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Capítulo 5

o Fundamento Epistemológico ,do Ensino
Religioso

Domenico CostelfalO

''Era um menino convencido e sabido. Quando a professora da primeira série

lhe perguntou: Mas você acredita em Deus? Ele respondeu: Ora, acreditar é

uma palavra muito ,comprometedora. Digamos que o,estimo".

Não há dúvida de qu'e o Ensino Religioso, como configurado pelo

Artigo 33 da nova Lei d~ Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

9.394/96), com a redação que lhe foi dada pela Lei N° 9.475/97, aponta

para uma nova perspectiva ou novo paradigma, superando o modelo clássico

de catequese e de proselitismo.
A finalidade da nossa intervenção é a de compreender, antes de tudo,

o contexto cultural da nova perspectiva, adotada inclusive na Europa (cf

Fórum Europeu do Ensino Religioso), onde durante séculos a predominância

da religião cristã era fato inconteste. '.
Três fatores, dois de caráter geral e outro relativo à cultura

ocidental, ajudam-nos a entender o novo enfoque do Ensino Religioso.

Em primeiro lugar, vivemos numa sociedade pluralista, que se expressa

no Estado não-confessional, laico, que garante na Carta Magna os

direitos fundamentais da liberdade religiosa e de expressão. A globalização

da comunicação atinge todos os domínios da vida humana, afetando

10 Domenico Costella _Doutor em Filosofia, Professor da PUCPR, membro do Conselho Estadual de Educação
no Paraná.
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também as crenças, as religiãe" estamos vivenciando um policentrismo .\.cultural e religioso. ,

O segundo fator ,diz respeito à própria maneira de entender o I

conhecimento, devido às pr?fundas transformações ocorridas no campo da 1

epistemologia, da educação e da comunicação multimedial. fO terceiro fator, traço característico da cultura ocidental, mostra' \
, uma profunda revir~volta .nas conc~pções fortes do Século XIX, que I
atinge o seu ápice na célebre expressão de Nietzsche: Deus está morto.

Tudo que foi elaborado no Século XIX está muito distante de uma

leitura religiosa do mundo e da história, que antes previa o fim da

religião como ilusão ou alienação: "Não foi Deus que criou o homem,

e sim o hom,em que criou a idéia de Deus" '(Feuerbach). O novo lema
é: "Homo homir1i Deus" .Na década de 60 falava-se na secularização. '. I '. .

. da sociedade como fenômeno irreversível: nasceu até. a teologia da

morte de .Deus~ Improvisamentcr, a partir da década df'SO" há um
r~ssurgimento do sagrado e um florescer infindo de religiões.

çerta~ente uma das causas, possivelmente a maÍs irtlportante~ é o fim
dÇls "gr'andes narrativas" (Lyotard) que abrem a porta para a assim

chamada "pós-mddernidade". ' '. ,
Ora, s'endo que todo fenômenO h'umano é ambivalente, a nova

sit~ação das religiões, devido também a conflitos únicos e,a expansão d~,
i,mpério e do ~odelo da "pax" americana, está provocandb o surgimento

de fundamentalismos religiosos que propagam - até praticam - o retorno
à exclusividade de conteúdos de fé pré-moderna. "Por iss'o, o funda

mentalismo é a resposta errada a uma situação epistêmica, 'que impinge a

compreensão que a tolerância religiosa é inel,utável; cp~ isso ele
sobrecarrega os fiéis, que têm que enfrentar a secularizaçãç>' do, saber e o

pluralismo das cosmo~isões, sem deixar que af~tem as prÓiprias, ;verdades

da fé" (J. HABERMAS, 201-2). I I ";

Colocado o contexto, podemos agora abordar a quest~o do Ensino

Religioso, o seu horizonte epistêmico, no quadro da discussão da

epistemologia contemporânea, na pluralidade dos saberes e dos 'objetivos

educacionais, propostas pela LDB, que visam, além de preparar os jovens

para a competência profissional, a formar a pessoa e o cidadão.
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1. Novos horizontes da epistemologia

