
 

 

 

 

 

ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada como 
Trabalho de Conclusão do 
Curso de Direito, na 
Universidade de Brasília, sob a 
orientação do Prof. Dr. Othon 
de Azevedo Lopes. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Othon de Azevedo Lopes. 

 

 

 

 

 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Direito 
Trabalho de Conclusão de Curso 

Brasília - DF 

 

 

 

 

 

 

 

LAICIDADE E ENSINO RELIGIOSO NO 

BRASIL – O ESTADO DA ARTE. 

MANOEL MORAIS DE OLIVEIRA NETO ALEXANDRE 
 

UnB 

JULHO/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
FACULDADE DE DIREITO 
GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
 
 
 
 

MANOEL MORAIS DE OLIVEIRA NETO ALEXANDRE 
 
 

Laicidade e Ensino Religioso no Brasil 
O estado da arte 

 
 
 

Monografia apresentada como 
Trabalho de Conclusão do 
Curso de Direito, na 
Universidade de Brasília, sob a 
orientação do Prof. Dr. Othon 
de Azevedo Lopes. 
 
Banca examinadora: 
 
Prof. Dr. Othon de A. Lopes 
(PUC). 
 
Mohamad Ale Hasan Mahmoud 
(USP). 
 
Renato de Sousa Porto Gilioli 
(USP). 

 
 
 
 
 
 
 

Brasília/DF 
2015  



 

 

 

 

 

 

 

 3 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
FACULDADE DE DIREITO 
GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
 
 

MANOEL MORAIS DE OLIVEIRA NETO ALEXANDRE 
 

Laicidade e Ensino Religioso no Brasil 
O estado da arte 

 
 
 

Monografia apresentada como 
Trabalho de Conclusão do 
Curso de Direito, na 
Universidade de Brasília, sob a 
orientação do Prof. Dr. Othon 
de Azevedo Lopes. 
 

Brasília, 3 de julho de 2015. 
 

Banca Examinadora: 
 
 

Prof. Dr. Othon de Azevedo Lopes 
Doutor (Orientador) 

(PUC) 
 
 

Mohamad Ale Hasan Mahmoud 
Doutor 
(USP) 

 
 

Renato de Sousa Porto Gilioli 
Doutor 
(USP) 

Menção: SS  



 

 

 

 

 

 

 

 4 

 
 

SUMÁRIO 

 

Agradecimentos .............................................................................. 05 

Introdução ....................................................................................... 10 

O Brasil Laico e o Ensino Religioso ................................................ 17 

História do Ensino Religioso ........................................................... 22 

Modalidades do Ensino Religioso ................................................... 40 

O Ensino Religioso na consolidação de valores ............................. 48 

A Concordata Brasil – Vaticano e a ADIN 4.439 ............................ 50 

Conclusão ....................................................................................... 58 

Bibliografia ...................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Prof. Dr. Othon de Azevedo Lopes, que 

contribuiu para a formação de tantos alunos no exercício da sua cátedra na 

Universidade de Brasília, dentre os quais se inclui este que agora escreve. 

Agradeço aos Consultores Legislativos da Câmara dos 

Deputados Dr. Mohamad Mahmoud e Dr. Renato Gilioli. São profissionais que 

conciliaram a formação acadêmica de alto nível com uma formação 

humanística que muito contribui para a Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados. 

Agradeço a toda a minha família, notadamente à minha 

mãe, Luci, que muito me incentivou durante toda a graduação em Direito; ao 

meu pai, João (in memorian), exemplo de bondade, fé e honestidade; e à 

minha esposa, Maryane, grande apoiadora e participante de cada passo dessa 

jornada. 

Aos queridos amigos Scherrer e Elizabeth, que me deram 

e dão alento contínuo. 

A todos e a cada um dos professores da UnB, bem como 

ao corpo de apoio técnico-administrativo. 

Aos alunos que deixaram um pouco de si na minha 

formação. 

Muito obrigado a todos, sinceramente. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

Verdade 

 

A porta da verdade estava aberta, 

mas só deixava passar 

meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava 

só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 

voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 

Chegaram ao lugar luminoso 

onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades 

diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada um optou conforme 

seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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LAICIDADE E ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL – O 

ESTADO DA ARTE. 

Manoel Morais de O. Neto Alexandre 

Resumo: Este trabalho monográfico contextualiza a discussão 

acerca da possibilidade de ministrar ensino religioso nas escolas públicas frente à 

laicidade do estado brasileiro. Defende-se que, dado o atual regramento 

constitucional e legal, é atribuição dos diversos sistemas de ensino definir a qual 

forma de ensino religioso aderir, podendo, inclusive, optar validamente pela 

modalidade confessional. Não se faz, aqui, a opção sobre qual modalidade é a mais 

adequada. Tão somente, por meio de uma análise técnica e legal, constata-se que 

nenhuma das três modalidades – confessional, interconfessional e humanística – é 

defesa, atualmente, no Brasil. A única modalidade não albergada pela Carta Magna 

é a de negação do ensino religioso nas escolas públicas, frente ao princípio da 

unicidade da Constituição e da inexistência de normas primárias no seu texto que 

fossem inconstitucionais. 

Palavras-chave: ensino confessional, ensino interconfessional, 

ensino religioso, escola pública, federalismo, laicidade, liberdade de crença, 

liberdade religiosa, liberdades laicas, movimentos laicizantes, movimentos pela 

laicidade, sistemas de ensino. 
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Abstract: This monographic work puts into context the argument 

about the possibility of adopting the religious teaching in public schools since the secularity of the 

Brazilian State. According to the current constitutional and legal ruling; it depends on several 

systems of teaching how to determine what kind of religious teaching to follow, even opting for 

the denominational way. It is not a question of being the most appropriate type. Not only by a 

technique and legal analysis, it is testified that none of the three modalities – denominational, 

interfaith and humanistic – are supported, at present, in Brazil. The only modality that is not 

hosted by the Magna Carta is the denial of the religious teaching in the public schools, provided 

the principles of the Constitution and the lack of primary rules in its text that have been 

unconstitutional. 

Key Words: denominational teaching, faithful movements, 

federalismo, freedom of religion, interfaith teaching, laic freedoms, laicity, movements of 

secularity, public school, religious freedom, religious teaching, secularity, systems of teaching. 
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ENSINO RELIGIOSO – O ESTADO DA ARTE 

Manoel Morais de O. Neto Alexandre 

 

“A Verdade pode entender o erro, 

mas o erro não tem como entender a Verdade”. 

Gilbert K. Chersterton. 

The Autobiography of G. K. Chersterton. 

New York, Sheed & Ward, 1936. p. 268. 

 

 

“Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, 

como crereis, se vos falar das celestiais?” 

Jesus Cristo (João 3:12) 

 

 

Introdução 

 

A Carta Política de 1988 elencou, no seu art. 6º, a educação 

como um direito social, se constituindo, dessa forma, como uma obrigação 

prestacional do Estado e um Direito Fundamental. O art. 23, inciso V, estabelece 

como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação. 

Ao inaugurar um capítulo próprio para a educação, a cultura e o 

deporto, a Carta Magna estabeleceu, de uma vez por todas, a educação como um 

direito público subjetivo, consubstanciando-se, nos termos do art. 205, um direito de 

todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Atualmente, o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

A Constituição preconiza, nos termos do art. 206, que o ensino 

deve ser ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; e do pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB, reconheceu, logo no seu art. 1º, que a 

educação não se realiza apenas dentro dos muros da escola, abrangendo os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E, como vimos, 

também não é dever apenas do Estado, mas também da família, a ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade. Ou seja, a educação escolar, que é 

aquela promovida pela escola, é uma parte da educação, que é algo bem mais 

amplo e que se inicia para o ser humano desde sua vida intrauterina, quando a 

criança começa a aprender sobre o mundo e sobre si mesmo. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizam com autonomia, mas em regime de colaboração, os seus respectivos 

sistemas de ensino, cabendo à União a coordenação da política nacional de 

educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Também é 

da União a incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação, sempre em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Nesse regime de colaboração dos entes federados, os Estados 

devem assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a 

todos que o demandarem. Os Municípios devem oferecer a educação infantil em 



 

 

 

 

 

 

 

 12 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 

em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

Os próprios estabelecimentos escolares possuem, ainda, a 

necessária autonomia na elaboração do Projeto Político Pedagógico de cada escola, 

com vistas ao alcance dos objetivos da educação escolar na vida dos sujeitos 

concretos, que são os alunos de cada comunidade. O art. 15 da LDB também prevê 

que os sistemas de ensino devem assegurar às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

No Brasil, a educação escolar se divide em duas grandes 

etapas: educação básica e ensino superior. A educação básica, por sua vez, é 

formada pela educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental e ensino 

médio, e tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Conforme o art. 13 da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, 

do Conselho Nacional de Educação, o currículo deve difundir os valores 

fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito 

ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade 

dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção 

de práticas educativas formais e não-formais. Preconiza, ainda, que, na organização 

da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas 

pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os 



 

 

 

 

 

 

 

 13 

conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos. 

Desse modo, o ambiente escolar deve valer-se de princípios 

pedagógicos e epistemológicos a fim de transformar o conhecimento, as habilidades 

e competências que pretende ver assimiladas pelos alunos em conteúdos mais ou 

menos uniformes em todo o território nacional, que possam virar realidade para os 

aprendizes, colaborando para sua formação ética, estética, cultural e política. A esse 

processo de transformar o conhecimento de diferentes campos do conhecimento e 

da ciência e transformá-lo em conhecimento escolar chamamos de transposição 

didática. 

O ambiente de cada escola, por sua vez, não é neutro – nem 

pode ou deveria ser – , vez que operado por atores que têm suas ideologias, seus 

filtros para ver o mundo e nele atuar. Como reconhece o Conselho Nacional de 

Educação, “os conhecimentos produzidos nos diversos componentes curriculares, 

para adentrarem a escola são recontextualizados de acordo com a lógica que 

preside as instituições escolares. Uma vez que as escolas são instituições 

destinadas à formação das crianças, jovens e adultos, os conhecimentos escolares 

dos diferentes componentes, além do processo de didatização que sofrem, passam a 

trazer embutido um sentido moral e político. Assim, a história da escola está 

indissoluvelmente ligada ao exercício da cidadania; a ciência que a escola ensina 

está impregnada de valores que buscam promover determinadas condutas, atitudes 

e determinados interesses, como por exemplo, a valorização e preservação do meio 

ambiente, os cuidados com a saúde, entre outros”1.  

