estado e quando esses 
limites são ultrapassados. 

Por um lado, essa é uma questão latente na discussão entre os deputados 
na ALERJ. Por outro, há ainda mais dois fatores prementes em qualquer 
discussão dessa natureza, quais sejam, o relacionamento com o Poder 
Executivo e por outro, com a base eleitoral de cada parlamentar. 

Embora o governo tenha sido incapaz de convencer o Deputado Geraldo 
Moreira, é notável que um projeto de lei aprovado por ampla maioria tenha sido 
vetado e o veto mantido com apoio de 35 parlamentares (lembrando que 
somente 2 parlamentares se opuseram ao projeto em sua aprovação) e que 
somente 19 parlamentares votaram pela derrubada do veto. Dos 50 deputados 
que aprovaram o projeto, 31 tergiversaram frente a oposição do Poder Executivo. 

Também é possível que a mobilização de agentes como a Igreja Católica 
tenha sido decisivo para que o veto da governadora fosse mantido, sustentando 
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o modelo confessional no ER do Rio de Janeiro. Essa amálgama de interesses 
transversais moldou uma votação em que parlamentares associados à direita do 
espectro político, como Samuel Malafaia e os coronéis Jairo e Rodrigues 
pudessem cerrar fileiras com esquerdistas como Alberto Brizola e Alessandro 
Molon, enquanto do lado oposto, liderados pelo esquerdista Carlos Minc, se 
encontrassem pessoas de diversos matizes políticos e entre eles Flávio 
Bolsonaro, filho e correligionário do Deputado Federal Jair Bolsonaro, ícone da 
direita política no Brasil. 

 
6. A efetivação do ER confessional 

 
O edital para o concurso para professores de Ensino Religioso, publicado 

em outubro de 2003, portanto, mesmo antes da discussão em torno do projeto 
de Minc, especificava que: 

 
Considerando o estudo estatístico realizado pela Comissão de 
Planejamento do Ensino Religioso Confessional, são oferecidas 342 
(trezentas e quarenta e duas) vagas para professores do credo 
católico, 132 (cento e trinta e duas) vagas para professores do credo 
evangélico e 26 (vinte e seis) vagas para os demais credos 
reconhecidos. (RIO DE JANEIRO, 2003, p. 80)  

Temos então um total de 500 vagas abertas, bem menos do que o 
necessário para atender a toda a rede estadual. Deste total, cerca de 65% de 
professores habilitados pelo credo católico, 30% de evangélicos e 5% de “demais 
credos”, genérico. 

No caso da Igreja Católica, a credenciadora dos candidatos era a 
diocese60 da região para a qual o candidato pretendia disputar vaga. No caso 
dos evangélicos, quem credenciava era a Ordem dos Missionários Evangélicos 
do Brasil – OMEB, cuja maioria da diretoria e seu fundador e presidente por 
décadas Reverendo Isaías de Souza Maciel são ligados à igreja Presbiteriana. 
Embora a então governadora também fosse presbiteriana, a relação da OMEB 
com a Secretaria da Educação era mais antiga e remonta a década de 1980, 
também organizando a entrada de professores evangélicos de ER no estado. 
                                                           
60 Unidade regional do governo da Igreja, pode congregar um conjunto de bairros, uma cidade 
ou até diversas cidades. 
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Em relação ao “demais credos”, a situação era mais improvisada e cada 
professor que passava entrava em contato com seu líder espiritual solicitando 
que o mesmo fizesse o cadastro para reconhecimento na Secretaria de 
Educação do Estado. 

Temos aí alguns problemas bastante sensíveis para a manutenção da 
isenção do Estado frente ao Mercado Religioso e essa é uma questão central. O 
que permitiu a pluralidade religiosa foi justamente a ausência da subvenção do 
Estado a uma crença específica e a retirada dos instrumentos de coerção às 
diferenças. Faz-se-mister então que o Estado não opere nenhum procedimento 
que intervenho no Mercado Religioso, o que parece ocorrer no processo de 
admissão desses professores. 

Como se sabe, o cristianismo se dividiu em mais de uma expressão 
religiosa durante o século XVI. No entanto, até o século XX, as denominações 
protestantes eram numericamente muito limitadas. E mesmo no começo do 
século XX, o surgimento do pentecostalismo não fez, a princípio, surgir uma 
quantidade expressiva de igrejas. No caso do Brasil, tivemos tão somente a 
Congregação Cristã do Brasil, fundada em 1910 e a Assembleia de Deus, no 
ano seguinte (MARIANO, 1999). 

Foi em meados do século, com o movimento das tendas, que o fenômeno 
do Deuteropentecostalismo promoveu a pulverização do movimento pentecostal 
de uma quantidade gigantesca de denominações religiosas que possuem muito 
em comum, mas que também possuem idiossincrasias, diferenças doutrinárias, 
teológicas e, acima de tudo, no que nos diz respeito, disputam o monopólio dos 
bens da salvação no mercado religioso (BOURDIEU, 2001). Ou seja, disputam 
fiéis com as outras igrejas de igual natureza (o trânsito de fiéis entre essas 
denominações é grande) e podem querer verem-se representadas na docência 
do ER tratando-se de um desejo legítimo. 

Só para se ter uma ideia, em 1992, ou seja, cerca de 10 anos antes dos 
fatos aqui discutidos, somente na Grande Rio haviam 4 mil denominações 
religiosas registradas e mais de 3,4 locais de culto. Uma análise de médio prazo 
também permitiu verificar que a média de novos registros de 8 por semana. 
Deste total, 5, em média, são evangélicas e 2 mediúnicas (kardecismo, 
umbandismo e candomblecismo) (FERNANDES, 1994) 
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Basta que lembremos de diferenças teológicas profundas entre algumas 

igrejas evangélicas (até mesmo essa expressão é precária) como o 
reconhecimento da Trindade ou da Unicidade como identidade divina ou a 
questão da salvação pela graça ou fé dos seres humanos para que 
compreendamos que não se pode prever o critério “evangélico” genérico como 
se esse bloco fosse um todo monolítico no qual as disputas estivessem 
ausentes. 

Imaginemos uma hipótese bizarra, que todos ou muitos dos aprovados na 
cota de professores evangélicos fossem de igrejas evangélicas inclusivas, cuja 
doutrina contempla o homoerotismo. Imaginemos de maneira ainda mais 
extrema, que esses professores fossem homossexuais. Como poderíamos dizer 
que a igualdade ente as expressões religiosas foi respeitada? 

Ocorre que sem recorrer à ilação proposta, trabalhando com a realidade, 
que é inversamente oposta, isto é, em que os professores são todos de igrejas 
evangélicas tradicionais, isto é, não inclusivas, temos uma violação igualmente 
grave, embora realizada com esta minoria. 

As igrejas que são formadas sobretudo por pessoas pertencentes às 
classes mais baixas, como a IURD, se opuseram à lei do ER de Carlos Dias, 
porque compreenderam que não tinham quadros preparados para ministrar as 
aulas e a exigência do diploma universitário limitava sua atuação na escola 
(DIAS, 2004, p.102). Não obstante, em se abrindo a vaga para “evangélico”, 
alguém, em outra posição no espectro do plural evangelismo, a ocuparia e 
possivelmente em detrimento da fé iurdiana. 

Foi tentando aproveitar essa disputa que algumas igrejas evangélicas 
fizeram curso preparatório para o concurso para os fiéis de sua denominação, 
como foi o caso do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Social – 
IDEUS, ligado à OMEB (portanto, à Presbiteriana) e o Instituto Bennett, ligado à 
Igreja Metodista. 

No caso do “demais credos”, a atuação do Estado é ainda mais 
complicada, isto porque, em primeiro lugar, quase todas as escolas têm um só 
professor, em geral, católico ou evangélico. Ao menos em tese esse contexto 
possibilita algum alagamento temático que açambarque o universo cristão, 
podendo se contemplada essa diversidade. O que não ocorre com crenças 
totalmente distintas do cristianismo, como o candomblé, a Umbanda, o Budismo, 
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entre outros. Neste caso, somente um professor desta religião ou de uma religião 
correlata poderia, se alguma forma, contemplar essa diversidade. 

Mesmo quando se trata de uma escola em que haja o professor das 
“demais crenças”, ele obviamente não é de todas as demais crenças, mas de 
alguma delas, alijando as demais do legítimo e necessário espaço no ER. Foi 
por esse motivo que o deputado André Correa, na discussão do PL 1840, 
reclamou que na região do Médio Paraíba “aqueles que professam a fé espírita 
não foram contemplados” (ALERJ, 2003, p. 46), pois o aprovado no concurso é 
da Igreja Messiânica. 

Na arena política não tem ocorrido muitos debates em torno do ER no 
estado do Rio. O tema se reacendeu nas discussões do município do Rio de 
Janeiro, mas o tema estadual restou dormente à espera de uma palavra da 
justiça, já que as forças religiosas seguem fortalecidas nos processos eleitorais. 

Em 2007, o Deputado Estadual do Partido Socialismo e Liberdade – 
PSOL, Marcelo Freixo, adentrou com o projeto 1069/2007, bastante semelhante 
ao projeto de Carlos Minc e que mantém todos os seus elementos: ensino 
ecumênico, professores sob a responsabilidade integral do Estado, formados em 
Ciências Humanas, conteúdos definidos pelo sistema. O projeto ainda não foi 
discutido em plenário ou votado (ALERJ, 2015). 

 
7. A judicialização da luta pelo ER 

 
Logo após a publicação, houve uma guerra de liminares protagonizadas 

por Carlos Minc e o Governo do Estado, com vitória deste. No entanto, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação - CNTE decidiu 
impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI (3268), diante da lei de 
Carlos Dias. Nesse processo, já adentraram diversas outras entidades como 
Amicus Curiae, termo jurídico para designar um terceiro também interessado61, 
quais sejam o Conectas Direitos Humanos, o Centro de Direitos Humanos eo 
Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS. A ação se encontra 

                                                           
61 Não se trata, aqui, do conceito convencional de interesse, mas interessado no sentido 
jurídico. Cf Cassio Scarpinella (2012); 
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parada no gabinete no Ministro Celso de Mello desde 2004 até os dias atuais 
(STF, 2015a). 

Nesse interim, outra ADI capitalizou as atenções e mobilizações do 
cenários do ER. Trata-se da ação 4439, de 2010, ajuizada pela Procuradoria 
Geral da União diante da Concordata Brasil-Vaticano, que previa o ER 
confessional católico e também diante das leis de ER do Rio de Janeiro. Essa 
ação requer que se declare inconstitucional qualquer aplicação de ER de modelo 
confessional. 

Esta ação era relatada pelo Ministro Ayres Britto e com sua aposentadoria 
passou às mãos do Ministro Roberto Barroso no ano de 2013. Os membros 
admitidos como Amicus Curiae foram a CNBB, a Conferência dos Religiosos do 
Brasil – CRB, a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro – UJUCARJ, a 
Associação dos Católicos Juristas do Rio Grande do Sul, a União dos Juristas 
Católicos de São Paulo – UJUCASP, a Associação Nacional de Educação 
Católica do Brasil – ANEC, a Liga Humanista Secular do Brasil – LHS, o 
FONAPER, a Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro –GLMERJ, a 
Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, o Conectas Direitos 
Humanos, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a defesa da Mulher – 
CLADEM, a Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação da Plataforma 
Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais – 
Plataforma DHESCA Brasil, o ECOS – Comunicação em Sexualidade, a ANIS – 
Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e Associação Brasileira de 
Ateus e Agnósticos, sendo os 6 primeiros participantes contrários à ação 
proposta, notadamente todas associações católicas e todas as demais entidades 
favoráveis a seu acolhimento (STF, 2015b). 

O recurso ao judiciário é um subterfúgio da luta política mas é também 
parte dela. A estruturação do estado moderno é baseado em um sistema 
impessoal e estável, que Weber chamou de Burocracia. É da essência da 
burocracia, criando as condições do desenvolvimento do capitalismo, a 
estabilidade dos sistemas sociais, incluindo o direito, constituindo o que 
podemos chamar de Segurança Jurídica. 

A Burocracia é garantida por diversos mecanismos, entre os quais um 
corpo de leis, que chamamos em seu contexto global de ordenamento jurídico, 
que possui elementos mais ou menos flexíveis, garantindo a espinha dorsal da 
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estrutura estatal/burocrática na forma descrita por Weber: “Uma vez instaurada 
em sua plenitude, a burocracia constitui uma das estruturas sociais mais difíceis 
de destruir. [...] fica estabelecida uma forma de poder praticamente inamovível” 
(WEBER, 2015, p. 59). 

Os elementos mais inflexíveis do ordenamento jurídico são um corpo de 
regras constitucionais que denomina-se cláusulas pétreas, que não podem 
sofrer alterações nem mesmo por via de emendas constitucionais. Entre essas 
cláusulas, se encontra o art. 210 da CF que determina o Ensino Religioso em 
seu primeiro parágrafo, com a seguinte redação: “§ 1º - O ensino religioso, de 
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental” (BRASIL, 1988).  

Desta forma, a luta pela não existência desse ensino se torna uma 
possibilidade remota de consequência incalculável, já que uma nova constituinte 
teria poder total sobre a Constituição e não somente acerca desse tema. 

A mesma Constituição assegura a separação entre Igreja e Estado. No 
entanto, a forma como essa separação é compreendida é que pode variar no 
tempo e no espaço, já que a compreensão do judiciário não é alheia as forças 
sociais em luta. 

Nas palavras do eminente jurista Miguel Reale: 
 
Sendo o Direito um bem cultural62, nele há sempre uma exigência 
axiológica atualizando-se na condicionalidade histórica, de maneira 
que a objetividade do vínculo jurídico está sempre ligada às 
circunstâncias de cada sociedade, aos processos de opção ou de 
preferência entre os múltiplos caminhos que, como vimos, se 
entreabrem no momento de qualquer realização de valores. Põe-se, 
assim, no âmago da experiência jurídica a problemática do Poder, que 
procura assegurar por todos os modos, inclusive pela força física, a 
realização do Direito. (REALE, 2000, p. 702) 
 O judiciário não é, pois, um ente técnico acima das lutas políticas e sim 

uma instituição que é atravessada por essas lutas, uma vez que o direito, como 
bem cultural, é continuamente ressignificado pelas transformações sociais.  

