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Resumo 
Toda sociedade humana é um empreendimento em construção, sendo ela mesma um 

produto do ser humano. Nesse processo, a Educação Religiosa, na sua formação 

estratégica e significativa, tem um papel importantíssimo na sociedade, por colaborar na 

formação deste ser humano, em sua sensibilidade ao Sagrado, em sua construção moral 

e no amor ao próximo. Conhecer as várias expressões da religiosidade na sociedade 

atual, sem proselitismo, leva o ser humano a refletir, a analisar e a aprofundar conceitos 

religiosos de forma consciente e respeitosa; valores essenciais para o século XXI. 

Alunos de uma escola confessional da Zona Norte do Recife, responderam a um 

questionário sobre o estudo da diversidade religiosa, verificando a relevância e se a 

identidade religiosa era alterada ao aprofundar-se. Obteve-se o seguinte resultado: ao 

conhecer outras religiões e estando em contato com elas não se perdeu a identidade 

religiosa e a tolerância saiu do dicionário para o dia-a-dia. 
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Abstract 
Every human society is an enterprise under construction, is itself a product of human 

beings. In this case, the Religious Education, on its strategic and significant formation, 

has an important role in society, by collaborating on each of these human beings, 

specifically on their sensitivity to the Sacred, as well as on its moral values and love for 

the neighbors. Knowing the various expressions of religiosity in modern society, 

excluding proselytism, takes humans into reflection, analyzing and introspection of  

religious concepts in a conscientious and respectful form – essential values for the XXI 

Century. Students at a religious school in the area north of Recife – Pernambuco/Brazil, 

answered a paper with questions about this religious diversity study, which provided 

issues to verify the mentioned topics relevance and, also, if  religious identity was 

changed or deepened. We obtained the following result: when meeting other religions 

and being in contact with them, religious identity was not lost and tolerance is brought 

out of the dictionary to be, daily, a usual and conscious experience. 
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