A legislação de regência da educação brasileira preconiza que 

o currículo escolar é formado por uma base nacional comum e por uma parte 

diversificada, para atender as peculiaridades regionais, definida por cada sistema de 

ensino e por cada estabelecimento escolar. Deve haver uma sintonia entre essas 

                                                           
1 Parecer CNE/CEB nº 11, de 2010 (Aprovado em 7 de julho de 2010). 
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duas frentes, de modo a não se constituírem em trincheiras estanques, mas se 

complementem num todo harmonioso que é o currículo possibilitador das 

aprendizagens. 

Os conteúdos sistematizados e adaptados pela aludida 

transposição didática passam a integrar o currículo e são denominados componentes 

curriculares, que irão se articular com as áreas de conhecimento, atualmente 

distribuídas nos quatro campos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Essas áreas nos lembram sempre que cada componente 

curricular não é uma ilha, mas se comunica com os diversos outros componentes, 

sem perder, contudo, sua identidade própria, com seus métodos e contruções 

históricas. 

O art. 26 da LDB impõe que a base nacional comum do Ensino 

Fundamental deve abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 

matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente do Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação Física e o 

Ensino Religioso. 

A própria Constituição Federal estabeleceu, no seu art. 210, § 

1º, que o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituiria disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. O Ensino Religioso compõe-

se, portanto, como parte do conteúdo mínimo que deve ser oferecido a todos os 

educandos do ensino fundamental em todo o território nacional. A dicção do caput do 

art. 210 é de que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais”. 

Também a LDB, no seu art. 33, estabelece que o ensino 

religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão 

e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
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fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Vê-se, pois, que o ensino religioso nas escolas públicas no 

Brasil é adstrito ao Ensino Fundamental, atualmente com duração de 9 anos. 

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem por objetivo a 

formação básica do cidadão, que é conseguida, nos termos do art. 32 da LDB, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

A legislação educacional impõe que a jornada escolar no 

ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, 

obviamente ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de 

organização autorizadas pela legislação. O art. 34, § 2º, da LDB dispõe que o ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino. O ensino fundamental também deve observar a carga horária 

mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 

houver. 

Como enfatiza o Parecer nº 11, de 2010, do Conselho Nacional 

de Educação, que tratou das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, o “currículo não se esgota, contudo, nos componentes 

curriculares e nas áreas de conhecimento. Valores, atitudes, sensibilidades e 
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orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio 

de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, visitas e excursões, pela 

distribuição do tempo e organização do espaço, pelos materiais utilizados na 

aprendizagem, pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola”. 

A questão que se coloca, e que será abordada nesta obra, é 

como transformar, então, algo tão pessoal e experiencial, como é a experiência 

religiosa vivida por meio da espiritualidade, em algo sistemático que se constitua no 

corpo de uma disciplina? Quais as regras que devem nortear essa aquisição? Quais 

os seus pressupostos de validade? Como conciliar a laicidade do Estado e as 

liberdades individuais e o direito de autodeterminação dos sujeitos com a ministração 

da disciplina de ensino religioso? De que importância se reveste o ensino religioso 

na viabilidade do desiderato da educação, ao ponto de ser erigido como norma 

constitucional? 
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O Brasil Laico e o Ensino Religioso 

 

A República Federativa do Brasil constitui-se num Estado laico, 

o que significa dizer que vige a separação entre o Estado e qualquer organização 

religiosa. Na dicção do art. 19, inciso I, da nossa Constituição: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 

seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público; 

Vê-se, contudo, na própria ressalva que autoriza a colaboração 

de interesse público, que, no Brasil, o modelo de laicidade estatal não é absoluto. 

Como se verá mais à frente, longe de representar uma extirpação radical da 

religiosidade dos espaços públicos, o dispositivo manteve a dicção de constituições 

anteriores que, desde a primeira Constituição, de 1891, rompeu com o unitarismo da 

Religião Católica como a oficial, representando, antes de qualquer outra coisa, uma 

afirmação da pluridade religiosa do Brasil. 

São dois o modelos de laicidade adotados pelos diversos 

estados:  

a) o modelo de separação absoluta, ou de vigilância, ou modelo 

francês, no qual a separação entre Estado e religião é perseguida nos mínimos 

detalhes, sendo defeso até mesmo aos indivíduos portarem objetos identificadores 

da religião nas escolas públicas, por exemplo. 

b) o modelo de separação atenuada, ou de sobriedade, ou 

modelo americano, no qual se vê, por exemplo, o presidente eleito nos Estados 
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Unidos prestando juramento com a mão sobre a Bíblia, crucifixos em instituições 

públicas et cetera. 

Os dois modelos de estados laicos apontados acima diferem, 

também, do assim chamado Estado ateu, que repele toda forma de religiosidade. No 

início do sec. XX, os países que implantaram o comunismo tentaram banir, sem 

sucesso, a ideia de Deus de suas sociedades. Isto porque na década de 1990, após 

o colapso desse sistema, houve um recrudescimento da religiosidade naquelas 

sociedades, pois a noção de transcendência sempre esteve imbuída no inconsciente 

coletivo da humanidade. Por outro lado, embora os estados laicos não adotem 

nenhuma religião como a oficial, garantem aos indivíduos o direito de consciência ou 

de crença. 

Fica claro que no Brail é adotado o modelo americano, e não o 

francês, não se constituindo, também, num Estado ateu. No caso brasileiro, a noção 

de religiosidade está profundamente impregnada no ordenamento constitucional, 

como a invocação do nome de Deus no preâmbulo, a tutela de liberdade de 

consciência e de crença, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, a garantia 

de prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 

coletiva, a garantia de que ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa, e a própria inscrição no art. 210, § 1º, de que o ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental. 

Importa dintinguir, neste estudo, os “movimentos pela laicidade” 

dos “movimentos laicizantes”. Enquanto os primeiros são legítimas reivindidações de 

tratamento igualitário por parte do Estado aos diversos credos, e até mesmo ao 

direito de não professar nenhum deles, os movimentos laicizantes se caracterizam 

pela tentativa de impor a todos a sua visão de mundo, e tem como pano de fundo o 

preconceito de que a religião é autoengano e que as letras ilustrariam o homem para 

libertar-se de toda forma de religiosidade. 
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Os movimentos laicizantes são apenas a roupagem nova do 

positivismo comteano, que creditava apenas ao cientificismo a única via para a 

razão. Diversos movimentos que se enquadram nessa catetoria tentam banir o 

ensino religioso das escolas públicas brasileiras, à revelia da Constituição e de todo 

a legislação de regência. Ou seja, não se contentam apenas de que tenham a 

liberdade constitucional de não assistirem às aulas de ensino religioso, uma vez que 

a frequência é facultativa, mas querem impor que ninguém mais possa receber essa 

instrução. Em nome da tolerância, se tornaram ultraintolerantes. Em nome de uma 

pseudociência, que só validaria o que pode ser reproduzido em laboratório, restando 

descartadas portanto noções como trancendência, espiritualidade e religiosidade. 

Os movimentos laicizantes tentam, por exemplo, banir a todo 

custo os crucifixos dos plenários de tribunais, casas legislativas e das repartições 

públicas. Não apenas a cruz, mas a estrela de Davi (associada ao Estado de Israel, 

povo marcado por profunda religiosidade, embora regido por um governo 

declaradamente laico) e o crescente muçulmano (associado aos países 

muçulmanos, nos quais a teocracia é meta estatal legitimamente pactuada) que, 

juntos, representam três grandes religiões. Também pretendem a retirada do nome 

de Deus de todas as constituições. Mas, como nos lembram as belas palavras do 

alemão Karl Rahner, “A palavra ‘Deus’ existe. [...] no mundo das palavras, pelas 

quais construímos nosso mundo e sem as quais mesmo os assim chamados ‘fatos’ 

não existem para nós, ocorre também a palavra ‘Deus’. Mesmo para o ateu, mesmo 

para o que declara que Deus está morto, mesmo para eles, como vimos, Deus existe 

pelo menos como o que eles julgam dever declarar morto e cujo espantalho 

precisam exorcizar, como aquele cujo retorno temem. Somente quando já não 

existisse a palavra mesma, ou seja, quando nem sequer se houvesse de colocar a 
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questão acerca dela, somente então é que poderíamos ter sossego quanto a ela. 

Mas esta palavra continua a existir, tem presente”2. 

Como explica o Procurador Regional da República Paulo 

Vasconcelos Jacobina, “quanto aos crucifixos, tanto as Cortes Judiciais brasileiras 

quanto a Corte da União Europeia recentemente decidiram que é um objeto cultural, 

que representa uma identidade histórica e religiosa não violadora da neutralidade 

estatal. Trata-se, dizem as Cortes, de abertura à expressão pública de uma 

característica constitutiva da população; não de uma potencial agressão à liberdade 

religiosa”3. Os movimentos laicizantes, contudo, em nome de uma alegada 

hipersensibilidade, pretendem construir um marco que esqueça toda a história de 

formação do nosso País, como surgido do nada, sem história, sem símbolos, sem 

religião, e pretendem fazer vingar esta visão a todos os demais, como se a laicidade 

se expressasse de uma maneira única e arrebatadora, castradora de qualquer 

mínima expressão de que os humanos possuem algo de transcendente em si 

mesmos. 

O Procurador Regional da República supracitado arremata, de 

forma lúcida, que “caso eliminasse completamente as menções públicas aos 

símbolos que falam de Deus, a humanidade não somente teria esquecido de si 

mesma como, mais ainda, teria se esquecido mesmo de que houvesse algo para 

lembrar além de uma submissão incondicional ao príncipe, qualquer que fosse a 

origem da sua proclamada legitimidade”4. 

Os que seguem o conselho da própria ciência de não fazer 

julgamentos apriorísticos, são forçados a reconhecer, como Paulo Gustavo Gonet 

Branco, que a tradição religiosa “tem, sim, substrato em boas razões, não é avessa – 

ao contrário! – à ciência, nada tem de intolerante – mesmo quando sofre a 
                                                           
2 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Estado laico, povo religioso: reflexões sobre liberdade religiosa e laicidade 
estatal. São Paulo: LTr, 2015, p. 31-31. 
 