No caso concreto em que se apresenta a questão seja talvez a mais ampla 
no que diz respeito às discussões em torno da laicidade do Estado no Brasil 
(ZYLBERSZTAJN, 2012). E possui contornos muito sutis. Isto porque nossa 
Constituição não afirma a laicidade do Estado de modo contundente, ele aparece 
                                                           
62 Grifo do original; 
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como um derivado do princípio da igualdade e da não discriminação por motivo 
religioso.  

Nesse sentido derivativo, a laicidade aparece como um Princípio que, no 
sentido jurídico: “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 
2008, p. 90), ou seja, não se trata de uma norma no sentido estrito, cuja 
objetividade pode ser delineada de modo mais confiável.  

Não obstante, a Constituição possui uma regra, também pensando no 
sentido jurídico, que afeta diretamente o tema da laicidade. Em primeiro lugar, 
há de se definir regra como ““determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível” (ALEXY, 2008, p. 91), ou seja, uma conduta específica 
determinada pela lei. Qual seja então a regra que nos toca, a vedação de 
subvenção do Estado a qualquer religião: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público; 
[...] 
 A discussão jurídica em torno do Ensino Religioso açambarca esses dois 

elementos. Por um lado uma temática principiológica em que o ensino de caráter 
confessional é questionado por uma suposta inadequação à laicidade do Estado 
depreendida do princípio da igualdade e da não discriminação com base na 
religião e por outro, uma discussão bem específica do caso do Rio de Janeiro, 
em que a atribuição às autoridades religiosas para credenciamento de 
professores, definição de conteúdos e elaboração de materiais didáticos, cuja 
reprodução é financiada pelo Estado são questionadas  porque entendidas como 
ações que violam a regra que proíbe subvencionar cultos religiosos 
(ZYLBERSZTAJN, 2012). 

 
8. A era pós Garotinho 

 
Depois da hegemonia política da família Garotinho no Estado do Rio de 

Janeiro, o governo passou às mãos de Sérgio Cabral – PMDB, que comandou o 
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estado entre os anos de 2007 e 2014, quando renunciou ao governo, deixando 
seu vice, Pezão – PMDB no comando do Governo do Estado. Nas eleições deste 
mesmo ano de 2014 Pezão disputou a reeleição em um processo em que teve 
como principais adversários os candidatos Anthony Garotinho63, pelo PR e 
Marcelo Crivella, pelo PRB. 

Em uma disputa acirrada com Crivella, pelo segundo lugar e consequente 
vaga no segundo turno eleitoral, Garotinho foi eliminado ainda no primeiro turno 
por uma quantidade pequena de votos, ficando em terceiro lugar no pleito. O 
segundo turno foi então disputado entre Pezão e Crivella, processo em que este 
foi derrotado por aquele. 

O que é interessante notar é que a oposição ao governo do PMDB, isto é 
Cabral/Pezão, foi basicamente de estirpe religiosa, mas derrotada. Um episódio 
do canal humorístico de internet Porta dos Fundos representa de maneira 
interessante o sentimento que parece ter sido vencedor na eleição fluminense. 
Nesta esquete, um eleitor entra na seção de justificativa de voto e pede 
desculpas a todos os mesários por ter votado no Pezão, para além do chiste de 
se tratar de outro tipo de justificativa a função da seção, o eleitor recebe um olhar 
de decepção do mesário, que o manda arcar com suas responsabilidades. O 
eleitor então diz “era isso ou Garotinho” e o mesário assente “então, tá 
justificado!”64. 

Nesse contexto em que a religião se torna um tema de primeira ordem no 
cenário eleitoral, é de se esperar que as forças que estão alheias ou contrárias 
a essa articulação estejam mais próximas do grupo político do atual governo, ou 
de outros, de menor expressão eleitoral, como PT ou PSOL. Não obstante, é de 
se esperar também que o grupo político dominante corresponda a essa 
expectativa, embora sem deixar de acalentar de alguma forma os eleitores e 
sujeitos políticos ligados às religiões. 

                                                           
63 A família Garotinho enfrentou um período de forte turbulência judicial, que inclui um largo 
período de inelegibilidade, a cassação de Rosinha Garotinha da Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes e denúncias de corrupção que levaram à cadeia integrantes do governo Garotinho 
à frente do Governo do Estado, enfraquecendo politicamente o casal; 
64 O canal Porta dos Fundos é conhecido pelas polêmicas religiosas, especialmente com políticos e líderes religiosos; 
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Deste modo, nossa leitura dos documentos mais recentes relativos ao 

Ensino Religioso identificou uma paulatina mudança em sua orientação. 
Diríamos até, talvez num tom demasiado agudo, sua natureza. 

No documento Orientações básicas para o Ensino Religioso nas Escolas 
Estaduais, o governo passa a denominar o modelo de ER do Rio de Janeiro de 
“confessional e plural” em uma referência que parece uma espécie de expressão 
de duplo sentido, em que o plural cumpre as missões de enunciar as diversas 
confissões que são atendidas com a docência e organização de salas e também 
de caracterizar o programa curricular, que, a despeito de se realizar no interior 
de um determinado credo, deve responder ao princípio da pluralidade da 
disciplina (RIO DE JANEIRO, s/d, p. 3) 

Antes de analisar o documento, uma digressão sobre sua natureza se faz 
necessária. O documento, timbrado pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro, 
Secretaria Estadual de Educação, Subsecretaria de Gestão da Rede de Ensino, 
Superintendência Pedagógica e Coordenação de Ensino Religioso, acessado e 
baixado do portal da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, não 
possui data de publicação. Registrei pedido de informação no site e recebi a 
seguinte e curiosa resposta:  

 
A SEEDUC agradece seu contato!  
Em resposta à sua manifestação, informamos que:  
As Orientações Básicas para o Ensino Religioso não foram publicadas 
e não são consideradas válidas para a Rede.  
Agradecemos seu contato e nos colocamos a disposição para 
eventuais dúvidas no telefone 2380-9322. 
(Mensagem eletrônica recebida em 03/02/2015 de 
centralderelacionamento@educacao.rj.gov.br) 
 Como veremos, o documento se encontra aquém das diretrizes 

posteriores, encontradas no Currículo Mínimo. Apesar de não termos tido êxito 
no contato telefônico, mantivemos nossa análise deste documento, posto que 
acessados nos meios oficiais e contando com sua negatória como mais um 
elemento que reforça nossa interpretação do percurso da história da ação do 
Ensino Religioso no Rio de Janeiro. 

O mesmo documento reafirma o poder das autoridades religiosas sobre o 
professor, tendo direito de convoca-los para formação continuada e devendo 
credenciá-lo anualmente.  
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Outro fato interessante é o documento especificar que as salas devem ser 

organizadas sempre com alunos da mesma série o que, como veremos, não é o 
que acontece. Outro tema interessante é o documento orientar “que se evite que 
o professor ministre sua aula para todos os discentes, independentemente de 
seu credo religioso” (p. 4), orientação que, por si só, denuncia a existência de 
situações como essa, que violam frontalmente a laicidade do Estado. 

Ao mesmo tempo em que as Orientações conclamam à “A fidelidade ao 
conteúdo confessional”, também apresentam “O diálogo interdisciplinar, 
interreligioso e intercultural” (p. 5), já enunciando uma transformação que iria se 
acentuar nos próximos momentos decisivos da disciplina. 

No edital publicado para o novo concurso para professor de ER, realizado 
em 19 de maio de 2013, toda a bibliografia acerca do tema específico da 
disciplina era composta unicamente pela legislação que regulamenta o tema. 
Nenhum conteúdo bibliográfico foi estipulado para a prova (RIO DE JANEIRO, 
2013a p. 28). 

A prova de admissão dos professores do ER apresentou questões 
objetivas de outras disciplinas e, no que tange ao tema específico de admissão, 
uma questão dissertativa, que deveria ser redigida a partir de um dos três temas 
apresentados. 

O temário oferecido é um misto de defesa do ER confessional com uma 
apresentação de uma versão plural desse modelo ou “confessional e plural”, 
como aparecem duas vezes na prova. Ou ainda poder-se-ia dizer, uma leitura 
racionalista do confessionalismo imposto pela legislação fluminense, como na 
leitura da citação abaixo, que constituía um dos textos base sobre os quais se 
podia discorrer na prova: 

 
Sendo a espiritualidade e/ou a religiosidade para muitos pensadores o 
eixo mais importante na cultura popular, por ser um código que o povo 
domina, o Ensino Religioso de cada Credo está mais ligado à escola 
oficial do que se poderia supor. (RIO DE JANEIRO, 2013b, p. 5)  

A religião passa, paulatinamente, a ser um “outro” frente ao Estado e 
apresentar-se como um código melhor dominado pelo povo e que, portanto, pode 
ser desenvolvido e refletido no espaço escolar. 

Mas foi em 2014 que o processo de transformação do ER deu seu último 
passo (até agora), com a publicação do currículo mínimo. Essa referência 
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curricular foi publicada em 2012 para as disciplinas convencionais e em 2013 
para a Educação de Jovens e Adultos – EJA e para o curso Normal em Nível 
Médio. Mas “tendo em vista a complexidade inerente à matéria” (RIO DE 
JANEIRO, 2014, p. 2), como diz a Apresentação do documento, o Ensino 
Religioso ficou para 2014 (embora a capa traga o escrito “Currículo Mínimo 
2013”) 

Segundo ainda a apresentação, esse currículo mínimo deveria atender a 
necessidades do ensino identificadas: 

 Na legislação vigente; 
 Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais (não se aplica ao 

ER); 
 Matrizes de referência de exames nacionais e estaduais (não se 

aplica ao ER); 
 Compreensões e tendências atuais das teorias científicas; 
 Condições e necessidades reais dos professores (RIO DE 

JANEIRO, 2014, p. 2); 
 
O documento foi preparado por professores de todos os credos 

representados na rede, em uma equipe que “atendesse à diversidade intrínseca 
do Ensino Religioso” (p. 2-3), a fim de “estabelecer um núcleo comum sem se 
sobrepor ao credo” (p.3).  

O documento inicia sua Introdução com a famosa frase de Einstein “A 
religião sem ciência estaria cega e a ciência sem a religião estaria coxa”. 
Conforme Diniz et alii (2010), é uma estratégia comum a justificação do ensino 
não científico na escola com a relativização da ciência como fonte de 
legitimidade e um dos recursos que se utiliza para operar esse processo é a 
descontextualização de frases de importantes cientistas, que tendem por 
apresentar sorrateiramente a ideia de que toda ética (inclusive na ciência) é 
emanada na religião. 

O documento em tudo se assemelha ao PCNER e parece remeter 
diretamente a ele quando estabelece que o ER “tem como objeto o estudo do 
transcendente”, embora esta última expressão esteja em minúsculo, 
compreendendo uma postura mais global de sua interpretação. 
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Na apresentação do que chamam de competências e habilidades do 

primeiro ciclo (6º e 7º anos), já percebemos o frontal rompimento com o que 
pensamos, em um primeiro momento, ser um ensino religioso de caráter 
confessional. 

No primeiro bimestre, onde se requer uma “Caracterização do Sagrado”, 
o documento propõe “Refletir sobre o Sagrado, a Religião e a Religiosidade” e 
“Identificar a presença do Sagrado na História”. As possibilidades abertas já nos 
dois primeiros tópicos são francamente de estirpe fenomenológica e deixam 
pouca margem conceitual para o atendimento da confessionalidade, ou pelo 
menos para sua execução em caráter estrito. 

No segundo bimestre, em que o tema são as “Tradições religiosas”, 
propõe-se “Compreender as manifestações religiosas através da História” e 
“Identificar as várias tradições religiosas”. O professor é empurrado para fora do 
círculo temático de sua confissão para o universo do fenômeno religioso a partir 
das múltiplas ciências para abordá-la. Nas competências e habilidades já 
apresentadas, o recurso à história é patente, em outros momentos, a 
antropologia entra em cena, como no terceiro bimestre do segundo ciclo do 
Ensino Fundamental em que se pede para “Compreender o significado dos 
signos nas diversas tradições religiosas;” 

As religiões ou tradições religiosas aparecem de modo breve, como no 
terceiro bimestre do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, que se se propõe 
“Compreender a origem das religiões no Oriente” e “Caracterizar a influência 
religiosa do Oriente no Ocidente” e no bimestre seguinte, que estabelece 
“Identificar a presença das religiões indígenas e africanas na cultura brasileira”. 
Este último ponto, especificamente, aparece justificado na Introdução, como um 
atendimento às leis 10.639/03 e 11.645/08, que determinam esses conteúdos 
em todas as disciplinas. 

Outras aparições interessantes no documento são o estudo das “bases 
racionais da fé e do ateísmo”, no segundo bimestre do primeiro ciclo do Ensino 
Médio, o que é uma novidade, já que esse ateísmo é uma quase ausência no 
ER, como demonstra Diniz et alii (2010). 

Outro elemento que salta aos olhos é uma visível influência da Teologia 
da Libertação sobre os escritos. Em dois momentos essa influência fica mais 
saliente. No quarto bimestre do primeiro ciclo do Ensino Médio, em que se 
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propõe “Ler os fatos do mundo contemporâneo à luz da fé”, que remete à 
hermenêutica libertadora, que inverte a ortodoxia em ortopráxis e, ao invés de 
realizar um discurso das verdades da fé ao mundo, “lê o mundo” (lembremos da 
decisiva influência de Paulo Freire na teorização da TL) a partir dos óculos da fé, 
como enunciou a Igreja Católica latino-americana em Puebla, em 1979 
(LACERDA, 2009). 

O outro momento em que essa influência aparece é no último bimestre do 
Ensino Médio em que se pede para “Reconhecer na fé um apelo à participação 
política e ao compromisso em defesa dos direitos humanos, da justiça social e 
do meio ambiente [...]”.  