A cultura do' "pós-moderno" é a busca de um caminho de saída daI ~
cultura, de forte r,acionalidade moderna, que' encontra sua expressão
ideológica no positivismo e na exaltação do primado do saber científico.
Duas viradas epistemológicas (MARTELLI, pp_ 415-20), verifi~adas no

Século XX, preparam o caminho de superação da "razão fone" ,da

modernidade. A primeira amadureceu nos an'os 30, em terreno físicq

matemático (a física quâ~tica, o princípio de indeterminação de

Heinsenbeg ... ): o sentido geral dessas descobertas é que também o saber
mais puro e rigoroso, como o das ciências exatas, demonstra-se incapaz

de a\ltofundação e, portanto, abre-se para a admissão da pluralidade
, dos saberes.

A reconstrução histórica da parábola do saber científico mostra que

'os fundamentos,da ciência moderna não eram tão seguros e sólidos. ,Aos

poucos cai o oti~ismo cartesiano (idéias clar~s e distintas), de Galil'eu (a

experimentação), de Bacon (saber é poder), dy Newton (as leis da n~tureza),

de Kant (a maturidade da razão ... ). Também implodem os pressupostos do

saber científico: a objetividade (p~r causa da interferência do observador);

a neutra,lidade (por causa dos interesses do sujeito); a decomposição do 'real

(por causa da irredutibilidade da complexidade); a irrefutabilidade (por causa

da falsificabilidade, da mudança de paradigma).
Desta forma estamos superando o modo linear e causal de conhecer e

. começamos a pensar em termos de interdependência e de circularidade.

A segunda virada epistemológica delineou-se no terreno filosófico, a

partir dos anos 50, com a publicação da obra póstuma de E. Husserl, A crise

das ciências européias, bem como os escritos do último período de Heidegger

sobre a linguagem e do segundo Wittgestein. Tais obras não somente

repropõem a irredutibilidade dos saberes de mundo vital às linguagens

científicas, mas criticam a pretensa superioridade.

Ao mesmo tempo novos impulsos chegam da cibernética e das ciências

do artificial, especialmente das ciências cognitivas e da engenharia eletrônica
para as pesquisas de inteligência artificial.

Um novo cenário que revoluciona nossos hábitos mentais e sociais é

apresentado pelas novas tecnologias de comunicação multimedial. Por isso

fala-se de sociedade cognitiva, pois o conhecimento e a gestão das
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informações são uma preconetiçãopara a vida cotidiana e,profissional.Quem

não possui os novos códigos e linguagens corre o perigo de ser cortado da
realidade social como u~ analfabeto. Na sociedade cognitiva não existe
mais a idade da aprendiz,agem. É preciso continuamente apreender.
Giberespaço, agora telemática, inteligência çoletiva, cultura de rede,
hipertexto são,palavras recorrentes. ATV e o computador não são simples'
máquinas, mas aparelhos de conhecimento, metáforas de um novo regime
mental caract~rizado pela fluidez, con'~aminação, interatividade.

Autores contemporâneos, diante dos atuais desafios, elaboram teorias
que nos ajudam a interpretar esse pluriuniverso: citamos E. Morin,H.

Gardner, Paul Ricoeur, M. Serres... K Morin, epister;nólogo e sociólogo
frqncês, desenvolveu uma análise da realidade Commétodo lnterdisciplinar.

A complexid~de é definida po~ ele como unitasm,últipex.Morin propõe a
, reforma do Pensamento e a reconstrução dos saberes como vias prioritárias

para compreender e gerir a complex1idade(cf. a obra: A religaçp.çdo~saberes).
, H. Ga~dner,psicólogo americano da Universidade de Harvard: propõe

a, teoria das inteligências múltiplas: lingüístico-rnatemátiça, corpór,eo
cinestéiica, musical, espacial, interpessoal. Elemento transversal acada uma
das "forma mentis'? é a criatividade. ' ,

, Devemos sublinear também a contribuição do pens~mento feminino',
qu'e desenvolveu uma antropologia da reciprocidade como ahave de leitu~a

para interpretar a complexidade do real seja como' propoSta para viver as
relações int~rpessoais.