3 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Op. Cit., p. 99. 
4 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Op. Cit., p.99. 
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intransigência de tantos que a ela querem opor-se –, é bela e tem muito a contribuir 

no desenleio das mais intrigantes perplexidades do nosso tempo”5. 

Não se pode negar a contribuição das diversas religiões do 

mundo na formação cultural dos povos. Mesmo a advogada Elza Galdino, autora do 

livro Estado sem Deus, que advoga que o Brasil deva abandonar a laicidade de 

matriz americana e se filiar à matriz francesa, reconhece que “não se questiona a 

herança judaico-cristã na construção dos modelosjurídicos”6. De fato, foi o 

pensamento judaico-cristão, e não outro, que fundou todo o alicerce da cultura e 

sociedade ocidental. São de influência judaico-cristã a noção de individualização da 

pena, o jusnaturalismo que influencia os sistemas normativos da atualidade, a 

concepção fundante de direitos humanos, a dignidade do trabalho, a proteção da 

velhice etc. Como disse, em 1952, o presidente americano eleito Dwight Eisenhower: 

“O conceito judaico-cristão é a base sobre a qual o nosso governo é fundado”7. No 

mesmo sentido, Rosângela Zizler, especialista em Direito do Estado, afirma que os 

princípios éticos judaico-cristãos “perduram, se tornando universais, imutáveis e, 

como uma bússola, vem contribuindo para o aprimoramento dos Direitos Humanos, 

tanto no âmbito interno das nações, como no plano internacional. A ética cristã se 

destaca, portanto, como princípio norteador para o fortalecimento do moderno 

Estado democrático e humanista de direito. De tal forma que, sem os mesmos, a 

humanidade iria correr o risco de retroceder para a barbárie, tornando a pacificação 

social e a busca da plena justiça, na atualidade, um ideal impossível de ser 

alcançado”8. 

  

                                                           
5 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Estado laico, povo religioso: reflexões sobre liberdade religiosa e laicidade 
estatal. São Paulo: LTr, 2015, p.7. 
 
6 GALDINO, Elza. Estado sem Deus: a obrigação da laicidade na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 2. 
7 Discurso para Freedoms Foundation in New York. Quoted by Silk (1984). 
 
8 ZIZLER, Rosangela Lobo Teixeira. Influência da ética judaico-cristã nos ordenamentos jurídicos da atualidade. 
Valinhos: Faculdade Anhanguera de Valinhos, 2013. 
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História do Ensino Religioso no Brasil 

 

Os povos que habitavam as américas antes da chegada dos 

portugueses ao Brasil certamente tinham um cultura riquíssima, da qual conhecemos 

apenas parcela, vez que o povo ou foi dizimado ou ocidentalizado. Parte de sua 

cultura obviamente era voltada para o fenômeno religioso, onipresente onde quer 

que haja sociedade humana, que é sempre relacional. E se havia religião, havia 

ensino. Neste estudo, todavia, nos deteremos à história do ensino religioso pós-

colonização europeia. 

O ensino de modo geral no Brasil foi marcado por profundas 

contradições, em cada época ensaiando algum avanço para em seguida 

experimentar algum retrocesso, sempre marcado por tensões que envolviam 

privilégios para as classes favorecidas, que recebiam uma educação propedêutica 

para o ensino superior, em contraste com as classes mais pobres, que, ou eram 

excluídas do circuito educacional, ou tinham uma educação primária 

profissionalizante. O ensino religioso também esteve ao sabor dessas vicissitudes do 

ensino de um modo geral, como veremos a seguir. 

 

1ª Fase: Do Descobrimento à Proclamação da República 

(1500 a 1889) – Vigência do Padroado, Regime Jurídico de União entre o Estado 

e a Igreja (Católica). 

 

Pode-se considerar que a educação sistematizada 

propriamente dita começa no Brasil em 1549, com a chegada ao Brasil dos seis 

missionários jesuítas, sob a liderança de Manuel da Nóbrega, entre os quais o jovem 

José de Anchieta, que iria se constituir numa figura marcante na educação do Brasil 

colônia. A missão chegou junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. 



 

 

 

 

 

 

 

 23 

Os jesuítas fundaram o colégio da Companhia de Jesus, em 

Salvador, depois no Rio de Janeiro e em Pernambuco, e multiplicariam por todo a 

colônia suas missões com o objetivo inicial de catequisar os índios, mas cujas 

escolas acabaram se tornando na via de educação para os filhos dos colonos. 

As fases marcantes do período colonial (1500 a 1822) podem 

ser divididas em três períodos: educação jesuítica, reformas do Marquês de Pombal 

(notadamente após a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, em 1759) e o 

período pós-chegada da corte portuguesa, com D. João VI, ao Brasil (1808 a 1821). 

Dado o interesse dos jesuítas de formar novos padres oriundos 

da própria comunidade local, criaram as escolas de ordenação. Manuel da Nóbrega 

teve o mérito de não somente reproduzir a estratégia de ensino da Companhia de 

Jesus, utilizada no resto do mundo, mas de adaptá-la às características da colônia. 

Como descreve Paulo Ghiraldelli Jr.9 “O plano de estudos de Nóbrega continha o 

ensino do português, a doutrina cristã e a ‘escola de ler e escrever’ – isso como 

patamar básico. Após essa fase, o aluno ingressava no estudo da música 

instrumental e do canto orfeônico. Terminada tal fase, o aluno poderia ou finalizar os 

estudos com o aprendizado profissional ligado à agricultura ou seguir mais adiante 

com aulas de gramática e, então, completar sua formação na Europa”. 

Os jesuítas fundaram vários colégios, monopolizando o ensino 

do Brasil nessa época colonial pré-pombalina. Com o tempo, o plano adaptado por 

Nóbrega ao nosso território cedeu lugar ao plano geral da Companhia de Jesus, 

denominado Ratio Studiorum, o tratado pedagógico dos jesuítas, cujo fim último era 

levar ao conhecimetno e amor do Criador. O método prescrevia exercícios 

metódicos, além de exercícios orais como declamações, disputas, exposições, 

leituras e teatro escolar. 

                                                           
9 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira, 4. ed. - São Paulo: Cortez, 2009, p. 25. 
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Julia10 mostra que a posição de destaque das humanidades 

nos colégios jesuítas se devia a cinco fatores: a necessidade do conhecimento das 

línguas latinas e gregas para se compreender as Escrituras; desenvolver a 

inteligência gradualmente para a prática do trabalho; desenvolver excelência na 

comunicação para transmitir conhecimentos e atingir o bem universal; num mundo 

tomado pela comunicação e dominado pelas normas de expressão, o que não 

dominasse as letras abdicaria da autoridade; por último, as humanidades eram 

propedêuticas ao círculo superior de Artes e Teologia. 

Vez-se, nesse período que o próprio ensino era entremesclado 

com o ensino religioso, dado o caráter catequético e evangelizador das missões. 

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, 

o ensino continuou nas mãos de outros setores da Igreja Católica, logo o ensino 

religioso ocupou também um lugar de destaque. 

Em 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil houve 

alterações mais profundas no ensino no Brasil. Como explica Paulo Ghiraldelli 

Junior11, “uma série de cursos, tanto profissionalizantes em nível médio como em 

nível superior, bem como militares, foram criados para tornar o ambiente realmente 

parecido com o que teria de ser a Côrte. Houve a abertura dos portos para o 

comércio com países amigos, o nascimento da imprensa régia e a criação do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. Em 1808 nasceu o Curso de Cirurgia na Bahia e o Curso 

de Cirurgia e Anatomia no Rio de Janeiro. No decorrer, nasceu o Curso de Medicina 

no Rio de Janeiro e, em seguida, em 1910, a Academia Real Militar”. O ensino 

religioso, contudo, continuou sob a égide da mescla entre o Estado e a Igreja, no 

caso a Igreja Católica. Mudança no ensino religioso viria mesmo com a Proclamação 

da República. 

 

                                                           
10 JULIA, Dominique. Entre universel et local: le collège jésuite à l´époque moderne. Paedagogica Historica, 
International Journal of the History of Education. Champlain: Carfax Publising, n. 1 e 2, p. 18, abr. 2004. 
 
11 GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira, 4. ed. - São Paulo: Cortez, 2009, p. 25. 
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2ª Fase: Da Proclamação da República ao fim da República 

Velha (1889 a 1930) – Vigência do Regime Jurídico de Plena Separação entre o 

Estado e as Religiões 

 

Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República 

brasileira, com a formal separação entre Estado e Igreja e instituição do Estado 

Laico, que na prática já se configurava como laicismo atenuado. 

Em 1890, O Decreto 119-A, do presidente Manoel Deodoro da 

Fonseca, proíbe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em 

matéria religiosa e consagra a plena liberdade de cultos. Note-se que a conquista da 

laicidade no Brasil se deu em prol da liberdade religiosa, que passou de uma matriz 

única, católica, para o reconhecimento da expressão da pluridade religiosa. Hoje, os 

movimentos laicizantes pretendem banir a religiosidade dos espaços públicos, e por 

conseguinte da escola, como se fosse possível educar fatiando o homem, despindo-

o da sua espiritualidade, dizendo que esta só pode expressar-se fora dos muros da 

escola, mas que dentro não pode ser debatida, compartilhada, ensinada. 

 

Constituição de 1891 

 

A primeira Constituição da República, de 24 de fevereiro de 

1891, traz a seguinte disposição no seu art. 72, § 6º: “Será leigo o ensino ministrado 

nos estabelecimentos públicos”. Mas já no § 3º do mesmo art. 72 era solenemente 

declarado: “Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e 

livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas 

as disposições do direito comum”. O § 5º tornou “livre a todos os cultos religiosos a 

prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a 

moral pública e as leis”. 
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Note-se, como afirmamos anteriormente, que a conquista da 

laicidade no Brasil se deu num movimento de valorização das religiões, pelo fim do 

padroado com a Igreja Católica como religião oficial do império e consequente 

reconhecimento de todos os cultos. 

O art. 11, inciso 2º, da Constituição de 1891 trouxe o que seria 

o protótipo do art. 19, inciso II, da atual constituição, ao estabelecer que “É vedado 

aos Estados, como à União, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de 

cultos religiosos”. 