É preciso dizer que para grande parte das tradições espirituais e inclusive 
para uma ampla gama de tendências no interior do catolicismo (talvez possamos 
chamar de conservador), a esfera social nada mais é do que uma irradiação das 
individualidades e que, portanto, todos os males sociais deveriam ser tratados 
com a conversão e redenção pessoal, tratando o “coração do homem”, cada 
qual, individualmente. Em outra ponta, para a Teologia da Libertação: 

Para se partir da realidade é preciso entendê-la, é preciso de uma 
teoria de entendimento da realidade para poder julgá-la 
adequadamente, [...] o marxismo utilizado pela Teologia da Libertação 
jamais fora um marxismo ortodoxo, estruturalista, mas aproxima-se das 
correntes humanistas dentro do marxismo. Em uma perspectiva mais 
ampla da relação entre centro e periferia do capitalismo, utilizou-se a 
Teoria da Dependência, enquanto para a compreensão dos meandros 
da exploração na sociedade, lançou mão de autores como Marcuse, 
Goldmann, Ernst Bloch entre outros. 
A utilização crítica do marxismo permitiu aos teólogos da libertação 
incorporar questões não propriamente de classe, mas que constituem 
opressões reais, tais como a questão dos negros, indígenas, de 
gênero, dos deficientes físicos, idosos, entre outros. O conceito de 
explorado amalgamou o proletariado, na medida em que o conceito 
inclui uma realidade do antagonismo de classes e um pressuposto 
caminho de sua superação e o pobre, figura bíblica, também 
identificado com o explorado (na visão da TL), incorporado nessas 
novas perspectivas de exploração. (LACERDA, 2009, p. 59)  

Acrescentaria ainda a temática mais pujante na Teologia da Libertação 
dos últimos anos que é o meio ambiente. Esses temas todos (inclusive o 
ambiental) se concatenam sob o guarda-chuva do compromisso com os direitos 
humanos. 

O tema dos Direitos Humanos, no Brasil dos últimos anos, vem recebendo 
crescente oposição de políticos e movimentos evangélicos e católicos 
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conservadores. Estes grupos e sujeitos se unem especialmente na oposição aos 
direitos referendes à pluralidade de gênero e também à contracepção. 

No penúltimo bimestre do último ciclo, o tema proposto é justamente 
ligado a essas posições mais acirradas. O projeto é que se possa “refletir sobre 
questões atuais da Bioética e Biodireito tais como: eutanásia; clonagem; pena 
de morte, fecundação in vitro; pesquisas com células-tronco; etc.”, criando uma 
perigosa ocasião em que o professor pode, eventualmente apresentar um 
espectro argumentativo bastante amplo, mas também pode acirrar as oposições 
confissão X laicidade. 

A partir da leitura desse documento, compreendemos que a circunstância 
político-eleitoral do Rio de Janeiro alterou-se em desfavor da articulação eleitoral 
das igrejas e influenciou diretamente a disciplina do Ensino Religioso. Mas se 
por um lado essa modificação parece casualística, nossa leitura é que ela indica 
o atendimento de um comportamento usual do Estado, em que a burocracia 
tende a digerir as incursões dos grupos políticos dominantes a partir de um 
processo de institucionalização que compreende a despessoalização e a 
laicização da máquina estatal. 

Desse modo, para além de uma caracterização a partir da aparência ou 
nomenclatura, o Ensino Religioso do Rio de Janeiro não pode ser classificado a 
partir de modelos pré-concebidos e estruturados segundo uma lógica prévia. 
Mas o entendimento de sua composição real, na esfera pré-ativa oferece um 
quadro da ampla complexidade de sua existência. 

Mesmo sendo de organização confessional, as diretrizes oferecidas para 
o ER no Rio de Janeiro em muito se aproximam do que Junqueira nomeou de 
Modelo Fenomenológico (2008), embora crie espaços de expressão da 
confessionalidade com possíveis pontos de atrito mais severos com a noção de 
laicidade. 

O oferecimento de um currículo mínimo, a título de ser uma mera base de 
apoio ao professor, em que alguns elementos essenciais são requisitados, 
podendo e devendo o professor, para além do conteúdo proposto, notoriamente 
plural, atender ao conhecimento específico do credo que representa, se inscreve 
em uma longa estratégia de controle docente. 

Michael Apple (1989) analisou as relações curriculares-pedagógicas e 
descreveu o que chamou de “controle do trabalho docente”, um processo 
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crescente de políticas, documentos, normas, regulamentos, que arrogam 
oferecer critérios para o favorecimento do ensino e que tramam por controlar o 
trabalho do professor sem nunca admitir tal intento, reiterando repetidamente a 
retórica de apresentar-se como mero apoio no contexto da liberdade do 
professor. No caso do currículo mínimo, como prática corrente na educação, 
apresenta-se um currículo dificilmente alcançável e uma liberdade total para ir 
além dele. 

No caso ora apresentado, o currículo mínimo é apresentado, com um 
conteúdo que não remete à confessionalidade e a limitação de uma aula por 
semana no currículo escolar, na prática, impõe uma limitação do ER aos limites 
da fenomenologia religiosa e propõe reflexões matizadas nas religiões dos 
discentes, compondo um modelo complexo e, em muitos pontos, menos 
confessional que o catarinense. 
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CAPÍTULO 4 

ENSINO RELIGIOSO – UMA TEORIA DE CONTEXTO 
 
 

1. Religião e religiosidade no mundo contemporâneo 
 
Um breve olhar sobre a posição da religião e das instituições religiosas no 

mundo contemporâneo e o modo com que estas se relacionam com a sociedade 
e com o Estado nos propõe um poderoso desafio. A compreensão dos nexos 
que ligam esses dois campos são complexos, heterogêneos e dinâmicos. Faz-
se mister, para uma adequada perspectiva do tema, recorrer, de forma breve, à 
discussão dos temas da secularização e desencantamento do mundo realizadas  
pelas Ciências Sociais no século XIX e reavaliada desde as últimas décadas do 
século  XX. 

Não há dúvida de que o autor fundamental no trato do tema que 
pretendemos discorrer neste tópico, qual seja o da secularização, é o do 
sociólogo alemão Max Weber. Figura proeminente da sociologia da transição 
entre os séculos XIX e XX, Weber é o grande formulador da teoria que pretendeu 
reconhecer o fenômeno social instalado em seu tempo e que chamou de 
“processo de secularização” 

Weber não trabalha com o termo “secularização” em um sentido 
inequívoco, mas este termo é utilizado para a nomeação de três fenômenos 
distintos.  

Na sociologia do direito, tema trabalhado por Weber no capítulo VII do 
segundo volume de sua obra prima, Economia e Sociedade, o termo 
secularização aparece para denotar o abandono das justificações religiosas para 
a existência da lei. Este sentido expressa o processo por meio do qual o 
arcabouço legal passa a se sustentar em um formalismo legalista que não conta 
com nenhuma justificação exógena a seu estabelecimento como meio, 
racionalmente formulado, de cumprir determinada função reguladora (WEBER, 
1999).  

Um segundo sentido, designa a expropriação de bens eclesiásticos para 
o estado, isto é, bens que deixam de ser de uma denominação religiosa e 
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passam a ser propriedade do estado por meio de expropriação são 
“secularizados”, este sentido aparece especialmente também no segundo 
volume de Economia e Sociedade, ao se analisar o caso específico de Carlos 
Martell (WEBER, 1999). 

Por fim, em sua versão mais conhecida e expressada em A ética 
protestante e o espírito do capitalismo (WEBER, 1987) e em obras posteriores, 
o termo secularização é utilizado para designar o processo no qual a 
racionalidade formal vai pervadindo, primeiramente o aparelho do Estado, que 
vai, aos poucos, tornando-se, à semelhança do direito já descrito, justificável por 
sua função prática, sem que se utilize de uma aura mística ou apelo à religião 
para sua justificação.   

A secularização é, nesse sentido, a invasão do aparelho do estado pela 
racionalidade e a consequente separação entre estado e religião. Esta 
separação é também o que teria permitido a construção da liberdade religiosa e 
de um autêntico campo de concorrência religiosa, à semelhança da concorrência 
de mercado, embora com suas especificidades (WEBER, 1987).  

A secularização teria também um parceiro no processo de desmagificação 
do mundo, o desencantamento. Este é um processo também decantado por 
Weber e sobejamente analisado no Ética protestante e o espírito do capitalismo, 
que consiste, resumidamente, “a eliminação da magia do mundo” (WEBER, 
1987, p. 46) e que começou com os profetas judeus que se esforçavam 
“juntamente com o pensamento científico helenístico” (WEBER, 1987, p. 46), por 
eliminar a mágica do universo religioso como instrumento de salvação. Trata-se 
da profecia ética judaico-cristã, que tem por instrumento de salvação uma 
conduta determinada. 

Esse desencantamento contribuiria de forma importante com o processo 
de secularização embora não se esvaia e nem se confunda com ele. Weber, 
analisando os processos sociais ocorridos especificamente no ocidente, aponta 
a secularização como desmagificação do estado pela ciência, e que o 
desencantamento é a desmagificação da religião pela própria, através da 
profecia ética. 

Isto é, para o autor, a religião judaico-cristã operou seu próprio processo 
de afastamento da visão mágica do mundo: “refere-se ao processo de 
desmagificação procedida pela religião ética, iniciado pelos profetas pré-exílicos 
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israelitas e que alcançou seu ápice com a emergência do protestantismo 
ascético racionalizado” (NEGRÃO, 2005, p. 29). 

Entretanto, o advento de uma nova onda de religiosidade que demonstrou 
um enorme vigor já no fim do século XX e começo do século XXI frustrou aqueles 
cientistas que acreditavam que o próximo século seria o fim da religião, 
colocando novamente em pauta o tema da secularização e do desencantamento. 
Ou melhor dizendo, trazendo à tona a desconfiança da inexorabilidade de tais 
processos. 

Talvez o maior evento intelectual e que marcou decisivamente a queda da 
hegemonia esmagadora da teoria da secularização no campo das ciências 
sociais foi o Seminário de Capri, realizado em fevereiro de 1994, sob a 
organização de Jacques Derrida e Gianni Vattimo e que no Brasil foi publicado 
sob o seguinte título Religião: O seminário de Capri (VATIMMO e DERRIDA, 
2000), que inspirou o encontro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião 
– SOTER em 1998, em Belo Horizonte, e que gerou o livro Sob o Fogo do 
Espírito (ANJOS, 1998).  

Este debate não se limitou à Teologia e às Ciências da Religião, 
alcançando a Sociologia da Religião. Nesta seara, empreendeu-se um novo 
olhar sobre a obra de Weber à luz deste novo contexto social. Apresentamos, 
pois, dessa forma, o recente debate entre Pierucci (1998) e Negrão (2005), a 
partir de uma perspectiva weberiana acerca do tema para possibilitar ao leitor 
um quadro, ainda que superficial desse debate e clarear nossa posição no tema, 
qual seja a de concordância com a perspectiva do professor Lísias Negrão. 

Toda essa movimentação das ciências sociais em revisão à teoria da 
secularização arrastou consigo um dos baluartes da secularização, Peter Berger 
(2001) e gerou construções intelectuais como a do reencantamento do mundo 
advogada por Jurkevics (2004) e de forma mais drástica por Kepel e sua 
Revanche de Deus (PIERUCCI, 1998, p.03).  

Negrão vê diferentemente a temática, segundo a perspectiva de sua obra, 
tanto a secularização quanto o desencantamento em Weber não são processos 
fechados e acabados mas descompassados e passíveis de fluxo e refluxo. 
Assim, pensa que a realidade brasileira foi sempre permeada de algum 
encantamento, exacerbado em um processo de revitalização de visões mágicas 
do mundo (NEGRÃO, 2005). 
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Isto é, para Negrão, o desencantamento do mundo está em refluxo, mas 

o autor chama a atenção para o fato de que não é a ascensão do fenômeno 
religioso que enuncia este refluxo, uma vez que a religião pode perfeitamente 
ser completamente desencantada, caso do protestantismo ascético, mas sim o 
surgimento e fortalecimento de expressões religiosas características, próximas 
da magia como o pentecostalismo protestante e católico [Renovação 
Carismárica] (NEGRÃO, 2005, p.20).  

Nesta toada, nos assiste a distinção dos processos de secularização e 
desencantamento na escrita de Pierucci: 

 
O importante a reter é que Weber realmente distingue os diferentes 
processos. Enquanto o desencantamento do mundo fala da ancestral 
luta da religião contra a magia sendo uma de suas manifestações mais 
recorrentes e eficazes a perseguição a feiticeiros e bruxas levada a 
cabo por hierocratas, vale dizer,  a repressão político-religiosa da 
magia [...], a secularização [...] nos remete à luta da modernidade 
cultural contra a religião, tendo como manifestação empírica no mundo 
moderno o domínio da religião in temporalibus, seu disestablishment 
(vale dizer, sua separação do estado), a depressão  do seu valor 
cultural e sua demissão/liberação da função de integração social. 
(PIERUCCI, 1998, p.10)   Assim, o desencantamento é válido como teoria, entretanto seu refluxo é 

parte da mesma teoria e não a nega. Ou seja, o processo de desmagificação do 
mundo, verificado por Weber, é, acima de tudo, a luta entre diferentes 
perspectivas de se encarar a realidade e pensa-la, e não pressupõe a direção 
única e sem resistência, mas um jogo complexo de contrapostos, com evidente 
vantagem para aquela perspectiva mais concatenada com a vida moderna, mas 
sem que isso pressuponha anulação de seu oposto. 

Entretanto, no tocante à pretensa dessecularização, isto é, na perspectiva 
de adentramento desse encantamento nas esferas normativas da ordem pública, 
Negrão discorda de seus propugnadores, pois embora a secularização também 
seja um processo passível de fluxo e refluxo, tal como o processo de 
desencantamento, a realidade dada é de estabilidade laica do aparelho estatal 
da esmagadora maioria dos países (NEGRÃO, 1998, p.20).   