A nova perspectiva epistemológica investe e interessa também as

culturas e as religiões: não existe uma única verdade, reconheCida por todos;
mas diferentes verdades ,evias de salvação. I

' , 1

Traduzidos em termos pedagógico-cultt'trais, upla ~ducação

intercultural tem como' alvos polêmicos: , I ,: •

• O pensamento único, nas suas diferentes formas. I" '

• O neoliberalismo teórico e prático que leva à idolatriéj.do mercado
e ao mito dacompetitividade absoluta.

• O fundamentalismo de qualquer tipo e de qualquer religião.
• A discriminação cultural baseada na lógica nós-eles.
• Oetnicismo que reivindica a pureza da raça, chegando à limpeza

étnica.
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O monismo metodológico, que teonza uma só modalidade
científica da reali~de.

A nossa proposta, que envolve também o Ensino 'Religioso, é a de
promover uma cultura da reciprocidade, como ideal regulativo da
convivência. Para P. Ricoeur esse ethos da reciprocidade se articula em três
momentos:

"'. 1. estima de si;

2. cuidado pelo outro;

3. aspiração a viver em instituições justas.

Essa visão da reciprocidade exige uma redefinição seja do conceito de
comunidade como o d~ cidadania. A comunidade deriva do latim

communitas, ql;le se fundamenta na pal~vra munus que significa tarefa,
obrigação, dever, mas também dom. Se faço parte de uma comu~idade,
portanto, é porque no interior dela devo assumir uma responsabilidade e

devo trocar um dom, na gratui4ade. •
Também o princípio'de cidadania deve ser redefinido, Will Kymlicka,

filósofo da política, canadense, no seu livro "A cidadania rnulticultural"
, depois de relatar uns dados significativos do contexto atual- 184 Estados"
600 grupos lingüísticas e 5.000 grupos étnicos - afirma que o direito de
residência e de circulação deve ser reconhecido à pessoa, enquanto tal e não
só ao cidadão, enquanto membro de algum Estado. Estamos frente ao
paradoxo da cidadania: o direito de cidadania nasceu, historicamente, como,

princípio de inclusão e de igualdade, mas hoje em dia está se transformando
num fator de exclusão e de desigualdade. De fato, em nome da cidadania,
na maioria das vezes se exclui, ao invés de incluir. É preciso, portanto,
desancorar a cidadania da pertença nacional e repensá-Ia sobre a base da,
pertença humana, sobre o estatuto da pessoa.

2. Religião e escola (o problema do Ensino Religioso)
Uma das tarefas da escola é fornecer instrumentos de leitura da

realidade e criar as condições para melhorar a convivência entre as pessoas
pelo conhecimento, isto é, construir os pressupostos para o diálogo. O papel
da religião é central na construção da visão coletiva e individual das
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,realidades, assim como nos processos de identificação e distinção dos'

iIildivíduos e grupos ao, longo da história e em espaços diferentes.
"Por sua nature~a,' a religião é um universo de significação.

Semanticamente, tem por, função re!ligar as partes do universo para que

ganhem sentido e relação. Fundamentalmente, a atitude religiosa
corresponde a uma' (re)leitura e (re)interpretação do mundo, do homem e'
da transcendência. De acordo com o sociólogo norte-americano Andrew

Greeley, a religião responde a algum~s necessidades do homem moderno,
, que ele enumera: '

1. função de significação=> papel de revelar o sentido profundo das
realidades humanas;

2. função de conjunção=> ata os 'laços de comunhão e cria

comunidades de pen~amento e de compromisso;

1,3;, função ,de integração=> permite aceitar e integrar zonas da
existência ou perspectiv~s que se apreseritemcom,ot am~açadoras
(o futuro, o eu prdfundo, as divisões sociais);

4. função de cotitato com o sagrado=> rt1ediante QS rit~s, festas,I

sacramentos;

5. função de guia moral=> ofe~ece pólqs de referência para a seleção

, dós vàlores e paia o discernirrierito na ação (T. BACHA, p. 7).,'