O citado art. 72 trazia, no seu § 28: Por motivo de crença ou de 

função religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos civis 

e políticos nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico. 

Em virtude do rompimento da secular soberania católica, a 

primeira Carta Política brasileira dispôs, no seu art. 72, inciso que “A República só 

reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”. 

É neste sentido de avanço no que diz respeito às liberdades 

religiosas que deve ser entendido o Parecer de Rui Barbosa, como Deputado, 

apresentado em setembro de 1882 defendeu a laicidade do ensino nas escolas 

públicas, em um parecer apresentado em setembro de 1882, na condição de 

deputado, escrevendo o seguinte no tópico que tratava sobre a laicidade: 

As escolas primárias do Estado, bem como em todas as 

que forem sustentadas ou subvencionadas à custa do 

orçamento do Império ou de quaisquer propriedades, 

impostos ou recursos, seja de que ordem forem, 

consignadas nesta ou noutra qualquer lei geral, ao serviço 

da instrução pública, é absolutamente defeso ensinar, 

praticar, autorizar ou consentir o que quer que seja, que 

importe profissão de uma crença religiosa ou ofenda a 

outras. O ensino religioso será dado pelos ministros de 

cada culto, no edifício, se assim o requererem, aos alunos 
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cujos pais o desejem, declarando-o ao professor, em 

horas que regularmente se determinarão, sempre 

posteriores às da aula, mas nunca durante mais de 45 

minutos cada dia, nem mais de três vezes por semana. A 

qualidade de funcionário na administração, direção ou 

inspeção do ensino público, primário, secundário ou 

superior, é incompatível com o caráter eclesiástico, no 

clero secular ou regular, de qualquer culto, igreja ou seita 

religiosa12. 

Embora nossa República não tenha sido forjada por grandes 

movimentos sociais organizados, ela acabou representando muitos ganhos 

democráticos e um deles, como vimos, foi a liberdade religiosa, no reconhecimento 

da sua pluralidade e desvencilhamento do unitarismo católico, o que muitas vezes é 

visto pelos mais afoitos como um movimento antirreligião. 

 

3ª Fase: Do Governo Provisório de Vargas até os dias 

atuais (1930 a Pós-Constituição de 1988) – Vigência do Regime Jurídico de 

Separação Atenuada entre Estado e as Religiões. 

 

Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume o Governo 

Provisório após a Revolução, que não implicou mudanças imediatas para o povo, 

visto até pela demora da nova Constituição que só vingaria em 1934, como fruto de 

forte pressão dos movimentos sociais, como a Revolução Constitucionalista de 1932. 

No primeiro ano do Governo Provisório, entretanto, é publicado 

o Decreto nº 19.941, de 30 de abril de 193113, que reintroduz o ensino religioso nas 

                                                           
12 BARBOSA, Rui. Liberdade de Ensino, Laicidade e Obrigatoriedade na Reforma Rui Barbosa. In: Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 34, n. 80, out./dez. 1960, p. 130-131. 
 
13 Diário Oficial da União - Seção 1 - 6/5/1931, Página 7191. 
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escolas públicas, com caráter facultativo. Zotti14 aponta que  o retorno do ensino 

religioso nas escolas primárias, secundárias e normais do país tornou-se outro 

aspecto relevante, mesmo que em caráter facultativo. 

O art. 1º do Decreto de Vargas estabelecia: “Fica facultado, nos 

estabelecimentos de instrução primária, secundária e normal, o ensino da religião”. O 

art. 2º dispunha que “da assistência às aulas de religião haverá dispensa para os 

alunos cujos pais ou tutores, no ato da matrícula, a requererem”. 

Quanto ao conteúdo a ser ministrado, estabelecia o art. 4º que 

“a organização dos programas do ensino religioso e a escolha dos livros de texto 

ficam a cargo dos ministros do respectivo culto, cujas comunicações, a este respeito, 

serão transmitidas às autoridades escolares interessadas”. 

O art. 6º apontava que “os professores de instrução religiosa 

serão designados pelas autoridades do culto a que se referir o ensino ministrado”. 

Essa é uma disposição interessante, pois, na modalidade de ensino confessional, 

importa que o professor seja um praticante da religião, e não apenas um 

conhecedor, o que é atestado pela congregação religiosa. O simples conhecimento 

do que é pregado na doutrina, sem a prática, causaria o esvaziamento do ensino 

religioso na modalidade confessional. Como veremos, a experiência do Estado do 

Rio de Janeiro, ao adotar a modalidade confessional no seu sistema de ensino, 

pegou essa via já esculpida no Decreto de 1931. 

 

Constituição de 1934 

 

Em 1934, no dia 16 de julho, é Promulgada a segunda 

Constituição da República, considerada extremamente avançada para a época e 

exemplo de democracia, que vigeu por apenas 3 anos, suplantada que foi pela 

autoritária Constituição de 1937, a Polaca. 

                                                           
14 ZOTTI, Solange A. O ensino secundário nas reformas de Francisco Campos e Gustavo Capanema: Um 
olhar sobre a organização do currículo escolar, 2010, p. 5. 
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A Constiuição de 1934 trouxe, no seu art. 153: 

Art 153 - O ensino religioso será de freqüência facultativa 

e ministrado de acordo com os princípios da confissão 

religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis 

e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas 

primárias, secundárias, profissionais e normais. 

Como se vê, manteve-se o ensino religioso que já vigia pelo 

Decreto de Vargas. 

Pela primeira vez, invoca-se o nome de Deus no Preâmbulo de 

uma Constituição brasileira: “Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a 

nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a 

justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte”. 

Mantém-se, pois, a opção de laicidade atenuada, ou de matriz americana. 

A cláusula de laicidade é estampada no art. 17, inciso II, ao 

dispor que é É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. O inciso III 

esculpe o que hoje também vige atual Constituição, ao vedar às unidades federadas 

“ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto, ou igreja sem prejuízo da 

colaboração recíproca em prol do interesse coletivo”. O art. 146 dispôs que “o 

casamento perante ministro de qualquer confissão religiosa, cujo rito não contrarie a 

ordem pública ou os bons costumes, produzirá, todavia, os mesmos efeitos que o 

casamento civil, desde que, perante a autoridade civil”. 

Nota-se, assim, que, com a Constituição de 1934, reforça-se, 

mais uma vez, a liberdade religiosa, com o reconhecimento da sua pluralidade, como 

afirmado na primeira Constituição, de 1891, que rompeu com a unicidade da Religião 

Católica, adotada como oficial. 

 

Constituição de 1937 
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A Constituição ditatorial de 1937, chamada de Polaca, não fez 

menção alguma ao ensino religioso – embora este continuasse a ser ministrado nas 

escolas públicas – e retirou a menção ao nome de Deus, como seria óbvio para um 

regime fascista. 

 

Constituição de 1946 

 

No novo período democrático inaugurado com a Constituição 

de 18 de setembro de 1946, o ensino religioso é adotado na modalidade 

confessional. O art. 168, inciso V, dispõe como princípio a ser adotado pela 

legislação do ensino “o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas 

oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão 

religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal 

ou responsável”. 

Os incisos II e III da Constituição de 1946 trazem os conhecidos 

dispositivos da laicidade atenuada: 

Art 31 - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios é vedado: 

............................................................................................. 

II - estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou 

embaraçar-lhes o exercício; 

III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer 

culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em 

prol do interesse coletivo; 

A Constituição de 1946 restaura a invocação do nome de Deus 

no preâmbulo, suprimido pela Constituição fascista de 1937. Diz o preâmbulo: “Nós, 

os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em 

Assembléia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e 
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promulgamos a seguinte”. As duas Cartas seguintes repetem a invocação da 

proteção à Deus. 

O art. 157, inciso VI, da Carta de 1946, estabece o “repouso 

semanal remunerado, preferentemente aos domingos e, no limite das exigências 

técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição 

local”. Reconhece-se, dessa maneira, os feriados religiosos católicos. 

O art. 163, § 1º, dispõe que “o casamento será civil, e gratuita a 

sua celebração. O casamento religioso equivalerá ao civil se, observados os 

impedimentos e as prescrições da lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer 

interessado, contanto que seja o ato inscrito no Registro Público”. 

A Constituição de 1946 previu, no seu art. 5º, inciso XV, alínea 

d, como competência da União, legislar sobre “diretrizes e bases da educação 

nacional”.  

Nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

só foi promulgada 15 anos depois de prevista na Constituição, com a edição da Lei 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que dispõe, no seu art. 97: 

Art. 97. O ensino religioso constitui disciplina dos horários 

das escolas oficiais, é de matrícula facultativa, e será 

ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo 

com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, 

se for capaz, ou pelo seu representante legal ou 

responsável. 

§ 1º A formação de classe para o ensino religioso 

independe de número mínimo de alunos. 

§ 2º O registro dos professores de ensino religioso será 

realizado perante a autoridade religiosa respectiva. 

A primeira LDB estabeleceu, pois, em confirmidade com 

Constituição vigente, de 1946, o ensino religioso confessional, de matrícula 

facultativa, trazendo, pela primeira vez, expressamente, a vedação de geração de 
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ônus para os poderes públicos. Essa ressalva é de duvidosa constitucionalidade, 

quando cotejada com a Constituição de 1946. 

 

Constituição de 1967 

 

A Constituição de 1967, traz, no seu art. 168, § 3º, inciso V, que 

“o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas oficiais de grau primário e médio”. 

A regência do ensino religioso pela primeira LDB foi revogada 

pela lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, considerada por alguns como nossa 

segunda LDB, status que discordamos, pelo fato da referida lei não tratar do ensino 

superior. Acresça-se que a lei foi promulgada em pleno regime militar, sob a vigência 

da Constituição de 1967/1969. 

O parágrafo único do art. 7º da Lei nº 5.692/1971, dispunha que 

“o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus”. Embora retirado da lei a 

referência expressa, o ensino religioso no Brasil continuou sendo na modalidade 

confessional. 

 

Constituição de 1988 

 

Com o restabelecimento da democracia, em 1985, e 

promultação da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, o ensino religioso nas 

escolas públicas foi reafirmado, mantendo a tradição do Estado brasileiro, com 

matrícula facultativa e abertura para duas modalidades: confessional e 

interconfessional, ficando adstrito ao ensino fundamental, segunda etapa da 

educação básica, após a educação infantil e antes do ensino médio. 

