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Organizado pela Secretaria Estadual da Educação, em parceria com a Associação Inter-religiosa de
Educação, o livro servirá de subsídios para o ensino desta matéria
Os professores de ensino religioso contam com uma nova fonte de conteúdo para suas atividades
em sala de aula. Nesta segunda-feira (17), foi lançado o livro &ldquo;Ensino Religioso: diversidade
cultural e religiosa&rdquo;, produzido por professores de escolas estaduais e organizado pela
Secretaria Estadual da Educação, em parceria com a Associação Inter-religiosa de Educação
(Assintec). O lançamento foi feito pelo governador em exercício, Flávio Arns, em solenidade no
Palácio Iguaçu, com a presença de professores e lideranças religiosas. Teve apresentações
musicais e apresentações relacionadas ao tema. &ldquo;O livro é um instrumento importante e
necessário para ensinar a diversidade religiosa. Cada religião tem suas características e identidade
que precisam ser respeitadas&rdquo;, disse Flávio Arns. O governador em exercício ressaltou a
importância de melhorar a formação teórica dos professores desta matéria. &ldquo;Essa é uma
preocupação constante do Governo do Paraná. Por isso, apoiamos iniciativas como essa&rdquo;,
afirmou. MATRIZES - O livro servirá para subsidiar os professores de ensino religioso e contempla
as diferentes tradições e as quatro matrizes existentes: Africana, Indígena, Ocidental e Oriental.
Serão distribuídos quatro mil exemplares às escolas da rede estadual de educação. Além disso,
será disponibilizada a versão online no Portal da Secretaria. Para os organizadores do livro, o
Ensino Religioso é fomentador do diálogo entre diferentes culturas e religiões e, assim, deve ter um
caráter laico, pluralista e legal, não podendo privilegiar uma corrente religiosa. O presidente da
Assintec, padre Carlos Chiquim, explica que o material não prioriza uma religião em detrimento de
outras formas de culto, mas mostra a heterogeneidade de práticas religiosas. &ldquo;O Paraná dá
exemplo ao Brasil seguindo a determinação de que o ensino religioso não pode ter caráter
doutrinário, mas sim, uma disciplina de conhecimento. O livro é um importante elemento de respeito
e conhecimento religioso&rdquo;, afirmou. O secretário de Educação, Paulo Schmidt, também
defendeu o ensino religioso amplo e pluralista nas escolas públicas. &ldquo;Essa iniciativa consolida
o Paraná como uma referência nacional na área&rdquo;, disse ele. &ldquo;Esse material é um
instrumento para melhorar o embasamento teórico dos nossos professores. Com isso, teremos a
oferta de melhores aulas para nossos alunos&rdquo;, afirmou. MATERIAL DIDÁTICO - Carolina do
Rocio Nizer, técnica pedagógica de ensino religioso da Secretaria de Educação do Paraná, explica
que o livro foi elaborado por 18 professores da rede estadual de ensino. Ela disse que faltava
material didático de qualidade que tratasse de todas as religiões. &ldquo;Agora, fica mais fácil para
os professores organizarem e fundamentarem suas aulas&rdquo;, disse ela. A professora Gisele
Feldmann, da Escola Estadual Astolpho Macedo Souza, de União da Vitória é uma das autoras do
livro. Gisele escreveu o capítulo sobre festas e danças religiosas. &ldquo;Esse é um momento
histórico. O Paraná tem hoje um material teórico fundamental para o ensino religioso pluralista e
diversificado&rdquo;, declarou. PLURALIDADE - Conforme instrução da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a disciplina de Ensino Religioso deve ser obrigatoriamente ofertada pelas escolas
públicas de ensino fundamental. O ensino deve promover a diversidade religiosa e a pluralidade
cultural, sendo facultativo ao aluno optar, no ato da matrícula, por frequentar ou não as aulas. Saiba
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mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: www.pr.gov.br e www.facebook.com/governopr
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