,Diante do quadro acima apresentado (as mudançasépistemológicas),

para respeitar o espírito da lei que indica: a. o ensino religioso éparte integrante

da formação bdsica do cidadão, b. no ensino religioso deve ser assegurado o

respeito à diversidade cultural e religiosa da formação da nacionalidade br~ileira,

c. no ensino religioso ficam vedadas quaisquer formas de pro,se~itismo,' d., o

ensino religioso é disciplina do ensino fundamental n~sce o prçbler:na/ desafio;

enfocar o Ensino Religioso como "disciplina", escolar (esramo~: portanto

tratando de conheciment? e não de crença e de fé-teologia); 'ip mesmo

tempo colocando-o na perspectiva pedagógica da escola, de; maneira que

possa cumprir o seu papel específico, em ligação com os outros saberes e

formas de conhecimento para a formação do aluno(a)? '

Trata, na verdade, de superar a tradicional "aulà' de religião, que era

muito mais catequese e doutrinação, com o perigo de intolerância com

relação a outros credos e abrir a perspectiva de verdadeiro ensin? Em tempo
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~~:,1?undiaIidade e multietnicidade (caso do Brasil), cab,e ,muit~ bem o

cons~lho da Relaçã~ Delors.pa UNESCO (1997): "Ensinando os jovens a

ádo'rai,o ponto de .vista de outros grupos étnicos'ou religiosos se pode evitar
aquela falta de compreensão que leva'ao ódio e à violência 'entre os adultos.

, f) ensino da história das religióese dos costumes ppde servir como importante

pçmto de referência' para o comportamento futuro".
No dizer de T. BACHA (ib. pp. 1~-4) a importância do Ensino

-Religioso pode ser destacada sob três principais ângulos: pelo ânguio 'da

formação (desenvolvimento de uma harmpnia do ser humano consigo

mesmo, co~ os outros, com a' natureza, com o mundo e com o
tra~scendente), pelo ângulo da prevenção e correção dos desvios da atItude
religiosa (evitando fanatismos fundamef,ltalistas e exclusivismos sectários),

pelo ângulo do diálogo (desenvolvendo em grau máximo o respeito à
alteridade) .

Antes de ..:rermoscomo deve ser desenvolvido o Ensino Religi6so, há

uma questão preliminar, que deve ser resolviqa: que tipo de saber é? religioso
(a que tipo de ciência pertence) e qual o seu objeto específico, sem olvidar

o que expomos anteriormente a~erca da unidade-plural idade da .realidade e

do per:samento da complexidade.
o. estudo da religião faz parte das ciências humanas (antropológjco

histórico-culturais): religião é fenômeno, produzido pelas, sociedades'

humanas, situadas em contextos histórico-geográficos diferentes, para

responder às questões fundamentais da existência humana, no seu aspecto
de limite, mas também anseio de transcendência: "o homem é único ser

que recusa de ser aquilo que é" (A. Camus). Portanto, o objeto específico

do Ensino Religioso é o fenômeno e ou fato religioso, como se expressam

em seus símbolos, crenças, instituições, personagens-fundadores, textos

sagrados, códigos morais, cosmovisões acerca do mundo, da vida, da morte,

do futuro. Como, por exemplo, um homem ocidental pode admirar os

vitrais de Chartre ou de Nôrre Dame, apreciar o gregoriano ou a música

polifônica, uma sinfonia de Beethoven, sem conhecer a religião cristã? a
próprio Saramago certa vez disse: "eu sou cristão"; ele quis dizer que o seu

horizonte de compreensão do mundo e da história passa pela mediação da

cultura bíblico-cristã. Na laica França'o ministro de educação encarregou

R. Debray, intelectual laico-pós-marxista, amigo de Che Guevara'e
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conselheiro de Mittrerand, de preparar um documento que tem por título:

b,e'nsino do fato religioso na escola pública (L'enseignement du fait religieux

dans l'ecolepublique: 2002). Afirma ele: é preciso passar de uma laicidade de

incompetência típica das gerações passadas ("a religião não nos diz respeito")
pflra uma ,laicidade de inteligência ("é nosso direito e nossa tarefa compreender
o fenômeno religioso").