Dispõe o art. 210, e seu § 1º, da atual Carta Política: 
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Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental. 

O poder constituinte originário de 1988, que poderia inaugurar 

uma ordem inteiramente nova no ordenamento brasileiro, vez que não limitado por 

nenhuma outra instância jurídica ou política, respeitou a matriz cultural brasileira de 

profunda religiosidade e erigiu o ensino religioso como norma constitucional. 

O art. 19, inciso I, verdadeiro mantra pra os laicizantes, repete o 

consagrado princípio da laicidade, sempre na modalidade atenuada, vez que o Brasil 

nunca adotou o modelo francês, de banimento das expressões de religiosidade dos 

espaços públicos. Repita-se que o resgate histórico desse dispositivo aponta para a 

valorização do pluralismo religioso, marca brasileira, quando pela primeira vez foi 

enunciado em 1891, ao romper com o unitarismo católico, como religião oficial 

estatal, e albergando os diversos credos. Naquela ocasião, o dispositivo foi a favor 

da religião, ao sair da exclusivade católica e afirmando o pluralismo religioso, e hoje 

pretende ser utilizado pelos laicizantes como enterro definitivo das expressões 

religiosas na esfera pública, quando a estrutura toda da Constituição está a 

proclamar o contrário. 

A Carga Magna atual previu, no art. 22, inciso XXIV, como 

competência privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional. A nossa segunda LDB foi finalmente editada, depois de lenta gestação, oito 

anos depois, com a promulgação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Em sua redação original, assim dispôs a atual LDB sobre o 

ensino religioso, na Seção III, do Ensino Fundamental: 



 

 

 

 

 

 

 

 34 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem 

ônus para os cofres públicos, de acordo com as 

preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 

responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno 

ou do seu responsável, ministrado por professores ou 

orientadores religiosos preparados e credenciados pelas 

respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as 

diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão 

pela elaboração do respectivo programa. 

Reafirmou, assim, a LDB, a obrigatoriedade da oferta do ensino 

religioso na etapa do ensino fundamental, e detalhou que seria ministrado nas 

modalidades confessional ou interconfessional. Sobre as diferentes modalidades de 

ensino religioso discorreremos mais à frente. 

Nota-se que a redação original da atual LDB resgatou a 

previsão contida na sua antecessora, que vigeu sob a Constituição de 1946: a 

vedação de remuneração, com recursos dos cofres públicos, aos professores de 

ensino religioso. Conforme comentamos, esta previsão é inconstitucional, pois 

considera o serviço prestado pelos profissionais de ensino religioso um não-trabalho, 

na contramão da valorização que a Constituição elevou essa disciplina. O viés 

ideológico é de que os beneficiados são as instituições religiosas, e não o educando. 

Essa previsão não se harmoniza com o disposto na Constituição sobre o ensino 

religioso e sobre a valorização do magistério. 

A previsão do caput de que o ensino religioso seria oferecido 

“de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 

responsáveis”, é consentânea com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 
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seu art. 16º, item 3, que afirma: “A família é o elemento natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado”. 

Apenas sete meses depois da promulgação da LDB de 1996, 

justamente a sua primeira alteração foi no que concerne ao ensino religioso. A Lei nº 

9.475, de 22 de julho de 1997, deu nova redação ao art. 33 da LDB, que passou a 

vigorar assim: 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é 

parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 

formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os 

procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 

admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 

constituída pelas diferentes denominações religiosas, 

para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

Conforme observado, o ensino religioso foi reconhecido como 

parte integrante da formação básica do cidadão e foi suprimida a expressão “sem 

ônus para os cofres públicos”, acrescentando-se que se deve assegurar o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Erroneamente, alguns interpretam este dispositivo como se a nova LDB tivesse 

vedado a modalidade confessional. Ocorre que não se configura proselitismo a oferta 

do ensino religioso na modalidade confessional para os que dele demandarem. 

Proselitismo seria impor a todos uma determinada confessionalidade, com viés de 

arregimentação e conversão. O Estado do Rio de Janeiro, conforme teremos 

oportunidade de analisar mais à frente, teve uma experiência de implantação do 
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ensino confessional, no qual eram ofertadas aos educandos diversas correntes 

religiosas pelas quais os educandos poderiam optar. 

Foi delegado, no § 1º, aos sistemas de ensino a 

regulamentação sobre em que bases o ensino religioso seria ofertado e as normas 

para habilitação e admissão dos professores. Essa previsão é consentânea com a 

autonomia admistrativa que ganharam os sistemas de ensino na legislação 

educacional atual. 

O § 2º prevê a implantação de entidades civis, constituídas 

pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso. O que se pretende é que a comunidade participe ativamente na 

composição do currículo de ensino religioso.  

No âmbito nacional, foi criado o Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso – FONAPER15, mais de um ano antes da promulgação da LDB, e 

que se ocupa dos debates em torno do ensino religioso nas escolas públicas e sobre 

as definições do currículo. 

Moaci Alves Carneiro não vê nesse dispositivo a necessidade 

de criação de entidade específica para debater o currículo do ensino religioso, mas 

que as próprias instituições religiosas já seriam essas entidades. “Na verdade, as 

famílias e os grupos comunitários estão distribuídos nestas entidades. Em seu 

interior aprofundam-se as ligações afetivas, alinham-se as relações de unidade e, em 

decorrência, produzem-se saberes comuns. É neste ambiente que os indivíduos 

aprendem e se humanizam e, portanto, ganham as condições de atribuir significado 

à vida e aos conhecimentos socialmente produzidos. A referência a diferentes 

denominações religiosas decorre da condição de se viver democraticamente em uma 

sociedade plural, na qual o respeito às diferentes culturas, tradições e percepções 

                                                           
15 O FONAPER se declara como uma associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-
partidário, confessional ou sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme seu estatuto, pessoas jurídicas e 
pessoas naturais identificadas com o Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer natureza, tendo sido fundada 
em 26 de setembro de 1995, em Florianópolis/SC. 
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das pessoas faz parte do processo de a escola se abrir ao conhecimento e às 

civilizações”16. 

O FONAPER lançou, em 1997, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso - PCNER. Segundo a entidade, “pela primeira vez, 

pessoas de várias tradições religiosas, enquanto educadores conseguiram elaborar 

uma proposta pedagógica para o Ensino Religioso, tendo como objeto de estudo o 

fenômeno religioso, sem proselitismo, mediante amplo processo de reflexão sobre os 

fundamentos históricos, epistemológicos e didáticos desse componente curricular, 

explicitando seu objeto de estudo, seus objetivos, seus eixos organizadores e seu 

tratamento didático”17. 

Segundo o PCNER, O Ensino Religioso, valorizando o 

pluralismo e a diversidade cultural presente na sociedade brasileira, facilita a 

compreensão das formas que exprimem o Transcedente na superação da finitude 

humana e que determinam, subjacentemente, o processo histórico da humanidade. 

Segundo Junqueira e Oliveira18, “o documento dos Parâmetros foi utilizado ainda 

para orientar a redação do novo texto do art.33 da LDB”. 

Os Parâmetros elaborados pelo FONAPER estabelecem como 

objetivos gerais do ensino religioso: 

- Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que 

compõem no fenômeno religioso, a partir das experiências religiosas percebidas, o 

contexto do educando; 

- Subsidiar o educando na formulação do questionamento 

existencial, em profundidade, para dar sua resposta devidamente informado; 

                                                           
16 CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo. 23. ed. revista e ampliada. 
Petrópolis, RJ : Vozes, 2015, p. 404 - 405. 
 
17 <http://www.fonaper.com.br/documentos_parametros.php>, acesso em 9 de junho de 2015. 
 
18 JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo e OLIVEIRA, Lílian Blanck de. (Orgs.). Ensino Religioso: memória e 
perspectivas. Curitiba: Champagnat, 2005, p. 85. 
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- Analisar o papel das tradições religiosas em estruturação e 

manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais; 

- Facilitar a compreensão do significado das afirmações e 

verdades de fé das tradições religiosas; 

- Refletir o sentido da atitude moral como consequência do 

fenômeno religioso e expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária 

do ser humano; 

- Possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na 

construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. 

Não é exagero quando fazemos a crítica aos movimentos 

laicizantes, que se tornaram tão ou mais dogmáticos do que os setores mais 

fundamentalistas da religião. Vejamos o seguinte caso: uma conhecida militante em 

prol da causa laicizante estava acessorando o MEC quanto aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (e justamente na temática de Pluralidade Cultural!) estavam 

sendo elaborados, quando chegou às suas mãos o processo para que o MEC 

analisasse o PCNER elaborado pelo FONAPER. A assessora simplesmente se 

recusou a emitir o Parecer! Alegou que se “sentia impedida de fazer qualquer análise 

de um texto que incorporava questões religiosas”. Em suas próprias palavras: “Em 

primeiro lugar, porque sentiria violado meu direito à liberdade de consciência, por ter 

convicção cidadã de que não compete ao Estado manifestar-se em matéria de 

religião”. No Judiciário, é vedado ao juiz pronunciar o chamado “non liquet”, ou seja, 

não julgar a causa, deixando de emitir a sentença. Não foi exatamente isso que essa 

assessora, impregnada de crenças e preconceitos, fez, ao recusar-se a cumprir sua 

função, em nome de um pretenso discurso de laicidade, quando na verdade é de 

exclusão de qualquer corrente de pensamento diferente da sua? Como segunda 

razão da sua recusa, a assesora alegou que “seria impossível, para mim, ler um 

texto que se pretendia construído de uma perspectiva multi-religiosa e ecumênica, 

tendo a responsabilidade de elaborar uma resposta que seria a do Estado brasileiro, 
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já que somente poderia fazer essa leitura a partir de minha visão individual e, por 

isso, nesse caso, necessariamente restrita à minha própria crença”19. Ora, todos os 

outros pareceres que qualquer pessoa emite não se revestem dessa característica? 

Na verdade, o fato oculto é de que geralmente a voz que clama por tolerância nem 

sempre está disposta a voltar-se sobre si mesma e exercer a tolerância. 

