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«Religiões do Mundo» 

Unidade Curricular 

(A funcionar na escola Os Aprendizes, em 2015/16) 

 

Workshops e conferências temáticas 

Em articulação com os programas de Português, História, Filosofia 

(A funcionar em escolas que pretendam aderir ao programa formativo) 

 

Diversidade e Liberdade Religiosa 

Conferências sobre o Fenómeno Religioso na actualidade 

(A funcionar em escolas que pretendam aderir ao programa formativo) 

 

 

Prólogo 

Parece ser hoje concensual que o conhecimento sobre o chamado Fenómeno Religioso é 

essencial para que os indivíduos tenham capacidade para correctamente apreenderem a 

realidade nas suas multiplas dimensões e complexidade. 

 

Nesse sentido, um sólido conhecimento, não apenas de uma História das Religiões, mas das 

suas dinâmicas e implicações na actualidade, afirmam-se como potenciadoras de uma 

participação cívica mais consciênte e mais pronta para a tomada de opção. 

 

É com base nesta quase constatação, cimentada pela necessidade de hoje se compreenderem 

os extremismos, por um lado, e os novos movimentos religiosos, por outro, que em muitos 

países se tem equacionado um campo de trabalho sobre as Religiões na escola. 

 

A área científica de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona tem estado atenta a esta 

realidade e desde 2002 que regularmente dinamiza ou participa em actividades científicas e 

pedagógicas neste âmbito. 
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De forma não-confessional, e de um modo isento e rigoroso, muitas têm sido as actividades 

que a Universidade Lusófona tem promovido para que venha a ter lugar um aprofundamento 

do conhecimento sobre religiões no Ensino Básico e também no Ensino Secundário: 

 

 «Gerações, Valores e identidades religiosas», dossier no 2º Vol. da Revista Lusófona de 
Ciência das Religiões (2002); 
 

 «A religião na sala de aula, um debate sobre o Ensino Religioso», dossier no 12º Vol. da 
Revista Lusófona de Ciência das Religiões (2007); 
 

 “O ensino da Religião na Escola Laica - uma leitura do “Relatório Debray””, edição do 
relatório entregue ao Ministro da Educação nacional, França, no 16/17º Vol. da Revista 
Lusófona de Ciência das Religiões (2012); 
 

 «Laicidade, Liberdade Religiosa e Ensino Religioso: Perspectivas etno-históricas» e 
«Religião Educação e Sociedade», simpósios temáticos no I Congresso Internacional de 
Ciência das Religiões (Lisboa, 9 a 13 de maio de 2015); 
 

 FIER – Fórum Internacional do Ensino Religioso (Lisboa, 9 a 13 de maio de 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a oferecer no ano lectivo de 2015/16 

 

No seguimento das actividades e das reflexões antes indicadas, e dando-lhes corpo, no ano 

lectivo de 2015/16 a área de Ciência das Religiões apresenta aos potenciais parceiros os 

seguintes campos de acção, em diversas formulações de profundidade e comprometimento 

pedagógico e institucional: 

 

1. Formulação / conteúdos de uma Unidade Curricular com o título «Religiões do 
Mundo»; 
 

2. Workshops e conferencias temáticas ao longo do ano lectivo centradas na articulação 
com os programas de Unidades Curriculares já existentes, e onde o Fenómeno 
Religioso seja pertinente em alguns dos núcleos a tratar (Português, História, 
Filosofia); 
 

3. Conferencias isoladas sobre o Fenómeno Religioso na actualidade, especialmente 
sobre a diversidade e liberdade religiosa. 
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Para todo este quadro de actividades, que se materializarão em parcerias, a área de Ciência 

das Religiões disponibiliza docentes e investigadores que as podem acompanhar e leccionar. 

 

 

Apelo ao estabelecimento de Parcerias 

 

Assim, com base neste contexto e no quadro de acções apresentado, convidamos as escolas, 

autarquias, e outras instituições relacionadas com o ensino, a entrar em contacto com esta 

área científica para o desenvolvimento de parcerias e colaborações. 

 

 

Lisboa, 15 de Julho de 2015. 

 

 

Paulo Mendes Pinto 

(Dir. da área de Ciência das Religiões) 