 Neste último ponto Negrão converge com Pierucci (1998, p.13). Este 
destila densa crítica aos sociólogos partidários do retorno da religião, para ele o 
caráter do fortalecimento da religião nos tempos atuais é absolutamente diverso 
daquele ocupado no passado. Weber não profetizou a secularização, pois ele 
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mesmo já vivia num mundo secularizado, sua tarefa foi de constatação. Assim, 
para Pierucci, os sociólogos em defesa da Revanche de Deus dão “exagerada 
ênfase no significado psicossocial das adesões religiosas, dado que a 
religiosidade  (comprazem-se em repetir) está em alta e a conversão religiosa 
tem estado na moda” (PIERUCCI, 1998, p.2).  

Esta dessecularização advogada por Berger e tantos outros, prescinde da 
reunião estado/religião que, exceção feita ao oriente médio, nada parece 
apontar, até porque construiu-se um mercado religioso, propiciado justamente 
pela divisão entre estado e religião, que tem como marca a diversidade dentro e 
fora das Igrejas.  

Ademais, é também sintomático que, para Vattimo, embora a religiosidade 
esteja crescendo, especialmente com a ascensão de técnicas fundadas na 
emotividade, as instituições religiosas estão diminuindo a olho nu (VATTIMO, 
2000, p.09).  

Como seguimento da perspectiva apresentada, elevamos o olhar sobre a 
religião para além do esquema clássico que previa que quanto mais 
modernidade, menor seria a presença da sobrenatural. É preciso reconhecer o 
processo de secularização como passível de fluxo e refluxo e atentar a suas 
nuances. 

Para uma correta contextualização na citação de Vatimmo sobre a queda 
das instituições, embora reconheçamos como uma realidade fática, que também 
é expressa no Brasil, como se verá logo a seguida a partir dos números do censo 
de 2010, é preciso dizer que essa tendência deve ser igualmente enfrentada 
pelas instituições religiosas e um importante campo de luta são os países do 
hemisfério sul, especialmente América Latina e África. 

A sociologia tradicional entendeu equivocadamente que a modernidade 
trazia consigo a eliminação progressiva da religião como fato social relevante. A 
medida para essa conclusão era a observação do desenvolvimento social e 
religioso na Europa. 

A despeito de sediar as mais importantes instituições religiosas do mundo, 
de ter a maior tradição cristã do planeta e de aplicar um Ensino Religioso de 
caráter confessional em vários países, como a Áustria, Bélgica, Alemanha, 
Irlanda, Luxemburgo, Malta e Itália, de caráter transconfessional na Inglaterra, 
País de Gales, países escandinavos e regiões da Suíça e de natureza não-
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confessional na Holanda, Dinamarca, Portugal, Linchenstein e regiões da Suécia 
(JUNQUEIRA, 2008), a Europa é cada vez mais cética e de religião mais 
desistitucionalizada. 

Contudo, o mesmo não se pode dizer de Estados Unidos e Japão, por 
exemplo, embora sejam países centrais do capitalismo, inegavelmente 
modernos, são nações que mantêm altíssimas taxas de participação religiosa e, 
no caso estadunidense, uma fatia nada desprezível de fundamentalistas 
(WILLAIME, 2012). 

Neste cenário de desolação para as instituições religiosas na Europa é 
que a América Latina e África surgem como verdadeiras tábuas de salvação de 
sua influência.  

Para o historiador britânico Philip Jenkins, embora hoje o maior bloco 
cristão ainda seja a Europa, com cerca de 560 milhões de fiéis, a América Latina, 
que hoje possui em torno de 480 milhões, constituindo o segundo maior bloco e 
360 milhões na África, o terceiro maior bloco, é preciso pensar a longo prazo, 
considerando taxas médias de conversão e de crescimento demográfico 
(JENKINS, 2004). 

Projeções estatísticas permitem, pois, dizer que em cerca de 10 anos, ou 
seja, no ano de 2025, os cristãos europeus não devem passar de 555 milhões, 
enquanto os africanos devem somar 633 milhões de pessoas e 640 milhões 
serão os cristãos na América Latina. Trata-se seguramente de uma reformulação 
do que pensamos hoje ser o cristianismo, centrado no hemisfério sul e 
incorporando novas temáticas e perspectivas (JENKINS, 2004, p. 17). 

Daí a importância institucional para as religiões centrais, do 
comportamento do mercado religioso brasileiro e na região da América Latina, 
permitindo que tracemos linhas interpretativas dos acontecimentos nacionais no 
interior das estratégias globais das instituições religiosas. 

 
2. Pluralismo religioso no Brasil 

 
Retornando à breve receita de Ivor Goodson para a constituição da 

construção social do currículo “Em síntese, queremos a história de ação dentro 
de uma teoria de contexto” (1995, p. 72), no resta apresentar elementos que 
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permitam uma adequada compreensão contextual da história da ação que 
constituímos nos capítulos anteriores. 

Isto quer dizer, a história do Ensino Religioso em Santa Catarina, desde 
o CIER até os tempos atuais, desembocando em um específico modelo 
disciplinar e do Rio de Janeiro, de natureza, ao menos formalmente tão distinta, 
são respostas distintas das mesmas instituições ao cenário religioso brasileiro, 
em razão de distintos espaços de atuação e distintos atores em operação. 

Demonstramos o processo de luta pelo Ensino Religioso como um cenário 
em que atuam instituições religiosas e um movimento de caráter ambíguo, que 
possui relações com a militância religiosa mas que também transitam pela esfera 
acadêmica. 

Desta forma, cabe que nos perguntemos que processos têm sofrido o 
cenário religioso nas últimas décadas, ou seja, qual o contexto em que se 
encontram não somente as instituições religiosas, mas o próprio fato religioso no 
Brasil? 

No censo de 1872, o número de católicos no Brasil correspondia a 99,7% 
da população, ou seja, quase a totalidade dos brasileiras professava a fé 
católica. Quase cem anos depois, no censo de 1970, o número de católicos era 
de 91,8%, uma queda de 7,9%. Em se considerando que no primeiro 
levantamento ainda se vivia sob o regime de união entre Igreja e Estado, os 
números podiam estar superestimados. Ademais, no decorrer de um século, a 
queda percentual de católicos representou um número ínfimo (CAMURÇA, 2013, 
p. 71). 

Contudo, após o ano de 1970, o catolicismo vem apresentando uma 
queda vertiginosa nas pesquisas de filiação, apresentando 89,2% em 1980, 
83,3% em 1991, 73,8% em 2000 e 64,6% em 2010. É preciso ainda considerar 
a mudança qualitativa nesta última verificação censitária. Até o ano de 2000, o 
número absoluto de católicos estava em expansão, mas como este crescimento 
era pequeno, menor que o crescimento geral da população brasileira, sua 
participação percentual decrescia. 

Em 2010, o que se verificou foi o primeiro decréscimo de católicos em 
números absolutos da história do Brasil. O catolicismo não tem somente um 
percentual menor de brasileiros em suas fileiras, mas tem agora fileiras a menos 
para contabilizar (CAMURÇA, 2013, p. 71). 
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A diminuição do número de católicos no Brasil não altera simplesmente a 

correlação de forças entre as instituições religiosas, na medida em que uma das 
medidas de força pode ser contabilizada pelo grau de atração social desta 
instituição. No caso brasileiro, há uma alteração da estrutura do mercado 
religioso. Até o começo da derrocada do catolicismo, o Brasil era um país 
“católico”, tanto em sua filiação religiosa quanto na organização de seus 
referenciais culturais, de modo que justificava o que Pierre Sanchis chamou de 
“Cultura católico-brasileira” (SANCHIS, 1994). 

A forte queda na demografia católica torna o pluralismo religioso uma 
realidade sensível no Brasil. Se ela existia formalmente nos períodos anteriores, 
já que o catolicismo não era religião oficial desde o fim do segundo reinado e as 
demais religiões contavam com números ínfimos (que justificavam a afirmação 
de pluralismo formal), essa pluralidade pode ser sentida nas ruas, na família e 
no mercado nos dias atuais, fazendo com que seja levada em consideração nas 
análises sociológicas, articulação de políticas públicas e especialmente no 
comportamento do Estado frente à educação. 

Noutra ponta, já há algum tempo assistimos ao crescimento dos 
evangélicos65 no país. Desde algumas décadas os evangélicos têm expandido 
drasticamente suas fileiras. Em 1980, contavam com 6,6% da população 
brasileira e já aparecem com 22,2% no último levantamento do IBGE. Em termos 
absolutos, significa um salto de 7.886 milhões em 1980 para 42.275 milhões em 
2010 (MARIZ e GRACINO JR., 2013, p. 161). Uma poderosa força religiosa, 
cultural e eleitoral. 

Pensar esta realidade meramente como uma rearticulação de números de 
crenças é um equívoco. É preciso considerar as alterações institucionais, 
culturais e políticas que essa alteração traz ao país. 

Um dos elementos que caracterizam parte do mundo evangélico é o 
caráter de sociedade inclusiva, em que se busca um mundo moldado às 
necessidades deste grupo específico, de maneira mais ou menos autocentrada. 
Assim, ao invés de ouvir a “música do mundo”, opta-se pela música gospel (que 

                                                           
65 Muito se tem debatido, especialmente no campo da Sociologia da Religião, acerca de terminologia “evangélico” e “protestante”. Como este não é o centro de nossa atenção neste trabalho estamos utilizando o termo “evangélico” açambarcando as igrejas protestantes históricas, como Luteranos e Anglicanos e também as igrejas pentecostais; 
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é uma espécie de música do mundo com redirecionamento temático para os 
objetos de crença), ao invés da novela habitual, um conto bíblico, cartões de 
crédito exclusivos, entre outros. 

Estudos vem demonstrando que o mercado evangélico no Brasil 
movimenta em torno de 12 bilhões de reais por ano (CAMURÇA, 2013, p. 77). 
Para surpresa de muitos, este mercado atinge até mesmo os campos mais 
improváveis, tangenciando até mesmo o mercado sensual. Ao invés de produtos 
eróticos convencionais, muitos evangélicos optam (em com sua opção 
constituíram todo um mercado) aqueles especialmente produzidos a partir das 
necessidades evangélicas66. 

Outro fator fundamentalmente alcançado por esta alteração no mercado 
religioso é o cenário político eleitoral. Os evangélicos, desde ao menos a 
Constituinte de 1986 (PIERUCCI, 1989), são uma força crescente na política 
eleitoral brasileira e sua organização contemporânea no Congresso Nacional, 
através da Frente Parlamentar Evangélica é expressão disso (TREVISAN, 
2013). 

É preciso, contudo, reconhecer a dinâmica interna que esses números de 
crescimento dos evangélicos açambarcam, já que a referência a “evangélico” 
explicita um campo muito amplo de denominações e nuances religiosas menos 
uniformes do que a nomenclatura pode inadvertidamente sugerir.  

No interior desta miríade, os protestantes históricos ou evangélicos de 
missão, como luteranos e presbiterianos, demonstram pouco dinamismo 
numérico. Por outro lado, os pentecostais67 dominam a cena, protagonizando o 
mais vertiginoso crescimento numérico já visto no Brasil (MARIZ e GRACINO 
JR., 2013). 

                                                           
66 A empresa pioneira deste ramos é a “In heaven”, do casal Lídia Ribeiro, João Ribeiro, membros da Congregação Cristã do Brasil, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abeme) e distribuídos pela INTT Cosméticos. 
67 Para Mariano (1999) pentecostais são aquelas denominações religiosas fundadas nas práticas espirituais que dão centralidade ao exercício dos dons do Espírito Santo. Este grupo, no Brasil, pode ser dividido em três subgrupos, o Pentecostalismo Histórico, surgido entre 1910 e 1911, cuja ênfase se dá no exercício da oração em línguas – glossolalia (Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus); Deuteropentecostalismo, surgido por volta dos anos 1950, cuja ênfase é na cura divina (Quadrangular, Brasil Para Cristo, entre outras) e o Neopentecostalismo, surgido na década de 1970, que se destaca pelos seguintes elementos a) Guerra espiritual; b) Ausência de sinais externos de santidades; c) Utilização das modernas técnicas do capitalismo no empreendimento religioso; d) Teologia da Prosperidade (Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, entre outras); 
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Entre estes pentecostais, contudo, também há bastante distinção. Na 

última década, o setor mais dinâmico de suas fileiras era o neopentecostalismo, 
francamente liderado pela Igreja Universal do Reino de Deus - IURD (MARIANO, 
1999).  

Na última década, contudo, a Assembleia de Deus (que pode ser 
classificada como parte do Pentecostalismo Histórico, juntamente com a 
Congregação Cristã do Brasil) demonstrou um vigor mais eficiente, alcançando 
um número total de 12,31 milhões de pessoas (passou de 8,4%, em 2000 para 
12,3% do censo de 2010), ultrapassando as demais denominações, embora 
talvez seja melhor designada como aS AssembleiaS de Deus, dada sua 
multiplicidade e seu “crescimento por pulverização” (JACOB apud CAMURÇA, 
2013, p. 78). 

O que se pode reter com um olhar abrangente sobre os números dos 
censos nas últimas quatro décadas no Brasil é, portanto, a construção da 
diversidade religiosa no país. No entanto, nosso pluralismo pode ser definido 
também, como um cenário “quase binário” (PIERUCCI, 2006, p. 46), em que 
católicos e evangélicos impõem o domínio cristão, a despeito de sua dinâmica 
interna. 

Esse processo de binarização do quadro religioso no Brasil não se 
consolidou sem consequências. O desafrouxamento dos vínculos tradicionais, 
atados ao catolicismo familiar hereditário, além das múltiplas e dinâmicas 
conversões, também representou um crescente ganho nas conquistas de 
consciências secularizadas.  

Um dos fenômenos mais pujantes das últimas décadas é a ascensão dos 
“sem religião”, que somados às demais religiões não-cristãs, como as religiões 
orientais e afro-brasileiras, demonstraram um avanço contínuo e sem sinais de 
desaceleração. Essas categorias somavam 2,8% em 1960, 3,1% em 1970, 4,4% 
em 1980, 7,7% em 1991, 10,7% em 200 e finalmente 13,6% em 2010 (ALMEIDA, 
BARBOSA, 2013, p. 314). 

Os sem religião são uma categoria relativamente nova, que acredita em 
um deus ou uma força superior, mas que não possui qualquer identidade com 
nenhuma denominação religiosa institucionalizada. Apesar dos “sem religião” 
não se confundirem com ateus ou agnósticos, eles participam de um contexto de 
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desfiliação e distanciamento da religião institucionalizada e, portanto, do circuito 
de influência direta das lideranças religiosas (NOVAES, 2013). 