  

                                                           
19 FISCHMANN, Roseli . Ainda o ensino religioso em escolas públicas: subsídios para a elaboração de 
memória sobre o tema. p. 5-6. 
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Modalidades do Ensino Religioso 

 

Como delineamos anteriormente, chamamos de transposição 

didática ao processo de transformar determinado campo de conhecimento em 

conhecimento escolar, que possa ser alvo da aprendizagem dos educandos e 

auferível pelas avaliações de aprendizado. Esse fenômeno é sempre complexo e 

envolve escolhas voltadas a determinados fins, que são feitas pelo que entendemos 

ser a educação e quais os seus objetivos. Aí não há neutralidade, apesar dos 

discursos que a proclamem. 

Quando esse campo de conhecimento é o fenômeno religioso, 

torna-se ainda mais complexo o processo de transposição didática. Não é unívoca a 

noção do que seja o conhecimento escolar para o ensino religioso. Na dicção de 

Domenico Costella20, “A/as 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”. 

Diferentes modelos se desenvolveram na implantação do 

ensino religioso como disciplina do currículo escolar. Podemos classificar as 

diferentes modalidades segundo quatro vertentes, sendo que a primeira é uma 

categoria imprópria. 

No Brasil, a escolha de qual vertente adotar é responsabilidade 

de cada sistema de ensino, no uso de sua autonomia e respeitando as 

características regionais. Obviamente dentre aquelas vertentes que não seja defesas 

pelo nosso ordenamento jurídico, como a primeira vertente, que não pode ser 

adotada entre nós. 

                                                           
20 COSTELLA, Domenico. O fundamento epistemológico do ensino religioso. In: JUNQUEIRA, Sérgio; 
WAGNER, Raul (org.). O Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: Champgnat, 2004, p. 105. 



 

 

 

 

 

 

 

 41 

 

1ª Vertente: Via de negação ou do silenciamento 

 

Para essa vertente, o ensino religioso simplesmente não deve 

ser ministrado nas escolas públicas, sendo matéria de ordem privada. Geralmente, 

os movimentos laicizantes são os defensores mais ferrenhos dessa vertente, 

apelando para um teórico Estado laico que seria como Midas, laicizando tudo que 

tocasse. 

Para os laicizantes, Estado Laico se torna sinônimo de Escola 

Laica, mesmo que a escola acabe se tornando um corpo estranho ao seio de uma 

comunidade extremamente religiosa, não aderente aos anseios dos grupos sociais 

nos quais está inserida. Ao invés de um espaço democrático, no qual a comunidade 

entra na escola e a constrói, a escola seria um produto acabado, fruto daquilo que o 

Estado considera como sendo o melhor para uma comunidade, que, na ótica estatal, 

precisa ser tutelada. 

A crença subjacente é que o ensino religioso não colabora para 

o desenvolvimento integral da pessoa e, portanto, deve ser descartado. Essa 

vertente é castrante, pois supõe que seja possível ao aluno despir-se de suas 

crenças ao penetrar os muros da escola. Como se a espiritualidade fosse externa ao 

indivíduo, como um casaco que se retira e deixa fora da sala, para pegá-lo depois, 

na saída. 

É uma vertente intolerante, embora transvestida com um 

discurso de tolerância. Não são apenas pessoas que não querem receber o ensino 

religioso, não aceitam que ele seja ministrado a ninguém mais, impondo sua visão de 

mundo para a coletividade. 

Essa vertente não é possível no Brasil, sob pena de ferir-se a 

Constituição e a legislação infraconstitucional de regência do tema. 
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Num site de um desses movimentos laicizantes, consta a 

seguinte declaração: “Na escola pública laica, a religião não é matéria de ensino nem 

coadjuvante de outras matérias. Dito de outro modo: não existe nela a disciplina 

Ensino Religioso, nem mesmo em caráter facultativo”. A tese poderia ser 

maravilhosa, de vanguarda, mas possui apenas um pequeno probleminha: é 

inconstitucional. Acontece que alguns pedagogos julgam estar com pinceis, tinta e 

uma tela em branco para pintar o quadro referente ao ensino religioso que julguem o 

mais justo, segundo suas visões, ainda que à revelia da Constituição e das leis, dos 

movimentos políticos com legitimidade popular que as editaram, e desconsiderando 

a história cultural do país e a constituição do seu povo. Talvez chegue o dia em que 

estes arautos do que “deve ser” proponham a destruição da estátua do Cristo 

Redentor, como uma afronta ao Estado Laico. 

O que deve ser compreendido é que a escola é um espaço 

democrático, que deve contar com a integração da comunidade, acolhendo-a e 

também aprendendo com ela. Como está estampado logo no primeiro artigo da LDB, 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Se a religiosidade está em todo lugar, porque expulsá-la da escola? Como se pode 

dar uma educação que se pretenda integral compartimentalizando o aprendiz, 

separando sua materialidade de sua espiritualidade? 

Embora determinado país possa fazer uma opção por essa 

vertente, o que seria perfeitamente possível – aliás, vários países, como a França, o 

fizeram – no Brasil, respeitando a formação histórica da nação, a cultura do povo 

brasileiro e as aspirações da sociedade, tanto a Constituição, quanto as leis 

tornaram obrigatória a oferta do ensino religioso nas escolas públicas de ensino 

fundamental, proibida a oferta no contra-turno. A matrícula, contudo, é facultativa 

para o aluno, que pode simplesmente abster-se de comparecer as aulas, quando o 
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estabelecimento escolar deve oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento 

de valores, como a ética e a cidadania, por exemplo. 

Ressalte-se que algums povos fizeram a opção por um ensino 

religioso obrigatório nas escolas, pelo reconhecimento de que tal disciplina 

desenvolve valores e causa o progresso humano. É o caso de Áustria, do Chipre, da 

Finlândia e da Grécia, por exemplo. 

 

 

2ª Vertente: Ensino Confessional 

 

Para essa vertente o fenômeno religioso é algo relacional e 

experiencial e implica uma opção de adesão voluntária que gera mudança interior. 

Desse modo, o que deve ser ensinado aos alunos são as crenças mesmas de 

determinada doutrina. 

Implica a oferta de várias opções, dos segmentos 

representados na escola e escolha pode ser feita ora pelos educandos, em alguns 

modelos, ora pela definição dos pais. Um dos critérios do concurso para admissão 

dos professores é a indicação por alguma congregação religiosa, vez que na 

modalidade confessional não basta o conhecimento, mas a prática. 

É de difícil operacionalização, mas é implantada em alguns 

sistemas de ensino, como no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que não usa o 

fato de que é difícil como desculpa para nada fazer. 

É um modelo perfeitamente validado pela legislação 

educacional brasileira. Alguns que pensam o contrário fazem confusão com a 

vedação ao proselitismo. Como apontado anteriormente, não se configura 

proselitismo oferecer num ambiente escolar a continuidade daquelas crenças já 

professadas pelo estudante, ainda mais numa disciplina optativa. Seria proselitismo 
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se a escola ofertasse somente uma opção de credo religioso e tornasse compulsória 

a presença, com vistas a arregimentar e converter. 

Veja que na definição do MEC de ensino religioso, dada pelo 

Parecer nº 1, de 28 de janeiro de 2009, do Conselho Nacional de Educação / 

Câmara de Educação Superior, ficou clara a interpretação de que a LDB albergava o 

ensino confessional, mesmo após a alteração de 1997: “Por ensino religioso se 

entende o espaço que a escola pública abre para que estudantes, facultativamente, 

se iniciem ou se aperfeiçoem numa determinada religião. Desse ponto de vista, 

somente as igrejas, individualmente ou associadas, poderão credenciar seus 

representantes para ocupar o espaço como resposta à demanda dos alunos de uma 

determinada escola. Foi a interpretação que a nova LDB adotou no já citado art. 33”. 

Um estudo de 200921 executado pelo Instituto de Bioética, 

Direitos Humanos e Gênero – Anis, apontou que os Estados do Acre, da Bahia, do 

Ceará e do Rio de Janeiro adotam a modalidade confessional para o ensino 

religioso. 

 

3ª Vertente: Ensino Interconfessional 

 

Aqui os diversos credos representados na escola chegam a um 

consenso sobre o conteúdo que deve ser ministrado, promovendo a tolerância e a 

acolhida de pontos de vistas diversos. Ajuda a promover o respeito pelas escolhas 

alheias. 

Na definição de educação interreligiosa da UNESCO, enfatiza-

se o aspecto da conviência: “A educação religiosa pode ser descrita como a 

aprendizagem sobre a religião ou práticas espirituais próprias ou a aprendizagem 

sobre as religiões ou crenças de outros. A educação inter-religiosa, ao contrário, tem 

                                                           
21 Fonte: Projeto “O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras: qual pluralismo?”, da Comissão de Cidadania e 
Reprodução (CCR)/Programa de Apoio a Projetos em Sexualidade e Saúde Reprodutiva (Prosare), executado pela 
Anis- Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Brasília, 2009. 
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por objetivo o desenvolvimento ativo das relações entre pessoas de religiões 

diferentes”22. 

Também é um modelo perfeitamente possível frente ao 

arcabouço legal de regência da educação brasileira, que delegou aos sistemas de 

ensino a definição de como o ensino religioso deveria ser prestado, desde que 

respeitando a diversidade cultural. 

O estudo de 2009, citado acima, apontou que 21 estados e o 

Distrito Federal adotam a modalidade de ensino interconfessional (apenas Acre,  

Bahia,  Ceará e Rio de Janeiro e São Paulo não o adotam). 

 

4ª Vertente: Humanística 

 

A vertente humanística foca o currículo de ensino religioso na 

cultura e na história. Essa vertente é assumida por Viviane Cândido23, para quem 

“Educação Religiosa é um termo usado para dar conta da idéia de pensar o religioso, 

sem pensar na imposição de uma religião”. 

Pode-se notar esta opção no documento produzido pela 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina: 

É no âmbito da área de Ciências Humanas que se 

possibilita o acesso aos saberes e conhecimentos 

religiosos produzidos historicamente pelas diferentes 

culturas e cosmovisões religiosas, evitando-se, por 

princípio legal e ético, quaisquer formas de proselitismos 

(BRASIL, 1988). Cabe às instituições educativas subsidiar 

o entendimento do fenômeno religioso (FÓRUM 

NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO, 

2009) a partir do conhecimento das culturas e tradições 

                                                           
22 UNESCO. Guidelines for Intercultural Education, p. 14. 
23 CÂNDIDO, Viviane C. O Ensino Religioso em suas fontes: uma contribuição para a epistemologia do Ensino 
Religioso. São Paulo, 2004. 
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religiosas e não-religiosas (ceticismo, ateísmo e 

agnosticismo, entre outras) presentes no convívio social 

dos sujeitos, contribuindo para a formação de cidadãos 

críticos, capazes de compreender as diferentes vivências, 

percepções e elaborações relacionadas ao religioso, que 

integram o substrato cultural da humanidade. [...] 