Na apresentação do projeto à imprensa, Debray salientou: "tradition's

religieuses et(lvtnir des h1'!ma~itéssont ánbarqués dans le même bateau. On ne

renforcerá pas l'étude du religieux sans renforcer l'étude toutcourt' (Le Monde:
15/03/2,002) .

Super~das as pretensões do cientificismo, como sistemíJ, de

absolurização dos conhecimentos, os saberes tendeina ~onfigurar-se como

. lugares in'terpelantes~pão maisdogmáticos, e sim problemáticos, lógicos mais

. ,do que id~ológicOs: A especificiClade da escola está em propór-se como lugar

de conhecimentos organizados, isto é, a instrução educativa, I mediante o
estudo disciplinar. Por Qutro, lado, hão pode presçindir da sua vo~ação de

realidade institucionalmente aberta ao universo da cultura, ao' int~gral

~contedmento de pensamento e da ação do holl1em: a experiência religiosa

faz parte desse acontecimento, com os fatos e sinais que a expressam. O fato·

religios.o,'Como todos os ~atos humanos, pertence ao universo da cultura e,'

portanto, tem uma relevância cultural, tem uma relev~q.cia em,sede cognitiva.

Instruir é a tarefa específica da escola: a escola educa imtruindo, sem

eVidentemente excluir ohQrizonte dos valores éticos, no sentido de que faz

parte da instrução educativa b conhecimento completo dos modelos de

vida e dos sistemas de significado, como faz parte da formação das virtudes
da mente a capacidade de juízo crítico (discernimento) sobre o universo
dos mundos vitais.' . . I " I

I '.

A relação educativa na escola entre professor e alunoq med~,ata,pelo

objeto de estudo e passa pela ordenação das discip'linas. A estru1!urk'de uma

disciplina escolástica é constituída por dois elementos: um m'ateria'l, outro

formal. O elemento material é constituído pelo seu caráter ci~ntífico, isto

é, um saber organizado, um sistema de conhecimentos, que cham'amos de

matéria. Tantas são as matérias quantos são os objetos de estudo. Mas para

que se torne disciplina escolar o objeto material - o sistema organizado de

conhecimentos - deve ser dotado de um potencialeducativo. Essa capacidade

104

, .
de 'educar é o elemento formal (que dá forma especificamente escolar) às

ciências. Não bast'a, portantQ, o caráter científico a definir uma disciplina

esco'lástica, porqu,e por disciplina entendemQs uma ciênCia estruturada

segundo uma intencionalidade educativa.

Nessa conjugação do elemento científico e do elemento educativo

consiste a singularidade da educação, escolar.

Também a religião, para que seja escolasticamente tratável, de,ve

mnfigurar-se na forma de uma disciplina, isto é, deve ser pensada e expressa
no horizonte da racionalidade estolástica. Ora, sendo que a forma da

disciplina con<;:erne à especificidade'educativa,da escola, a religião torna'-se
esc~lasticamente formada na medida em que assume as finalidades próprias
da escola. Neste caso, falamos de Ensino Religioso. Se assumirmos, esse

critério epistemológico para verificar o estatuto do "Ensino Religioso",

reparamos que existe grande diversidade de perfis. Mas geralmente, como

anota Flavio PaJer (E l'ora delle religioni, pp.99 ss.), emerge um' perfil

escolasticamente fraco: "Incerto, movediço, 1-mbíguo e manipuláv~l": oscila

entre catequese, cultura e informação objetiva.

Se o Ensino Religioso for deslocado na margem do process~, escolar,

é comprometida a especificidade da relação educativa, baseaQa na.rdação

ensino~aprendizagem, e,'Sobressai a relação do lado da subjetividade imediata

(professor-aluno) com prejuízo da mediação objetiva (professor-disciplina

aluno) - como é urgente formar bons professores nesta área - portanto, na

presença de uma escolarização fraca da religião, não podemos falar de saber
e Ensino Religioso.