Ainda nesta toada, um dos elementos mais interessantes do último censo 
religioso é o crescimento do indivíduo que se autodeclara “evangélico”, sem que 
isso determine uma filiação denominacional específica, ou seja, sem vincular-se 
a qualquer instituição, conceito ao qual iremos nos referir como “evangélico 
genérico”. Esta categoria saiu do 1%, 1,7 milhões, em 2000, para 4,8% ou 9,2 
milhões de pessoas em 2010. 

Estes dados estão em franco processo de interpretação, mas uma 
hipótese bastante verossímil é que o trânsito no interior do campo evangélico 
desfiliado das instituições, deságua naturalmente, depois de certo tempo, 
possivelmente na categoria “sem religião” (OLIVEIRA apud CAMURÇA, 2013, p. 
80). 

De toda sorte, ainda que não tenhamos interpretações definitivas ou 
mesmo hegemonicamente estáveis sobre esses processos de crescimento dos 
“sem religião” e do “evangélico genérico”, ambos os processos indicam uma 
consequente queda de influência das autoridades institucionais de todo o 
cristianismo. 

 
3. Os agentes religiosos diante do pluralismo e da 

secularização 
 
Diante do processo de crescimento do pluralismo religioso, sendo a Igreja 

Católica aquela que vem perdendo espaço de maneira bastante clara e 
acelerada, é de se esperar de sua parte uma reação que envolva uma estratégia 
de posicionamento no cenário religioso que possibilite diminuir a aceleração de 
seu decréscimo. 

Em outra ponta, também é de esperar, por parte das denominações 
evangélicas, uma reação que se engaje no sentido de afirmar-se 
institucionalmente diante da sociedade brasileira e do Estado, historicamente 
vinculados à instituição católica. Também e assim como a Igreja Católica, é 
expectado que as igrejas evangélicas comunguem na oposição ao processo de 
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secularização da sociedade brasileira, que não pode transcorrer sem perda de 
prestígio político das instituições religiosas. 

A pluralização religiosa ocorrida no Brasil nas últimas décadas com a 
saída crescente de parte da sociedade brasileira da religião antes hegemônica 
e quase unânime e da secularização progressiva de parte da sociedade e 
especialmente do Estado, tornou evidente a perda do status totalizante ocupado 
pela Igreja Católica em tempos idos. 

Outrossim, a baliza cristã sobre a qual se erigiam as instituições sociais 
também perdeu seu caráter de referencial social fundamental para dirigir-se 
progressivamente à esfera privada. Ou seja, a religião deixou de dirigir a razão 
de Estado e a presença pública dos cidadãos, ainda que os mesmos pudessem 
permanecer como fiéis (na esfera privada). 

Neste contexto é que a escola parece apresentar-se como tábua de 
salvação da convergência cristã. A entronização institucional das denominações 
cristãs no seio do sistema de ensino insinua responder a uma tentativa de 
legitimação destas instituições religiosas na esfera formal, ou talvez, ainda mais 
precisamente, na esfera estatal. 

Nos parece que nesta seara o instrumental gramsciano pode favorecer 
nossa compreensão da realidade. Para o pensador italiano, a sociedade 
ocidental era movida por múltiplas forças sociais em movimento, em processos 
de conflito e acordo. Quando uma força social conseguia açambarcar demandas 
de outros grupos e apresentar-se como legítima representante/defensora dos 
interesses coletivos pela maioria desta sociedade, poder-se-ia dizer que esta era 
então a força hegemônica. 

Ainda avançando na compreensão gramsciana, em seu entendimento, 
esta hegemonia não destitui a sociedade de sua complexidade, mas a 
compreende. As várias instituições sociais possuiriam uma dinâmica interna que 
mimetizavam a disputa de forças na sociedade de um modo geral.  

Ou seja, o conjunto de disputas ideológicas que estavam presentes na 
luta pelo Estado também atravessavam as instituições da sociedade civil. Por 
isso, estas instituições, tais como a família, as igrejas e a escola, foram 
denominadas, por Gramsci, de Aparelhos Privados de Hegemonia – APH 
(GRAMSCI, 2004). 
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Para Gramsci, o sistema educacional é um APH, instituições que 

aparentemente são privadas, mas que respondem igualmente à sociedade de 
classes e à necessidade das classes dominantes de disseminarem sua 
ideologia68 (GRAMSCI, 2004). 

A noção gramsciana de APH difere do conceito Althusseriano de 
Aparelhos Ideológicos de Estado, uma vez que este não aceita qualquer 
possibilidade de oposição interna que poderia levar a uma postura contra-
hegemônica desses aparelhos, enquanto o pensador italiano admite de pleno 
essa possibilidade (SECCO, 2006, p. 199). 

Essas instituições religiosas não possuem um projeto intelectual para o 
país, mas desejam conquistar a hegemonia de seu projeto religioso, em 
princípio, cristão, mas cada qual lutando por seu próprio quinhão. A escola é um 
dos espaços mais propícios e porosos para esta estratégia, uma vez que esta 
intervenção pode ser lastreada historicamente e a intervenção dá-se em um 
momento decisivo da constituição das convicções do sujeito. Nesta perspectiva, 
a formação religiosa (por religiosa leia-se: cristã) compõe a formação cultural do 
sujeito. 

Desta feita, a trajetória histórica do Ensino Religioso aparece como um 
movimento no processo estratégico de luta pela hegemonia desencadeada pela 
Igreja Católica especialmente, com usual colaboração das demais instituições 
cristãs. 

Contudo, relembremos aqui dois pontos essenciais. Primeiro, Gramsci 
apontou que estes Aparelhos Privados de Hegemonia possuíam uma dinâmica 
de luta interna, constituída pela autonomização de grupos de interesses próprios 
que, para além dos interesses de classe (na acepção clássica marxiana de 
conjunto de pessoas que possui um determinado lugar no processo de 
produção), possuía motivações outras, internas ao processo, para resguardo de 
seus próprios benefícios. 

O segundo ponto é o próprio processo de constituição das disciplinas 
escolares conforme estudado por Ivor Goodson, pois a despeito dos interesses 
exteriores ao processo educacional, sempre há uma transformação gerada pela 
própria dinâmica da cultura escolar (GOODSON, 2013). 
                                                           
68 Gramsci utiliza o termo “ideologia” na acepção leniniana do termo, ou seja, como mecanismo de compreensão da realidade; 
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Por um lado, não podemos dizer que o Ensino Religioso seja uma 

transposição didática de um conteúdo de caráter acadêmico, tal como pensou a 
história das disciplinas Chevallard (1991) e sua teoria da transposição didática. 
Tampouco pode se pensar na mesma medida daqueles que enxergam uma 
relação direta e mecânica entre a disposição da hierarquia institucional religiosa 
e o acontecimento do Ensino Religioso nos moldes de sua vontade na instituição 
escolar. 

Reconhecendo esses elementos de complexidade, temos pois que a 
circunstância histórica recente de pluralização e secularização do cenário 
religioso pressionou culturalmente as instituições cristãs por uma resposta 
global, estratégica e de longo alcance. Expectando a conquista/manutenção da 
hegemonia cultural brasileira na alçada do cristianismo (e cada qual pensando 
em sua instituição), operou-se (e opera-se ainda nos dias atuais) a luta pelo 
Ensino Religioso. 

No entanto, não se dando no campo etéreo, mas das relações políticas e 
culturais bastante objetivas, este processo de luta pelo Ensino Religioso gestou 
um grupo autônomo. Estes movimentos em favor do Ensino Religioso é sempre 
fruto da história e demandas políticas de cada lugar. Também pode se dizer que 
é diretamente influenciado pela produção da academia e pelas instituições 
religiosas a que são ligados. É na variedade do peso que cada uma dessas 
influências possui em cada experiência de movimento pró-ER que surgiram os 
vários modelos de Ensino Religioso. Ou seja, é da história da ação de luta pelo 
currículo, sempre particular, sempre fruto de múltiplas influências é que surgiram 
os modelos disciplinares que discutimos neste trabalho.  

Podemos então aqui retomar as reflexões de Ivor Goodson. Para o 
mesmo, a formação das disciplinas escolares possui um lógica própria e sempre 
particular, autônoma face às disciplinas universitárias, ou seja, às ciências de 
referência. No que tange às disciplinas aludidas pelo teórico inglês, como 
geografia e ciência (GOODSON, 2013), ou por outros teóricos na mesma seara, 
como André Chervel, ao estudar a constituição da gramática francesa 
(CHERVELL, 1988), há um caminho quase comum que vai desde o surgimento 
de entusiastas de um conhecimento, passa pela organização de instituições de 
referência e segue até a transformação daquela matéria escolar em disciplina 
universitária e a consolidação da disciplina no âmbito escolar, legitimada pela 
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tradição, neste caso, daquele tipo já argumentado de “tradição inventada” 
(HOBSBAWM, 1997). 

No caso que estamos aqui a investigar, embora haja um certo momento 
em que o movimento ganha uma autonomia relativa, é preciso reconhecer que 
se trata de um movimento claramente distinto, no qual atores previamente 
formados e consolidados no cenário político participam e mesmo pressupõem a 
o surgimento deste movimento pró-disciplina. 

Os movimentos em defesa do Ensino Religioso não surgiram de setores 
da sociedade que desenvolveram certo conhecimento ou atividades ligadas a 
um campo de conhecimento, mas da vontade institucional de denominações 
religiosas, mormente da Igreja Católica, como reação à pressão exercida pela 
pluralidade religiosa. 

O fator precedente do surgimento desses movimentos liga seu objetivo a 
interesses bem consolidados e articulados na esfera institucional e garante um 
peso político, histórico e cultural nas transações com o Estado. Este movimento, 
contudo, não se confunde com a instituição e vive uma dinâmica de ser 
influenciado pela instituição e também de influenciá-la, sobretudo na medida em 
que aumenta seu repertório, conhecimento e laços próprios na articulação do 
Ensino Religioso. 

Outro elemento importante e que tentamos explorar é apluralidade das 
próprias instituições, pluralidade que ocorre no tempo, no espaço (e a as 
diferenças estaduais são relevantes), interinstitucionalmente e mesmo no interior 
das instituições, disputando sua hegemonia interna.  

Por um lado temos a Igreja Católica que é plúrima em si, possuindo 
diversos modos de existir e de pensar sua relação com a sociedade e com o 
Estado, dependendo da linha político-teológica de cada um de seus agentes, 
especialmente de seus bispos.  

Aqui é preciso que expressemos a natureza da CNBB no interior da Igreja 
Católica. As conferências nacionais e continentais constituem órgãos 
burocráticos de apoio à Igreja Católica, mas não fazem parte de sua hierarquia. 
A CNBB, portanto, não possui qualquer poder sobre os bispos, como, por 
exemplo, o de obriga-lo a fazer algo ou puni-lo por uma falta. Cada bispo é 
diretamente ligado ao Papa.  
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Portanto, apesar de possuir ferramentas de comunicação e ligação entre 

as dioceses e ser um órgão com grande credibilidade na sociedade, a CNBB não 
pode ser considerada como sinônimo da Igreja Católica no território nacional 
(LACERDA, 2009). 

Por outro lado temos as igrejas evangélicas, que possuem diferentes 
correlação de forças nos estados analisados. Se em Santa Cataria a igreja 
evangélica relevante no processo de luta, discussão e implementação do Ensino 
Religioso é a Igreja Luterana, consoante ao movimento de imigração do sul do 
Brasil, no estado do Rio de Janeiro muito mais relevante são as igrejas 
pentecostais e neopentecostais 

A Igreja Luterana pode ser considerada como uma igreja protestante 
histórica, cuja participação político-eleitoral é muito discreta, assim como sua 
disposição proselitista, as igrejas pentecostais, ao contrário, lideram a ofensiva 
parlamentar evangélica e são as mais dinâmicas na demografia contemporânea 
devido a seu forte influxo proselitista. 

Estas características, por si só, definem diferentes formas de existência 
destas instituições religiosas e de relação com os fiéis e com o mundo (diga-se, 
também, com o Estado), condicionando fortemente os rumos políticos tomados 
nas diferentes experiência analisadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Talvez não tenhamos oferecido suficientes respostas ao leitor sobre o 
Ensino Religioso. É mesmo possível que muitas novas dúvidas possam surgir a 
partir deste trabalho. Possivelmente o mérito mais significativo desta tese seja o 
de demonstrar a complexidade do tema abordado, qual seja o da múltipla 
constituição do Ensino Religioso nos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio 
de Janeiro. 

Se à primeira vista, a articulação dessas experiências parecia um mero 
movimento de xadrez operado pelas instituições religiosas, nos arrogamos a 
pretensão de ter demonstrado que o movimento em defesa do Ensino Religioso, 
ao menos no caso catarinense, ganhou uma dinâmica própria que responde 
continuamente à instituição, mas possui contornos próprios advindos de suas 
próprias tensões e da aproximação com diferentes contextos na Igreja, no 
Estado e no contato com a academia. 

Em nossa interpretação, portanto, a luta pelo Ensino Religioso possui 
múltiplas dinâmicas, que são bem expressadas (embora não esgotadas) nos 
dois estados açambarcados nesta pesquisa.  

No caso catarinense, a história do Ensino Religioso perseguiu os 
meandros internos do Estado. Ou seja, foi gestado através das políticas 
educacionais tal como formuladas pela Secretaria Estadual de Educação. 
Contudo, este processo de formulação e implementação foi fortemente 
pressionado pelo Conselho de Igrejas pelo Ensino Religioso – CIER, primeira 
entidade pró-Ensino Religioso do estado, organizada por igrejas cristãs. 
Posteriormente este papel foi assumido pelo Conselho do Ensino Religioso -  
CONER, ambos majoritariamente cristãos. 