Assim sendo, cabe à escola oportunizar a reflexão sobre 

os conhecimentos religiosos que se manifestam na vida 

social por meio de uma multiplicidade de ritos, textos, 

mitos, símbolos, espaços, linguagens, atitudes, valores e 

referenciais éticos que balizam e até determinam como o 

ser humano se define e se posiciona no mundo, o que 

permite um processo educativo que leve ao 

reconhecimento da diversidade religiosa, articulando 

conhecimentos científicos e culturais, por meio do 

exercício do diálogo, do estudo, da pesquisa, da reflexão 

e apropriação dos conhecimentos. Partindo das 

identidades e contextos socioculturais dos estudantes, o 

processo de ensino-aprendizagem assim compreendido 

contribui para a formação de atitudes e valores de 

acolhimento às identidades e diferenças”24. 

A vertente humanística se desdobra em duas: humanística 

integradora e humanística histórica.  

Para a vertente humanística histórica, o conteúdo do ensino 

religioso é a história das religiões. A crítica que se faz a essa linha é o esvaziamento 

do fenômeno religioso, que se torna meramente descritivo e sem adesão para o 

progresso humano. 

                                                           
24 ESTADO DE SANTA CATARINA. Proposta Curricular de Santa Catarina – Formação Integral na Educação 
Básica. Florianópolis, Secretaria de Estado da Educação, 2014, p. 147-148. 
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O estudo da Anis apontou o Estado de São Paulo como 

adotando o ensino religioso na modalidade de História das Religiões. 

A vertente humanística integradora, por sua vez, defende que 

devem ser ensinados valores mais elevados que permeiam todas as religiões, como 

a fraternidade, a compreensão, o amor, a alteridade, a doação, a amizade, a moral 

etc. 

*   *   * 

 

As diversas vertentes que interpretam como deve ser o ideal do 

ensino religioso obviamente apresentam-se apenas como descrições da realidade, 

não a realidade em si, que é sempre mais complexa. Como ensina Catão25, “A 

análise dos fatos religiosos na perspectiva de uma determinada ciência humana, 

sociologia, antropologia, psicologia ou história, nos obriga a sublinhar os elementos 

genéricos, sob pena de tornamos impossível a sistematização do saber. A tradição 

religiosa é um fato humano, e nada impede que seja estudada como tal. Sempre, 

porém, quando se trata justamente de ciências humanas, visto que o torna humano 

um fenômeno não são os seus condicionamentos psicossciais, mas a liberdade, o 

estudioso deve reconhecer os limites de todo saber generalizante e se manter aberto 

para a originalidade sempre renovada dos fatos de liberdade, que devem ser 

considerados os mais importantes em toda tradição religiosa”. 

  

                                                           
25 CATÃO, Francisso. A Tradição Religiosa e o Sagrado. In: Revista Diálogo, nº 3, ago. 1996. Caderno 04, 2000, 
p. 27 
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O Ensino Religioso na Consolidação de Valores 

 

O teólogo Frei Betto, numa classe com trinta jovens alunos do 

ensino médio, que desconheciam a identidade do teólogo, pediu que escolhessem 

uma entre quatro sugestões para servir de objeto do diálogo daquela aula: 

sexualidade, política, espiritualidade e ditadura militar. Dezoito, dos trinta alunos, 

votaram em espiritualidade. Frei Betto repetiu a proposta em outra classe de 31 

alunos. 21 escolheram o tema da espiritualidade novamente. O teólogo conclui que 

“o resultado revela como é profunda a fome de Deus”, e arremata: “Após a liberação 

sexual dos anos 1960 e a crise do racionalismo da década seguinte, a subjetividade 

e, com ela, a vida interior, ocupam o primeiro plano”26. 

Nesse sentido, o ensino religioso realmente assume um papel 

de grande relevância na formação integral do educando, pois, como afirma 

Domenico Cortella27, “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 realidades, assim como nos 

processos de identificação e distinção dos indivíduos e grupos ao longo da história e 

em espaços diferentes”. 

Na lição lúcida de Frei Betto28, “é o ateísmo que se encontra 

em crise, quando muito, o cético diz-se agnóstico. Enquanto isso, Deus transborda 

dos cânones institucionais, burla a vigilância eclesiástica e ocupa, com o seu toque 

sutil, o coração dos pobres e também de físicos, intelectuais e artistas renomados. A 

fé, aliás, é um dom da inteligência”. 
                                                           
26 BETTO, Frei. Fome de Deus. 1ª ed., São Paulo: Paralela, 2013, p. 45. 
 
27 COSTELLA, Domenico. O fundamento epistemológico do ensino religioso. In: JUNQUEIRA, Sérgio; 
WAGNER, Raul (org.). O Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: Champgnat, 2004, p. 101 - 102. 
 
28 BETTO, Frei. Op. Cit., p. 40 - 41. 
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Num dia típico de um aluno da educação básica é pouco 

provável que ele necessite aplicar conceitos de Progressão Geométrica ou de 

Trigonometria, ou que ele se depare com uma situação que requeira saber quais são 

as fases da Mitose, tema abordado em biologia. Mas, com toda certeza, encontrará 

diversas situações que irão demandar escolhas baseadas na ética, reconhecer o 

ponto de vista das outras pessoas, praticar a caridade e guiar-se por valores 

elevados. A atual sociedade vivencia uma perda de valores e de altruísmo. Busca-se 

o prazer imediato em detrimento de coisas perenes como a fraternidade, criando 

aquela que o professor e constitucionalista cearense Paulo Bonavides chamou de 

“sociedade do orgasmo”. Embora nossos jovens estudem, desde cedo, obras 

literárias – como “A moreninha”, “Dom Casmurro”, “O cortiço”, “Senhora”, 

“Macunaíma”, “O Ateneu” –, constituem-se, em sua maioria, de desconhecedores 

das grandes verdades religiosas refinadas no cadinho de tempo e na mente de 

homens que experimentaram o valor da transcendência. Esse desconhecimento de 

princípios elevados extraídos da moral relgiosa gera prejuízos claros para a 

sociedade brasileira, como a perda dos valores familiares, o crescimento do 

individualismo, e até mesmo o aumento da criminalidade por crimes brutais, pela 

banalização da vida. 
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A Concordata Brasil – Vaticano e a ADIN 4.439 

 

A Concordata Brasil – Vaticano 

 

Como fruto de negociações, que se estenderam de setembro 

de 2006 a novembro de 2008, o Brasil assinou um Acordo com a Santa Sé, 

denominado ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

SANTA SÉ RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO 

BRASIL. O acordo foi assinado em 13 de novembro de 2008, nos idiomas português 

e italiano, e conta com 20 artigos. 

Em geral, as concordatas são utilizadas para regulamentar 

juridicamente as situações de fato e de direito entre a Igreja Católica e os países 

onde ela se faz presente. 

Abaixo, os principais pontos da Concordata Brasil – Santa Sé: 

 Reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica e de suas 

instituições (Conferência Episcopal, Dioceses, Paróquias, institutos 

religiosos, etc.); 

 Reconhece às instituições assistenciais religiosas igual tratamento 

tributário e previdenciário fruído por entidades civis congêneres;  

 Estabelece colaboração da Igreja com o Estado na tutela do patrimônio 

cultural do País, preservando a finalidade precípua de templos e 

objetos de culto; 

 Reafirma o compromisso da Igreja com a assistência religiosa a 

pessoas que a requeiram, e estejam em situações extraordinárias, no 

âmbito familiar, em hospitais ou presídios; 

 Cuida do ensino religioso católico em instituições públicas de 

ensino fundamental e também assegura o ensino de outras 

confissões religiosas nesses estabelecimentos; 
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 Confirma a atribuição de efeitos civis ao casamento religioso e, 

simétrica e coerentemente, dispõe sobre a eficácia de sentenças 

eclesiásticas nesse setor; 

 Estabelece o princípio do respeito ao espaço religioso nos instrumentos 

de planejamento urbano; 

 Codifica a jurisprudência pacificada no Brasil sobre a inexistência de 

vínculo empregatício dos ministros ordenados e fiéis consagrados 

mediante votos com as dioceses e os institutos religiosos equiparados; 

 Assenta o direito de os bispos solicitarem visto de entrada aos 

religiosos e leigos estrangeiros que convidarem para atuar no Brasil; e  

 Enseja que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

possa, autorizada pela Santa Sé em cada caso, pactuar os direitos e 

obrigações versados no Acordo. 

No âmbito desta comunicação monográfica, importa o item 

insculpido no art. 11, da Concordata: 

Artigo 11 

A República Federativa do Brasil, 

em observância ao direito de liberdade religiosa, da 

diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, 

respeita a importância do ensino religioso em vista da 

formação integral da pessoa. 

§1º. O ensino religioso, católico e 

de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade 

com a Constituição e as outras leis vigentes, sem 

qualquer forma de discriminação. 
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A análise do presente Acordo dos permite verificar que houve 

uma preocupação da Santa Sé com o exercício de suas atividades religiosas, de 

modo que sua prestação seja assegurada. 

 

A ADIN 4.439 

 

Em 30 de julho de 2010, a então Vice-Procuradora-Geral da 

República, Deborah Duprat, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 

– nº 4.439, com pedido de medida cautelar. A ADIN sub examine conta com três 

pedidos: 

1) Que o STF realize interpretação conforme a Constituição do 

art. 33, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.394/1996, para assentar que o ensino 

religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, com 

proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das 

confissões religiosas; 

2) Que o STF profira decisão de interpretação conforme a 

Constituição do art. 11, § 1º, do “Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 

Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil”, aprovado pelo 

Decreto Legislativo nº 698/2009 e promulgado pelo Presidente da República através 

do Decreto nº 7.107/2010, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas 

só pode ser não-confessional; ou 

3) caso se tenha por incabível o pedido formulado no item 2, 

seja declarada a inconstitucionalidade do trecho "católico e de outras confissões 

religiosas", constante no art. 11, § 1º, do Acordo Brasil - Santa Sé. 

