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IDENTIDADE PEDAGOGICA 

NO ENSINO RELIGIOSO 
É relevante propor uma reflexão sobre o Ensino Religioso, no âmbito pedagógico do 

Brasil, questionar sobre a inserção desse estudo no contexto escolar, é inserir os conteúdos 
programáticos e buscar a identidade pedagógica para o discente e suas realidades: sociais, 
culturais e familiares. 

Não há possibilidade em discutir a Identidade Pedagógica do Ensino Religioso sem 
especificar, que na historicidade da educação, não foi adicionado, após o Ensino 
Religioso/ Católico se suprimido das escolas públicas no final da década de sessenta. Propor 
as características pedagógicas significa entender dentro do conjunto de teorias e doutrinas na 
educação. Quando os teóricos estudam o desenvolvimento do Ensino Religioso brasileiro, a 
fonte é a legislação e não as linhas educacionais. Há toda uma pesquisa para este componente 
curricular, a busca por inferência a tentativa de associar correntes pedagógicas aos mais 
variados moldes especificados no país, a partir dos subsídios didáticos. 

A partir de análises e reflexões desenvolvidas em regiões brasileiras, que sofrem 
influências das concepções de educação, escola, professor, currículo, que estão relacionados 
pedagogicamente com o processo ensino-aprendizagem. 

Atualmente, as propostas da educação nacional a partir dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, enfocam duas significativas articulações na formação dos componentes 
curriculares: o primeiro é o social, em relação aos processos de ensino e aprendizagem, 
propondo a discussão pedagógica nos aspectos mais relevantes, em particular no que se refere 
à forma como se devem compreender as relações entre desenvolvimento e aprendizagem; a 
importância nesse processo, assim como a relação entre cultura e educação e o papel da ação 
educativa ajustada às situações de aprendizagem e às características da atividade mental 
construtiva do aluno em cada momento de sua escolaridade. 
O segundo é a psicologia genética pelo aprofundamento e a compreensão do processo de 
desenvolvimento na construção do conhecimento. Entender os mecanismos pelos quais o 
indivíduo constrói suas representações em uma perspectiva psicogenética contribui para 
além das descrições dos grandes estágios de desenvolvimento. 

A demanda de evoluções sociais, culturais e educacionais impõem uma revisão 
constante dos currículos que orientam o cotidiano realizados pelos docentes e especialistas 
em educação em nosso país. Em um mundo marcado pelo processo da mundialização 
cultural e globalização econômica, outro confronto explícito é entre o espiritual e o material, 
pois constantemente a sociedade, mesmo envolvida cotidianamente com as questões 
materiais, deseja alcançar valores que podem ser denominados morais-espirituais, tais como 
suscitar valores, segundo suas tradições e convicções. 

Diante desses e outros conflitos é solicitado que os profissionais de educação se 
envolvam na formação ética das novas gerações, a fim de que contribuam para a existência de 
cidadãos que assumam a dignidade de ser humano, garantam a conquista da igualdade dos 
direitos, assim como a recusa categórica das mais diversas formas de discriminação; ressalte
se a relevância da solidariedade e a observância de leis que explicitem estes valores. 

Portanto, a Identidade Pedagógica, hoje, do Ensino Religioso é buscar discuti-lo 
dentro da atual proposta de educação nacional, de maneira muito especial da concepção de 
currículo. Este é entendido como um elo entre a declaração de princípios gerais e sua 
tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento 
e a ação, entre o prescrito e o que sucede nas salas de aula. Uma pessoa educada é aquela que 
apreendeu, interagiu um conjunto de conceitos, explicações, habilidades, práticas e valores 
que caracterizam uma determinada cultura, sendo capaz de interagir de forma adaptada com 
o ambiente físico e social. No Contexto Sagrado, a Palavra de Deus é expressiva, em ralação a
busca da sabedoria humana pela Sua Palavra cito: (Provérbios 3, versículo: 13) ''Bem-aventurado
o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento".

CÉLIA MARIA PAULA DE BARROS 
MEMBRO CORRESPONDENTE 

DA MESA DO PRESIDENTE 

D IRETORIA DAAELB 

Voltará a reunir-se na segunda-feira, dia 01 de agosto, sempre às 1 Shoras, contando com a 
presença e participação de todos os Diretores eleitos. Como sempre a liderança colegiada, co

responsável e co- participativa traz maior dinamismo à nossa entidade. 

A SECRETÁRIA DAAELB TIRARÁ FÉRIAS 
DENTRO DO RECESSO ACADEMICO 

Nossa secretária Aleksandra tem sido incansável, presente e atenciosa a todos os Acadêmicos. 
São férias justas e merecidas, além de ser um direito dela e um dever nosso. 

LANÇAMENTOS DE LIVROS 
Tem sido um ponto alto em nossas plenárias. Prestigiamos o escritor brasileiro e com especial 

carinho o escritor evangélico membro da nossa AELB. 

PARABÉNS AOS ACADÊMICOS E MEMBROS 
CORRESPONDENTES ADIMPLENTES 

Nosso orçamento, como todos sabemos é feito tomando por base 
as nossas mensalidades sem as quais não temos outros meios 

cumprir nossos compromissos e de gerir a execução orçamentária, 
buscando exercer uma gestão eficaz como Diretoria. 

NESTE ANO TEREMOS ELEIÇÕES 

Somente poderão votar e serem votados os que estiverem em dia 
com seus compromissos financeiros com a Academia. É o que 
prescrevem os nossos Estatuto e Regimento. Contamos com as 

suas orações. 

Com carinho e em oração, 
Acad. Rev. GUILHERM1NO CUNHA 

da Mesa do Presidente. 
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