Esses movimentos defenderam os modelos de Ensino Religioso, primeiro 
interconfessional, isto é, com um conteúdo que fosse consensual no universo 
cristão. Depois, a bandeira do movimento passou a ser a do modelo 
fenomenológico. Ocorre que a pretexto do título e da justificativa apontar para 
um modelo em que as várias ciências humanas são mobilizadas para apreciar o 
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fenômeno religioso, o que pudemos compreender é que, partindo do arcabouço 
teórico eliadiano, de estirpe reconhecidamente substancialista, com fortes traços 
cristãos e que é defendido pelo Fonaper, o modelo catarinense não assumiu a 
laicidade de maneira mais plena. 

No Rio de Janeiro, por sua vez, o caminho percorrido, ausente um 
movimento em defesa do Ensino Religioso, foi o do legislativo, operado mais ou 
menos diretamente pelas instituições religiosas. 

A experiência fluminense produziu um caminho completamente distinto, 
em que a ampla hegemonia dos setores religiosos na política institucional 
construiu um modelo de Ensino Religioso completamente matizado no ensino 
confessional e cristão. 

Em uma ação de completa inovação frente às demais experiências de 
Ensino Religioso no Brasil, o estado do Rio de Janeiro, além de legitimar as 
instituições religiosas a produzirem os currículos a serem ministrados em sala 
de aula, também conferiu a elas o poder de habilitar os professores que poderiam 
assumir o cargo de professores efetivos de Ensino Religioso no estado. 

Acompanhamos ampla documentação de efetivação da disciplina no 
estado e os discursos dos sujeitos implicados. Mas de maneira controversa, o 
que se apresentou a médio prazo, foi a ação da burocracia estatal na depuração 
relativa da confessionalidade estrita proposta para as escolas fluminenses. 

Não obstante os diferentes caminhos percorridos por essas duas 
experiências de imposição do Ensino Religioso, foi possível identificar que o trato 
realizado pelo Estado das disciplinas, para além do projeto imaginado e 
articulado pelas instituições religiosas, também modificou decisivamente a 
natureza da matéria.  

Ao que tudo indica, as diversas instâncias estatais possuem uma 
dinâmica que limita a existência de uma atuação francamente tendente à 
cristandade no campo da educação. 

Outra tendência que nos foi possível verificar foi que, a despeito das 
divergências formais e referenciais dos dois tipos de modelos epistemológicos 
de Ensino Religioso, aos poucos essas divergências vão sendo afastadas em 
benefícios de pontos de convergência que talvez encontrem resguardo em uma 
certa compreensão global totalizante do cristianismo. 
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Por fim, apesar de deixar entrever a mitigação dos objetivos doutrinários 

das instituições religiosas nas experiências concretas de Ensino Religioso, não 
podemos deixar também de reiterar que mesmo sob uma perspectiva menos 
direta, é um fato que o tratamento do fenômeno religioso como um 
correspondente praticamente automático do universo cristão, operando uma 
exclusão sutil mas consistentemente repetitiva das demais experiências 
religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193  
FONTES CONSULTADAS 

 
ACAFE. Parecer dos recursos. Florianópolis, 2012 ALERJ. Discussão do veto da governadora pelo plenário (2004). In: ISER. 

Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 42-55. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

ALERJ. Projeto de Lei 1069/2007. Autoria do Dep. Marcelo Freixo. Acessado 
em 06/01/2015 

BRASIL, Estados Unidos do; Constituição de 1891 
BRASIL. Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez.  1996.  p.  27833.  
Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=7572
3>. Acesso em: 30/09/2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 1988.  

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.475/97, de 22 de julho de 1997. Dá 
Nova Redação ao Artigo 33 da Lei n. 9.394/96 que estabelece as 
Diretrizes de Base da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, Congresso Nacional, 1997. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9475.htm>. Acesso em: 
30/09/2013. 1997ª 

BRASIL, Decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010, que promulga o Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo 
ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7107.htm, 2010 

BRASIL.  CNE.  Resolução CNE/CEB n.  12, de 8 de outubro de 1997. Esclarece 
dúvidas sobre a Lei n. 9.394/96 (Em complemento ao Parecer CEB n. 
05/97). Brasília, DF, 8 out. 2001. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0067.pdf>. Acesso em: 
Acesso em: 30/09/2013. 1997 

BRASIL. CNE. Parecer sobre Diretrizes Curriculares (Parecer 4 – 29 janeiro 
1998), Brasília, 1998. 

BRASIL. CNE. Parecer sobre Formação de Professores para o Ensino 
Religioso (Parecer 97 – 23 de novembro de1999), Brasília, 1999 

CATOLICANET. Deputado Zimbaldi conquista a TV Século 21 e TV Canção 
Nova. Acessado em 28/09/2013. Disponível em: 
http://www.catolicanet.com/?system=news&action=read&id=42850&eid=
298 

CEERJ. Resolução nº 1 sobre o Ensino Religioso nas Escolas Públicas do 
Estado do Rio de Janeiro. Portal do CEERJ. Acessado em 28/09/2013. 
Disponível em http://www.ceerj.org.br/portal/component/content/article/2-



194  
uncategorised/1308-resolucao-no-1-sobre-o-ensino-religioso-nas-
escolas-publicas-do-estado-do-rio-de-janeiro. 2002 

CHEQUER, Reverendo Edésio de Oliveira. Entrevista realizada em 13/12/ 2004 por Emerson Giumbelli. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 
pp. 121-123. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

CIER. Ofício CFE/12/set de 73. Resposta do Pe. José de Vasconcelos. In: 
Relatório de atividades. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1973 

CIER. E/M 1300. Ofício ao Governador do Estado de Santa Catarina. Mimeo. 
Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1978 

CIER. Ante-projeto de reformulação do decreto 5009. Mimeo. Arquivo na 
CNBB Regional Sul 4, 1979 

CIER. Livro de Atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias. Arquivo 
na CNBB Regional Sul 4, 1985 

CIER. Ofício 19/93. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1993a 
CIER. Ofício 035/93 ao Sr. João Carlos Potcker. 3 pág. Mimeo, Arquivo na 

CNBB Regional Sul 4, 1993b 
CIER. Ofício 069/94. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1994a 
CIER. Ofício 56/94. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1994b 
CIER, Ofício 02/94. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1994c 
CIER. Edital 001/95 – abre inscrições e baixa normas para a seleção de 

professores de Educação Religiosa Escolar para atuarem nas Escolas 
Públicas de Santa Catarina. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 
1995a 

CIER. Pareceres 22 de fevereiro. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 
1995b 

CIER. Parecere 30 de agosto de 1995. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 
4, 1995c 

CIER (Conselho Fiscal). Declaração. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 
1995d 

CIER. Ofício 222/95. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1995e 
CIER. Carta aos Coordenadores – 24 de agosto de 1995. Mimeo, Arquivo na 

CNBB Regional Sul 4, 1995f 
CIER. Ofício 26/95. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1995g 
CIER. Ofício 02/95. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1995h 
 
CIER. Relatório CIER 1994, 1995, 1996. Mimeo, Arquivo na CNBB Regional Sul 

4, 1996 
CIER. Livro Histórico 2. Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1998 
CIER. Abaixo-assinado: Movimento pelo Ensino Religioso. Mimeo. Arquivo na 

CNBB Regional Sul 4. 1999 
CIER. Resumo da História. Relatório apresentado na 40ª Assembleia Geral. 

Assinado por Márcio Murilo, Secretário Executivo. Mimeo. Arquivo na 
CNBB Regional Sul 4. 2006 

CNBB. O Ensino Religioso no Brasil, Brasília, Mimeo, 1998 
CONER. Ata de Fundação. Livro de atas. Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 

1998a 



195  
CONER. Convocação. Assinada por Márcio Murilo como Sec. Executivo CIER 

– CONER/SC. Arquivo na CNBB Regional Sul 4, 1998b 
CONER. Convite 14/07/1999. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1999a 
CONER. Crônica da audiência da SED em 26 de janeiro de 1999. Mimeo. 

Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1999b 
CONER. Relatório de Atividades – Primeiro Biênio. Mimeo. Arquivo na CNBB 

Regional Sul 4. 1999c 
CONER, Ata da reunião de 24/11/1999. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 

4. 1999d 
CONER. Ata da reunião CONER/CIER de 02/02/1999. Mimeo. Arquivo na 

CNBB Regional Sul 4. 1999e 
CONER. Relatório de Atividades – 2000/2001. Mimeo. Arquivo na CNBB 

Regional Sul 4. 2001a 
CONER. Ata da Reunião da Diretoria do CONER/SC 13/02/2001. Mimeo. 

Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 2001b 
CONER. Ata da Reunião da Diretoria do CONER/SC 12/06/2001. Mimeo. 

Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 2001c 
CONER. Ata da Reunião da Diretoria do CONER/SC 14/08/2001. Mimeo. 

Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 2001d 
CONER. Ata da Reunião da Diretoria do CONER/SC 04/09/2001. Mimeo. 

Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 2001e 
CONER. Ata da Assembleia Geral do CONER/SC 06/08/2002. Mimeo. Arquivo 

na CNBB Regional Sul 4. 2002 
CONER. Ata da 6ª Assembleia Geral de 05/10/2004. Mimeo. Arquivo na CNBB 

Regional Sul 4. 2004 
CONER. SEC. Proposta de Termos de Convênio. Mimeo. Arquivo na CNBB 

Regional Sul 4. s/d 
CONSELHO DE UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA. Resolução nº 1, 

em face da habilitação de professores espíritas para o Ensino Religioso. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 127-130. Disponível 
em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

DIAS, Carlos. Projeto de Lei 1233 (1999) In: ISER. Comunicações do ISER nº 
60. 2004 pp. 29-31. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

DIAS, Carlos. Entrevista realizada em 22 de outubro de 2004 por Emerson Giumbelli e Paola Lins. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 
pp. 95-104. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

ENER. Ficha de inscrição de Ione Fiorini Thomé, do 11º Encontro Nacional 
de Ensino Religioso. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1996 

FOLHA DE S. PAULO. Editorial 27/10/2003. Estado e Igreja. In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 147. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 



196  
FOLHA DE S. PAULO. Editorial 15/05/2004. Religião e Estado. In: ISER. 

Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 151-152. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

FONAPER. Carta de Princípios. 1995. Acessado em 24/02/2015. Disponível 
em: http://www.fonaper.com.br/carta-principios.php 

FONAPER. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso. São 
Paulo: A.M Edições, 2009 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU. Projeto de 
autorização do curso de Licenciatura em Ciências da Religião 
Habilitação Ensino Religioso. Mimeo, 1996 

GRUEN, W. Fundamentos do Ensino Religioso em nível Superior, in: ABESC, 
Relatório do II Congresso Nacional da Associação Brasileira de 
Escolas Superiores Católicas (27 janeiro a 2 fevereiro), Belo Horizonte, 
Mimeo, 1975. 

GPER. Texto de apresentação. Portal. Disponível em www.gper.com.br. 
Acessado em 06.10.2013 

ILLAREZ, Pe. Enrique. Relatório pessoal de entrevista com prof. Paulo 
Heinz. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1996 

MINC, Carlos. Emendas ao Projeto de Lei 1233 (2000a). In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 29-30. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

 MINC, Carlos. Representação por inconstitucionalidade nº 141/00 em face da Lei 3459/00 (2000b). In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 
31-34. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MINC, Carlos. Educação religiosa e ensino público. Artigo publicado no jornal O Globo em 09/10/2000 (2000). In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 
2004 pp. 104-105. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MINC, Carlos. Projeto de Lei 1840 (2001). In: ISER. Comunicações do ISER nº 
60. 2004 pp. 39-40. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MINC, Carlos. O Rio de Volta à Idade Média. Texto publicado em Minc em Revista nº 12, novembro de 2003. In: ISER. Comunicações do ISER nº 
60. 2004 pp. 105-107. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MINC, Carlos. Entrevista realizada via e-mail por Sandra de Sá Carneiro e Emerson Giumbelli. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 
107-108. Disponível em: 



197  
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MONTEIRO, Gerson Simões. Fundamentalismo com verba pública, Artigo publicado no jornal O Globo em 06/01/04. In: ISER. Comunicações do 
ISER nº 60. 2004 pp. 130-131. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

MUNIZ, D. Deputado quer proibir ‘O Código da Vinci’ no Brasil. Folha On-Line, 
acessado em 29/09/2013, Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u60292.shtml, 2006 

O GLOBO. Editorial 14/3/2002. Religião nas escolas. In: ISER. Comunicações 
do ISER nº 60. 2004 pp. 145. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

O GLOBO. Editorial 25/09/2003. Uma aventura. In: ISER. Comunicações do 
ISER nº 60. 2004 pp. 146-147. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

O GLOBO. Editorial 6/11/2003 (2003a), Volta ao passado. In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 147-148. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

O GLOBO. Editorial 24/11/2003 (2003b). Desafios de hoje. In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 148-149. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

O GLOBO. Editorial 6/03/2004. Religião nas escolas. In: ISER. Comunicações 
do ISER nº 60. 2004 pp. 149-150. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

RIO DE JANEIRO. Lei 3.459 de 2000. Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/, 
2000 

RIO DE JANEIRO. Decreto nº 29228/2001 de 20 de setembro de 2001. In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 37 - 38. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

RIO DE JANEIRO. Decreto Estadual nº 31.086 de 27 de março de 2002. In: 
ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 38 - 39. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

 RIO DE JANEIRO. Veto da Governadora Rosinha Garotinho Matheus (3/11/2003a) [ao projeto 1840]. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 
2004 pp. 41-42. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 



198  
RIO DE JANEIRO. Edital do Concurso para admissão de Professores de Ensino Religioso (2003b). In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 80-

81. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

RIO DE JANEIRO. Edital de abertura de concurso para Docente I de Ensino 
Religioso. Diário Oficial do RJ 04/11/2013. p. 39. 2013a 

RIO DE JANEIRO. Prova Docente I – Ensino Religioso. 2013b 
RIO DE JANEIRO. Currículo Mínimo do Ensino Religioso. Acessado em 

07/07/2014 
RIO DE JANEIRO. Orientações básicas para o Ensino Religioso nas Escolas 

Estaduais. Acessado em 07/07/2014 no Portal da Secretaria Estadual 
de Educação, s/d 

SALES, Dom Eugênio. O Estado leigo não é ateu. Artigo publicado no jornal O Globo em 29/11/2003. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 
119-120. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