Algumas condições são indispensáveis para tornar possível o Ensino

Religioso. Uma é fundamental: dela derivam as outras. Alas religião/ões
interessam a escola enquanto fatos da cultura e momentos significativos no

decorrer da vida dos povos. Como tais podem constituir objeto material de
um saber escolar e entrar na forma definida de uma disciplina. Devem ser

formalmente pensadas e organizadas para se tornarem saber escolar.

As religiões são confissões de fé ou de crença, mas à escola interessam

somente como objeto de conhecimento e se inscrevem na finalidade própria

da instituição escolar: aquilo que para muitas Igrejas é objeto de fé, para a

escola é objeto de' estudo. Isto supõe a distinção entre félcrença e religião,

entre o ato subjetivo de crer e o fato objetivo que o expressa. Essa condição
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, implica na superação da identíficação entre religião e Igreja, salientando
sua função social e o seu potencial de humanização das culturas. Por isSoo
Ensino Religiosó na escolà pública não pode ser concebido, de maneira

nenhuma, como uma espécie de licitação para as Igrejas [neste caso é melhor
hãQ dar nad~]. A instituição escolar deve reivindicar a título pleno a
competência so~re essa matéria.

Em síntes'e,podemos dizer que a "desconfessionalização" formal (não '
material) da/sreligião/õesé a ~ondição para sua plena escolarização e para a
construção de um perfil disciplinar "forte" de correspondente saber escolar.

3. Ensino Religioso: um saber descritivo, comparativo ~ significativo,
A aprendizagem é um processo que se desenvolve gradualmente. O

,íte~que m~lhor se adapta para o Ensino Religioso se move no horizonte do
modelo ftrzomenolqgico-hermenêutico. A cultura é uma atividade de

significação do sistema de fatos e de valores,·dQ qualohomem,é o sujeito
no tempo e llO'espaço.A esse si5tema pertencem também os fatos religiosos

que, no seu gênero, são culturais, isto é, têm uma relevânCiaev~dente e ~ão
e:xpresslvos de uma maneira de pensar e de viver, ao passo que,
esp~cificamen~e,são ,religiosos,porque constituemo"lt.!-gar" de objetivação
vi~ível da telayão entre o homem e a transcendêncÍai entre o homem e o

, sagràdo e são reconduzidos à específica intenção do komo religiosus.

Cada religião, por sua vez, pode ser considerada como um sistema de
fatos e de valoresno interior do universo cultural humano, sendo um modeJo
,de organizaçã~ da vida e do mundo, a partir do ponto de vista religioso. A
hipótese aqui sugerida prevê que o processo de elaboração e deiaquisição do

saber religiosose desenvol~apor meio do momento descritivo e c?mparativo
dos fatos para chegar à interpretação do seu significado~O perc:urso'didático

". f I

parte das expressões religiosas para chegar às intenções da fé e1dacr~nça.

O método comparativo permite confr~ntar' os fatos rel!gi0so,spara
identificá-Ios e, portanto, diferenciá-Ios. É um método que aS,sumeuma
postura dialógica para relevar identidades e diferenças das expressões
religiosas. Segundo essa hipótese o Ensino Religioso, istOé a compreensão
da religião, pode ser alcançada pela descrição comparativa dos fatos e a
interpretação significativa dos valores. Em outras palavras: pelo estudo dos
fatos religiosos b estudante saberá o que é religião.
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Este é o desafio que está na nossa frente, que interpela nossas
instituiçõeseducativas. Tawbém, porque - como nos p~deria explicar aqueleI "

menino conven~ido e sabido que encontramÓs na abertUra - se "acreditar"

é uma palavra de forte compromisso, "conhecer" é uma' palavra necessária.
Antes, é uma palavra hoje em 'dia absolutamente necessária. Até obrigar
,aquele menino a responder, num futuro não distante:, "Acreditar é uma
palavra forte: porém estudo os fenômenos' religiosos e assim estilT,loas

~, mulheres e os homens de fé, também aqueles que acreditam num Deus
diferente do "nosso".

"Nãohaverá coexistência humana sem uma ética mundial por parte
das nações. Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não
haverá paz entre as religiões sem o diálogo entre as religiões" (H. KüNG).
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