SANTA CATARINA. Decreto-Lei nº. 88, de 31 de março de 1938. Florianópolis, 
1938 

SANTA CATARINA, Parecer nº 31 – Assessoria Jurídica – Remuneração de 
Professores de Ensino Religioso. Assinado pelo Consultor Jurídico 
Abelardo Batista da Silva. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1973a 

SANTA CATARINA, Parecer nº 42 – Assessoria Jurídica – Pagamento de aulas 
de Ensino Religioso. Assinado pelo Consultor Jurídico Abelardo Batista 
da Silva. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1973b 

SANTA CATARINA, Parecer nº 53 – Assessoria Jurídica – Ensino Religioso sem 
ônus para o Estado. Assinado pelo Consultor Jurídico Abelardo Batista da 
Silva. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1973c 

SANTA CATARINA, Parecer nº 84 – Assessoria Jurídica – Remuneração para 
professores de ensino religioso. Assinado pelo Consultor Jurídico 
Abelardo Batista da Silva. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1974 

SANTA CATARINA, minuta de Termo de Convênio SEE/CIER. Mimeo. Arquivo 
na CNBB Regional Sul 4. 1975a 

SANTA CATARINA, Parecer nº 9 – Assessoria Jurídica - minuta de Termo de 
Convênio SEE/CIER. Assinado pelo Consultor Jurídico Abelardo Batista 
da Silva. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1975b 

SANTA CATARINA, Decreto 5.009, 28 de maio de 1978. 
SANTA CATARINA, Secretaria de Educação, Unidade Operacional de Ensino, 

Parecer 1194. Mimeo. Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1979 
SANTA CATARINA, Decreto 13.692, de 1981 
SANTA CATARINA. Diretrizes para a Organização da Prática Escolar na 

Educação Básica: Ensino Fundamental e Ensino Médio. Secretaria da 
Educação. 2000 

SANTA CATARINA. Decreto 3.882, de 28 de dezembro de 2005. Florianópolis. 
2005 



199  
SANTA CATARINA. Proposta Curricular do Ensino Religioso. Mimeo. 

Arquivo da CNBB Regional Sul IV. 1989 
SANTA CATARINA (Serviço de Ações Integradas da Coordenadoria de Ensino 

da Secretaria da Educação), Ofício 3596/90, endereçado ao Secretário 
de Estado da Educação. 1990a 

SANTA CATARINA. Parecer Registro nº PGSE 2422/90-5. Mimeo. Arquivo na 
CNBB Regional Sul 4. 1990b 

SANTA CATARINA, Comunicação Interna 242/95 da 18ª Coordenadoria 
Regional de Ensino para a Coordenadoria Geral de Educação. Mimeo. 
Arquivo na CNBB Regional Sul 4. 1995 

SANTA CATARINA. Implementação do Ensino Religioso. Florianópolis. 2001. 
Disponível em: 
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/documentos/doc_download/410-
implementacao-do-ensino-religioso, acessado em 06/06/2014 

SANTA CATARINA. Edital 21/2012/SED. Florianópolis, 2012a 
SANTA CATARINA. Prova do concurso público de ingresso no magistério 

público estadual. Florianópolis, 2012b 
SANTA CATARINA. Plano de Ensino - Ensino Religioso: Ensino Fundamental 

– Anos (Séries) Finais. Assinado por Prof. André Schtck Petermann. 2013 
SANTORO, D. Filipo. O Ensino Religioso: Identidade e Pluralismo. Artigo publicado na revista Communio nº 86, 2002. In: ISER. Comunicações do 

ISER nº 60. 2004 pp. 108-118. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

SANTOS, Edileia da Silva. Entrevista realizada em 7 de junho de 2004 por Emerson Giumbelli e Sandra de Sá Carneiro. In: ISER. Comunicações 
do ISER nº 60. 2004 pp. 65-79. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

STF. Acompanhamento processual da ADI 3268. Portal do STF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?inciden
te=2234409,  Visualizado em 26/01/2015a 

STF. Acompanhamento processual da ADI 4439. Portal do STF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp 
Visualizado em 26/01/2015b 

TJRJ. Decisão Of. SOE – 608/01 (2001) In: ISER. Comunicações do ISER nº 
60. 2004 pp. 34 - 37. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

VIEIRA, Laprovita. Emenda ao Projeto de Lei 1233 (2000). In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 30. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

 
 



200  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ABIB, Pe. Jonas.Sim, Sim! Não, Não!Cachoeira Paulista: Canção Nova, 2005, 
21ª ed. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva São Paulo: Malheiros, 2008. 

ALMEIDA, Ronaldo de; BARBOSA, Rogério. “Transmissão religiosa nos domicílios brasileiros” In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. 
Religiões em movimento: o censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 
311-328 

ALVES, Felipe G. Depoimento conferido ao autor por via eletrônica. 11 de 
fevereiro de 2006; 

ANJOS, Márcio Fabri dos. (Org.) Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: 
Paulinas/SOTER, 1998 

APPLE. Michael W. Educação e poder. Tradução por Maria Cristina Monteiro. 
Porto Alegre. Artes Médicas, 1989. 

BENEDETTI, Luiz Roberto, “Entre a crença coletiva e a experiência individual, p. 
renascimento da religião”, In, p. ANJOS, Márcio Fabri dos (org), Sob o 
Fogo do Espírito, São Paulo, p. SOTER – Paulinas, 1998, pág. 61-76, 

BEOZZO, Pe. José Oscar. A igreja do Brasil. de João XXIII a João Paulo II. 
Petrópolis. Vozes. 1993. 

BERGER, Peter. “A Dessecularização do Mundo: uma visão global”. In: Religião 
e Sociedade, vol. 21, nº 1, CER/ISER, Rio de Janeiro, p. 9-23, 2001  

BETTO, Frei. Diário de Puebla. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1979. 
BETTO, Frei. O que é Comunidade Eclesial de Base. São Paulo: Brasiliense. 

1981 
BITTENCOURT, Circe M. F. “Propostas Curriculares de História: continuidades 

e transformações”. In: BARRETO, Elba S.S. (Org.) Os Currículos do 
Ensino Fundamental para as escolas brasileiras.  Campinas-SP: 
Editora Autores Associados; São Paulo: Fundação Carlos Chagas 
(Coleção Formação de Professores) pp. 127-162. 2000 

BITTENCOURT, Circe M.F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São 
Paulo: Cortez (Coleção Docência em Formação). 2004 

BOFF, Clodovis. Teoria do Método Teológico. Petrópolis: Vozes, 1998 
BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Como fazer teologia da libertação. 2 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1986 
BORDENAVE, Juan E. D. O que é Comunicação. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1995. 



201  
BOURDIEU, Pierre. Gênese e Estrutura do Campo Religioso, In: A Economia das Trocas Simbólicas. Tradução de Sérgio Micelli et alli, São Paulo: 

Perspectiva, 2003, 5ª ed, 
CAMPOS, L.  S.  Os políticos de Cristo – uma análise do comportamento político 

e protestantes históricos e pentecostais no Brasil. In:  BURITY, J.  A; 
MACHADO, M.  D.  C.  Os Votos de Deus: evangélicos, política e eleições 
no Brasil.  Recife:  Fundação Joaquim Nabuco, Ed. Massa gana, 2006 

CAMURÇA, Marcelo Ayres. “O Brasil religioso que emerge do Censo de 2010: consolidações, tendências e perplexidades” ” In: TEIXEIRA, Faustino; 
MENEZES, Renata. Religiões em movimento: o censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013, p. 63-88 

CANDIDO, Viviane Cristina. Epistemologia da controvérsia para o ensino 
religioso: aprendendo e ensinando na diferença, fundamentados no 
pensamento de Franz Rosenzweig. Tese (Doutorado em Ciências da 
Religião). São Paulo: PUC, 2008 

CARBONI, Florence. MAESTRI. Mário. A linguagem escravizada. São Paulo: 
Expressão Popular. 2003. 

CARON, Lurdes. Políticas e Práticas Curriculares: Formação de Professores 
de Ensino Religioso. Doutorado em Educação: Currículo. PUC-SP. 2007 

CARRANZA, Brenda. Renovação Carismática Católica: Origens, Mudanças e 
Tendências, Aparecida, p. Santuário, 2002, 2ª ed., 

CASSIO SCARPINELLA, Bueno. Amicus Curiae No Processo Civil Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2012 3ª ed. 

CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002 
CHERVEL, Andre. L'histoire des disciplines scolaires. Histoire de l'éducation, 

n. 38, Paris, INRP, 1988. 
CHEVALLARD, Yves. La Transposition Didactique: Du Savoir Savant au 

Savoir Ensigné. Grenoble, La pensée Sauvage, 1991. 
 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 

CONRADO, Flávio. WIIK, Flávio. Introdução. Comunicações do ISER, nº 63, 
2009 

CRUZ, Educardo Rodrigues. Estatuto Epistemológico da Ciência da Religião. In: 
PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. (Orgs.) Compêndio de ciência da 
religião. São Paulo: Paulinas; Paulos, 2013. Pp. 37-50 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Ensino Religioso e Escola Pública: O Curso 
Histórico de uma Polêmica entre Igreja e Estado no Brasil. Educ. Rev., 
Belo Horizonte (17): 20-37, jun. 1993 

DALLABRIDA. Norberto.  Das escolas paroquiais às PUCs: república, recatolização e escolarização. In: STEPHANOU, Maria, BASTOS, Maria 
Helena Câmara (Org.). 4. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 77-86. vol. III. Século 
XX.  



202  
DANTAS, Douglas Cabral. O ensino religioso escolar: modelos teóricos e sua 

contribuição à formação ética e cidadã. Horizonte, Belo Horizonte, v. 2, 
n. 4, p. 112-124, 1º sem. 2004 

DELLA CAVA, R; MONTEIRO, P. E o verbo se faz imagem: Igreja Católica e 
os meios de comunicação do Brasil. São Paulo: Paulinas, 1994 

DERRIDA, Jacques, VATTIMO, Gianni (org). A Religião, São Paulo: Estação 
Liberdade, 2000 

DIAS, Agemir de Carvalho. O Movimento Ecumênico no Brasil (1954-1994).  
A Serviço da Igreja e dos Movimentos Populares. Tese de Doutorado em 
História. Universidade Federal do Paraná, 2007 

DIAS, Juliano Alves. Sacrificium Laudis A Hermenêutica da Continuidade de 
Bento XVI e o retorno do Catolicismo Tradicional (1969-2009). 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de História, Direito e Serviço Social UNESP, Mestrado em História. 2006 

DIAS, Reginaldo Benedito. A Ação Popular na história do catolicismo. Revista 
Espaço Acadêmico. Nº 88 mensal – Setembro de 2008. Disponível em: 
http://www.espacoacademico.com.br/088/88dias.htm. Acessado em: 
30/09/2013 

DICKIE, M. A. S. Todos os caminhos levam a Deus: o CONER e o ensino 
religioso em Santa Catarina, 2003. Trabalho apresentado no 27º 
Encontro Nacional da Anpocs. Caxambu, out. 2003. (GT Religião e 
Sociedade) 

DICKIE, M. A. S.; LUI, J. de A. O Ensino religioso e a interpretação da lei. 
Trabalho apresentado em 13º Jornadas sobre Alternativas Religiosas 
na América Latina, Porto Alegre, set. 2005. (GT Religião, Poder e 
Política) 

DICKIE, M.A.S. A Ética da Inclusão e as Fronteiras da Unidade. Debates do 
NER, Porto Alegre, ano 7, nº 10, p. 113-124, jul./dez. 2006 

DINIZ, Débora; LIONÇO, Tatiana; CARRIÃO, Vanessa. Laicidade e ensino 
religioso no Brasil. Brasília: UNESCO: Letras Livres: EdUnb, 2010 

ELIADE, Mircea. Origens: história e sentido na religião. Tradução de Teresa 
Louro Perez. Lisboa: Edições 70, 1989 

FARIAS, Damião Duque de. Em Defesa da Ordem. Aspectos da práxis 
conservadora católica no meio operário em São Paulo (1930-1945). São 
Paulo: Hucitec. 1998. 

FERNANDES, Felipe Bruno Martins. A agenda anti-homofobia na educação 
brasileira (2003-2010). Tese (Doutorado em Ciências Humanas). Santa 
Catarina: UFSC. 2011  

FERNANDES, Rubem César. Governo das Almas. In: ANTONIAZZI, Alberto; 
Nem Anjos nem Demônios: Interpretações Sociológicas do 
Pentecostalismo; Petrópolis: Vozes; 1994; 

FERNANDES, Silvia Regina Alves, “Diferentes olhares, diferentes pertenças, p. 
Teologia da Libertação e MRCC”, Revista de Estudos da Religião – 
REVER, nº 3, 2001, em www.pucsp.br/rever em 2005,  



203  
FERNANDES, Silvia Regina Alves, Censo 2000 - breve comentário dos dados 

sobre religião. Portal CERIS, Disponível na internet no www.ceris.org.br, 
acessado em 11/05/06,  

FERNANDES, Silvia Regina Alves; DAMACENA, Andréa, Dinâmicas do 
Catolicismo Contemporâneo: Uma leitura a partir das crenças e 
motivações, Portal CERIS, Disponível na internet no www.ceris.org.br, 
acessado em 11/05/06, 

FONSECA, Alexandre Brasil. “A maior bancada evangélica”. Tempo e 
Presença, 302: 20-23, nov.-dez., São Paulo, Cedi, 1998 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1991. 

GIUMBELLI, Emerson. O Fim da Religião: Dilemas da Liberdade Religiosa no 
Brasil e na França. São Paulo: Attar/PRONEX, 2002 

GIUMBELLI, Emerson. CARNEIRO, Sandra de Sá. Introdução. In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 11 - 19. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf  

GIUMBELLI, Emerson. “Minorias Religiosas” In: TEIXEIRA, Faustino; 
MENEZES, R. (Orgs.) As religiões no Brasil: continuidades e rupturas. 
Petrópolis: Vozes, 2006, p. 49-51 

GOODSON, I. F. Tornando-se uma matéria acadêmica: padrões de explicação 
e evolução. Teoria e Educação (2). Porto Alegre. (p. 230-254), 1990 

GOODSON, Ivor. F. Currículo em Mudança – Estudos na construção social do 
currículo, Portugal: Porto Editora, 2001 

GOODSON, I. F. As políticas de currículo e de escolarização: abordagens 
históricas. Trad. Vera Joscelyne. Petrópolis, RJ: Vozes. 2008 

GOODSON, I. F. A Construção Social do Currículo. Lisboa: Educa, 2013a 
GOODSON, I. F. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes. 14 ed., 2013b 
GOODSON, I. F. História do currículo, profissionalização e organização 

social do conhecimento: paradigma para a história da educação. In: 
Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes (p. 116-140), 2013c 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, v. I a VI. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2004. 

GUTIERREZ, Gustavo. A força histórica dos pobres. 2. ed. Petropolis: Vozes.. 
1984. 

HOBSBAWM, Eric J. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997 

JENKINS, Phillip. A próxima cristandade: a chegada do cristianismo global. Rio 
de Janeiro: Record, 2004 

JUNQUEIRA, Sérgio. História, legislação e fundamentos do Ensino 
Religioso. Curitiba: Editora IBPEX. 2008 



204  
JUNQUEIRA, Sérgio. (Coord). Mapa da Produção Científica do Ensino 

Religioso no período de 1995 a 2010. Relatório de pesquisa disponível 
em: 
http://www.gper.com.br/noticias/25ee315b8abbd4db3f073307be196cea.
pdf, 2013a 

JUNQUEIRA, Sérgio. (Coord). Mapa Nacional do Ensino Religioso no 
período – 2011. Relatório de pesquisa disponível em: 
http://www.gper.com.br/newsletter/fa888e184ca6c837a496b7e25da6900
8.pdf, 2013b 

JUNQUEIRA, Sérgio. (Coord). Mapa Nacional do Ensino Religioso no 
período – 2012.  Relatório de pesquisa disponível em: 
http://www.gper.com.br/newsletter/ff709292fcd9bff55e5a98972a53990e.
pdf, 2013c 

JUNQUEIRA, Sérgio. A escolarização do Ensino Religioso no Brasil. 2000. 353fl. Tese (Doutorado em Educação).  Universitá Pontificia Salesiana di 
Roma. Roma. 2000 

JUNQUEIRA, Sérgio; WAGNER, Raul. (Orgs) O Ensino Religioso no Brasil. 
Curitiba: Champagnat. 2011a. 2ª ed. (Coleção Educação: Religião 5)  

JUNQUEIRA, Sérgio; WAGNER, Raul. (Orgs) Uma breve história do Fórum 
Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER (1995 a 2010). In: 
O Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: Champagnat. 2011b. 2ª ed. 
(Coleção Educação: Religião 5) pp. 85-104 

JURKEVICS, Vera Irene. Renovação Carismática Católica: Reencantamento do 
Mundo. In: História: Questões & Debates, n. 40. Curitiba, Editora UFPR, 
2004 

KASPER, Walter. Caminho e significado do movimento ecuménico. Pontifício 
Conselho para a União dos Cristãos, 2008. Disponível em: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/card-
kasper-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20080117_kasper-
ecumenismo_po.html Acessado em 30/12/2014 

KLUCK, Claudia; NASCIMENTO, Rivael de Jesus; JUNQUEIRA, Sérgio. O 
Ensino Religioso e a contribuição da CNBB. In: JUNQUEIRA, Sérgio; 
WAGNER, Raul. (Orgs) O Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: 
Champagnat. 2011. 2ª ed. (Coleção Educação: Religião 5) pp. 105-126 

KLUG, J., A escola alemã em Santa Catarina. In: DALLABRIDA, N. (Org.). 
Mosaico de escolas modos de educação em Santa Catarina na 
primeira república. Florianópolis, Editora Cidade, 2003.  

LACERDA, Lucelmo, “Fogo na Televisão, p. Ofensiva eletrônica da Renovação 
Carismática Católica”, Revista Espaço Acadêmico, nº 58, Disponível em 
http://www.espacoacademico.com.br/058/58esp_lacerda.htm, acessado 
em março de 2006 

LACERDA, Lucelmo, Compromisso Coletivo na Igreja Católica. Teologia da 
Libertação e Renovação Carismática; Revista Espaço da Sophia. Nº 10. 
Janeiro/2008. Ano I. disponível em: 



205  
http://www.espacodasophia.com.br/colaboradores/lucelmo_lacerda_com
promisso_coletivo_na_igreja_catolica.pdf 

LACERDA, Lucelmo. Uma análise da polêmica em torno do livro "Igreja: 
carisma e poder", de Leonardo Boff, na Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. Dissertação (Mestrado em História Social), São Paulo: PUC-SP, 
2009; disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?se
lect_action=&co_obra=135917&co_midia=2 

LEMKE, Pr. Inácio. CIER 40 anos: e a caravana continua. Portal Luteranos. 
Disponível em: http://www.luteranos.com.br/conteudo/cier-40-anos-e-a-
caravana-continua-1 Acessado em 30/12/2014 

LIBANIO, João Batista. Pastoral numa sociedade de conflitos. Rio de Janeiro: 
Vozes. CRB. 1982. (Vida Religiosa. Temas atuais. 11) 

LÖWY. Michael. Guerra dos Deuses: Religião e política na América Latina. Rio 
de Janeiro: Vozes. 2000. 

LUI, Janaína de Alencar. Entre Crentes e Pagãos: Ensino Religioso em São 
Paulo. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 131, maio/ago. 2007 

MACHADO, Maria da Dores; MARIZ, Cecília Loreto. Conflitos religiosos na arena 
política: o caso do Rio de Janeiro. Ciencias Sociales y 
Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 6, n. 6, p.31-49, 
outubro de 2004 

MARIANO, Ricardo. Neopentecostalismo: nova sociologia do pentecostalismo 
no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999 

MARIZ, Cecília. A Pesquisa In: CERIS, Pentecostalismo, Renovação 
Carismática Católica e Comunidades Eclesiais de Base, uma análise 
comparada. Rio de Janeiro: CERIS, Petrópolis: Vozes, São Paulo: 
Paulus, Loyola, 2001 

MARIZ, Cecília. GRACINO JR, Paulo. “As igrejas pentecostais no censo de 2010” In: TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. Religiões em 
movimento: o censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 161-174 

MENDONÇA, Amanda André de. Religião na Escola: Registros e Polêmicas na 
Rede Estadual do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado em 
EEducação. UFRJ, 2012 

MOREIRA, Fabiane Barbosa. Os Valores-Notícia no Jornalismo 
Impresso.Dissertação de estrado em Comunicação e Informação. 
UFRGS, 2006 

NEGRÃO, Lísias Nogueira, Nem ‘jardim encantado’, nem ‘clube dos intelectuais 
desencantados’, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Out. 2005, 
vol.20, no.59, p.23-36 

NIKITIUK, Sonia. Entrevista realizada em 17 de novembro de 2004, por Sandra 
de Sá Carneiro, Angelo Cesar Jachelli Jr. e Flavia Santana dos Santos (2004). In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 82-94. 
Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 



206  
NOVAES, Regina. Apresentação. In: ISER. Comunicações do ISER nº 60. 2004 

pp. 7 – 9. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

NOVAES, Regina. “Jovens sem religião: sinais de outros tempos” ” In: TEIXEIRA, 
Faustino; MENEZES, Renata. Religiões em movimento: o censo de 
2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p.175-190 

ORO, Ari Pedro. A Política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos 
Religioso e Político brasileiros. RBCS Vol. 18 nº. 53 outubro/2003,  pp. 
53-76 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 2003. 

PELUSO, Vitor Junior.  Aspectos da População e da Imigração no Estado de Santa Catarina. In: SILVA, Jaldyr B. et al.Fundamentos da Cultura 
Catarinense. Rio de Janeiro: Laudes, 1970 

PIERUCCI, F.  A.  Representantes de Deus em Brasília: A Bancada Evangélica 
na Constituinte. Ciências Sociais Hoje, São Paulo:  Vértice - Anos, 1989 

PIERUCCI, Antônio Flávio. Secularização em Max Weber: da contemporânea 
serventia de voltarmos a acessar aquele velho sentido. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, 13 (37), jun. 1998 

PIERUCCI, Antônio Flávio. “Cadê a nossa diversidade religiosa?” In: TEIXEIRA, 
Faustino; MENEZES, R. (Orgs.) As religiões no Brasil: continuidades e 
rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 49-51 

PORTAL DO DEPUTADO SALVADOR ZIMBALDI, p. 
www.salvadorzimbaldi.com.br, acessado em 03/08/2006), 

PORTO, André. Entrevista realizada em 07/04/2004 por Emerson Giumbelli, Sandra de Sá Carneiro e Mariana Soares Sobral.In: ISER. 
Comunicações do ISER nº 60. 2004 pp. 131-135. Disponível em: 
http://www.iser.org.br/website/arqantigo/files//comunicacoes_do_iser_60.
pdf 

PRANDI, Reginaldo, Um Sopro do Espírito, São Paulo: Edusp, 1998, 2ª Ed. 
PRIORE, Mary del. Do Outro Lado - a História do Sobrenatural e do Espiritismo. 

São Paulo: Planeta, 2014 
RANQUETAT JUNIOR, C.A. A implantação do novo modelo de ensino 

religioso nas escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul: 
laicidade e pluralismo religioso. Dissertação de Mestrado em Ciências 
Sociais. PUC-RS; 2007 

RAHM, Haroldo J., Esse Terrível Jesuíta! São Paulo: Loyola, 2005, 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 
REIS, Reinaldo Beserra dos, “Pentecostes e a Economia da Salvação” plenário 

do 1º Congresso Nacional Teológico Pastoral da RCC, 2006 



207  
RIBEIRO, Renato Janine (2002) Religião e Política no Brasil Contemporâneo. In 

FRIDMAN, Luis Carlos (org.) Política e Cultura Século XXI. Rio de 
Janeiro, ALERJ/Relume Dumará, pp. 99-110. 

RICHARD, Pablo. A Morte da Cristandade e Nascimento da Igreja. São Paulo: 
Paulinas, 1982. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin. As licenciaturas no Brasil: um balanço das 
teses e dissertações nos anos 90. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2002 

SANCHIS, Pierre. “O repto pentecostal à ‘cultura católico-brasileira’”. In: 
ANTONIAZZI, Albert et al. Nem anjos nem demônios. Interpretações 
sociológicas do pentecostalismo. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 34-63. 

SECCO, Lincoln. Gramsci e a revolução. São Paulo: Alameda, 2006 
SERBIN, Kenneth P.. Diálogos nas Sombras: Bispos e Miltares. tortura e justiça 

social na ditadura. Trad. Carlos Eduardo Lins da Silva e Maria Cecília de 
Sá Porto. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 

SIERPIESKI, Paulo D. Pós-Pentecostalismo e Política no Brasil. Estudos 
Teológicos, Vol. 37, nº 1, 1997 p. 47-61 

SILVA, Emanuel Freitas da. “Digas ‘não’ e salvar-te-emos pela coalizão”: 
pressão, patrulhamento e desagendamento nas relações entre a bancada 
evangélica e Dilma Rousseff. Anais dos Simpósios da ABHR, Vol. 13 
2012 

SOARES, Afonso M.L. Parecer técnico. In: JUNQUEIRA, Sérgio. (Coord). Mapa 
da Produção Científica do Ensino Religioso no período de 1995 a 
2010. 2013. Relatório de pesquisa disponível em: 
http://www.gper.com.br/noticias/25ee315b8abbd4db3f073307be196cea.
pdf pág. 11 e 12. 

SOUSA, Ronaldo José de, Carisma e Instituição: Relações de poder na 
Renovação Carismática Católica do Brasil, Aparecida, p. Editora 
Santuário, 2005, 

SOUZA, André Ricardo de. Igreja In Concert: padres cantores, mídia e marketing. São 
Paulo: Annablume; Fapesp, 2005. 

SOUZA, Rogério Luiz. As Escolas Paroquiais. In: DALLABRIDA. Norberto.  
Mosaico de Escolas: Modos da educação em Santa Catarina na 
Primeira República. Florianópolis: Cidade Futura, 2003, p. 155-174. 

 
TELLES FILHO, Sidnei Oliveira, Histórico do Ministério de Fé e Política da RCC 

do Brasil, Portal da RCC, p. www.rccbrasil.org.br, 05 de junho de 2005, 
TILLESSE, Pe. Caetano Minette de, A Teologia da Libertação à Luz da 

Renovação Carismática, São Paulo: Edições Loyola, 1989, 5ª Ed, 
TORNIELLI, Andrea. Bento XVI: Guardião da fé. São Paulo: Record. 2007 
TREVISAN, Janine. A Frente Parlamentar Evangélica: Força política no Estado 

laico brasileiro. Numen: Revista de estudos e pesquisa da religião. v. 
16, n. 1 2013 



208  
TROELTSCH, Ernst. "Igreja e seitas". Religião e Sociedade, 14 (3): 134-144, 

Rio de Janeiro. 1987 
VATTIMO, Gianni, DERRIDA, Jacques (org), A Religião, São Paulo: Estação 

Liberdade, 2000 
VATTIMO, Gianni, “O vestígio do vestígio”, In: VATTIMO, Gianni, DERRIDA, 

Jacques (org), A Religião, São Paulo: Estação Liberdade, 2000 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Trad. M. Irene 

de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. 5. ed. São Paulo: 
Livraria Pioneira Editora, 1987 

WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da sociologia 
compreensiva – Vol. 2. Brasília: Editora UNB; São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 1999 

WEBER, Max. O que é Burocracia. São Paulo: CFA. Disponível em: 
http://www.cfa.org.br/servicos/publicacoes/o-que-e-a-
burocracia/livro_burocracia_diagramacao_final.pdf. Acessado em 
02/01/2015 

WILLAIME, Jean-Paul. Sociologia das religiões. São Paulo: Ed. da UNESP, 
2012 

ZYLBERSZTAJN, Joana. O Princípio da Laicidade na Constituição Federal 
de 1988. Tese de Doutorado em Direito. São Paulo: USP, 2012 

 
 