Na petição, a Vice-Procuradora argumenta que a Constituição 

Federal estabelece o princípio de laicidade do Estado e, ao mesmo tempo, a 

previsão de oferta de Ensino Religioso, de matrícula facultativa, pelas escolas 

públicas de ensino fundamental, no horário normal das aulas. Desse modo, ela 
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afirma que “em face da unicidade da Constituição, não é viável a adoção de uma 

perspectiva que, em nome da laicidade do Estado, negue qualquer possibilidade de 

ensino de religião nas escolas públicas”. 

Por outro lado, a tese defendida pela Vice-Procuradora é a de 

que a compatibilização do Ensino Religioso com o Estado laico corresponde à oferta 

de um conteúdo programático em que ocorra a exposição das doutrinas, das 

práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo as 

posições não religiosas, “sem qualquer tomada de partido por parte dos 

educadores”. Para a autora da ADIN, esse modelo de ensino protegeria “o Estado de 

influências provenientes do campo religioso, impedindo todo tipo de confusão entre o 

poder secular e democrático, de que estão investidas as autoridades públicas, e 

qualquer confissão religiosa”. 

Na ADIN, Duprat pede a suspensão da eficácia de qualquer 

interpretação legal que autorize a prática do Ensino Religioso confessional, bem 

como que permita a admissão de professores da disciplina como representantes de 

quaisquer confissões religiosas. Requer, também, a suspensão da eficácia do 

Decreto nº 7.107/2010 (promulga o Acordo Brasil-Santa Sé) que prevê a oferta de 

Ensino Religioso “católico e de outras confissões religiosas” em escolas públicas. 

Face ao pedido interposto, no dia 3 de agosto de 2010, após o 

exame dos autos, o Ministro Ayres Britto aceitou a petição da PGR, enxergando 

relevância da matéria, bem como, o seu especial significado para a ordem social e a 

segurança jurídica do país. 

Em 2013, após a aposentadoria do Ministro Ayres Britto, o 

Ministro Luís Roberto Barroso assumiu a relatoria do processo. Entre 2010 e 2015, a 

ADIN 4.439 recebeu 11 pedidos de Amicus Curiae, apresentados por 17 instituições 

interessadas em contribuir com elementos para o julgamento. 
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Em 15 de junho de 2015, o Ministro Relator conduziu uma 

audiência pública com a presença de representantes de 31 entidades, que foram 

ouvidas para subsidiar a decisão do Ministro. 

 

A Santa Sé como Sujeito de Direito Internacional 

 

Nos termos da Convenção de Viena sobre Tratados do qual 

Brasil e a Santa Sé fazem parte, exige-se apenas que as partes obedeçam às 

formalidades previstas na referida Convenção para realizarem o acordo. Como é 

possível constatar nos termos do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional, os 

Tratados são fontes formais de Direito Internacional. Constituindo-se, acordos 

escritos e que uma vez, firmados e ratificados, causam engajamento dos Estados 

Partes. 

Artigo 38 

a. as convenções internacionais, quer gerais, quer 

especiais, que estabeleçam regras expressamente 

reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b. o costume internacional, como prova de uma prática 

geral aceita como sendo o direito;  

c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas 

nações civilizadas; 

d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões 

judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das 

diferentes nações, como meio auxiliar para a 

determinação das regras de direito. 

É preciso destacar que a Santa Sé mantém relações 

diplomáticas com mais de 170 países, entre laicos e confessionais. Também é 

Membro-Fundados da Agência de Energia Atômica (AIEA), e possui o “status” de 

observador em inúmeras organizações internacionais, das quais são exemplos a 
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Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e Organização dos Estados Americanos (OEA). 

A Santa Sé já celebrou, conforme delineado, acordos com 

estados confessionais, com religião oficial distinta da católica, como exemplo: 

Marrocos, em 1984, Israel, em 1993, Tunísia, em 1997 e Cazaquistão, em 1998. 

A partir do final do século XIX, com a conformação final da 

natureza política do Vaticano, como sujeiro de Direito Internacional, incrementou-se 

a atividade diplomática da Santa Sé. Portugal, França, Itália, Áustria, Alemanha, 

entre os países da Europa ocidental, possuem concordatas com a Santa Sé. 

Depois da mudança de regime nos países do Leste Europeu, 

vários acordos foram celebrados com países da região: Polônia, em 1993, Croácia, 

em 1998, Lituânia, em 2000, Eslováquia, em 2000 e Albânia, em 2002. Também na 

América Latina temos exempos de concordatas: Argentina, em 1966, El Salvador, 

em 1978, Peru, em 1980, e Colômbia, em 1985. 

O Tratado de Latrão é um Acordo assinado entre a Itália e a 

Santa Sé, o qual reconhece, no próprio texto, a Santa Sé como sujeita do direito 

internacional29, conforme podemos constatar em seus artigos 2º e 3º. O Vaticano é 

um país soberano, neutro e inviolável, é o menor em extensão territorial do mundo 

dotada de apenas um quilometro quadrado, e governado pelo papa. 

Pelo exposto, vemos que a comunidade internacional valida o 

estatuto jurídico da Santa Sé como tendo capacidade para celebrar tratados. 

Apesar dos questionamentos possíveis de serem feitos, 

constatamos que, à luz do Direito Internacional, o Acordo entre o Brasil e a Santa Sé 

é perfeitamente legal. O que se exige é que os sujeitos participantes tenham 

capacidade para elaboração do Tratado e pactuem sobre disposições não defesas 

                                                           
29 Artigo 2º – A Itália reconhece a soberania da Santa Sé em questões internacionais como um atributo inerente, em 
conformidade com suas tradições e as exigências de sua no mundo. 
Artigo 3º – A Itália reconhece a plena propriedade, o domínio exclusivo e a autoridade de soberania e jurisdição da 
Santa Sé sobre o Vaticano na sua composição atual, juntamente com todos os seus acessórios e doações, criando 
assim a Cidade do Vaticano, para os efeitos especiais e nas condições designadas. 
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pelo Direito Internacional nem pelas legislações intestinas, e podemos constatar que 

isso, de fato, ocorreu. No âmbito interno de cada país, após terem sido realizados as 

formalidade de assinatura e ratificação, o Tratado produzirá seus efeitos. A regra é 

que os Tratados tenham forças de lei ordinária. A análise do Tratado referenciado 

permitiu verificar que não há, em princípio, choques com a Constituição Federal. 

Ademais, o julgamento da ADIN 4.439 poderá trazer um embasamento jurídico mais 

claro, mas, no tocante ao Direito Internacional, o Acordo seguiu os trâmites 

obrigatórios para sua validade. 

Na lúcida lição do Parecer da Comissão de Relações Exteriores 

do Senado Federal, “o Acordo não fixa relação de dependência entre as Partes. O 

Estado brasileiro não se torna submisso à estrutura eclesiástica católica nem perde a 

sua autonomia para a gestão da coisa pública. A Igreja tampouco passa a ser 

gerenciada por agentes estatais. O Acordo, antes, somente existe porque a Santa Sé 

e o Estado brasileiro se reconhecem como sujeitos soberanos de Direito”. E, de 

forma aguda, denuncia: “O Acordo não tem por objeto fortalecer, quer o Estado 

brasileiro, quer a religião católica, perante algum incogitável inimigo comum. Não há 

nenhuma pertinência em supor que, por meio desse Acordo, se esteja firmando uma 

aliança entre o Estado e a Santa Sé vedada constitucionalmente”. 

Conforme afirmou o Ministro Celso Amorim, “as diretrizes 

centrais seguidas pelas autoridades brasileiras na negociação do Acordo com a 

Santa Sé formam a preservação das disposições da Constituição e da legislação 

ordinária sobre o caráter laico do Estado brasileiro, a liberdade religiosa e o 

tratamento equitativo dos direitos e deveres das instituições religiosas legalmente 

estabelecidas no Brasil”. A nota do Itamaraty deixou claro que a consideração de que 

o estabelecimento de um tratado com entidade religiosa foi possível neste caso por 

possuir, a Santa Sé, personalidade jurídica de Direito Internacional Público 
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Registre-se que, no que toca ao ensino religioso, o tratado cria 

a obrigação de o Estado proteger as demais religiões, assegurando a todas o 

mesmo direito de acesso aos seus fiéis em fase escolar. 
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Conclusão 

 

O debate qualificado envolve, no mínimo, duas coisas: o 

reconhecimento de que nosso ponto de vista pode ser aprimorado e a abertura para 

ouvir e pensar sobre o ponto de vista alheio. Não existe neutralidade, pois cada um 

proclama seu discurso a partir de terrenos ideológicos, nunca neutros. Como disse 

Paulo Freire30, na sua Pedagogia do Oprimido, o próprio conhecimetno não é neutro, 

o processo educativo não é neutro, mas crivado de opções feitas, conscientemente 

ou não, pelos sujeitos deste processo. Vemos, hoje, alguns laicizantes se apegarem 

dogmaticamente a um pretenso cientificismo com um ardor comparável ao que Karl 

Jaspers chama de “crendice científica”, numa tentativa de negar a centralidade da fé 

para o desenvolvimento integral do ser humano. Tais laizantes não se contentam em 

escolherem para eles mesmos, pelo contrário, querem que suas escolhas passem a 

valer também para todos os outros, tentando confundir suas opções como as únicas 

opções que o Estado possa fazer. 

A oferta do ensino religioso nas escolas públicas do ensino 

fundamental não é uma opção no Brasil, mas uma obrigação dos sistemas de 

ensino, por imperativo constitucional e legal. Muitos movimentos laicizantes tentam 

impor sua visão do que deva ser o estado laico no Brasil, mesmo ao arrepio da Carta 

Magna. Citam a Constituição para afirmar a laicidade do estado, mas se esquecem 

que essa laicidade se desenvolve em cada país segundo matizes que respeitem a 

historicidade de cada povo, sempre promovento a tolerância e o respeito à liberdade 

de consciência e de crença, e até mesmo de não professar credo algum. Mas os que 

não professam nenhum credo também devem exercitar sua tolerância, pois ainda 

não foi criado um mundo particular só para eles, onde todos os elementos de 

religiosidade que expressam a cultura daqueles que fizeram escolhas diversas 

fossem banidos dos locais públicos. 

                                                           
30 GADOTTI, Moacir. Convite à Leitura de Paulo Freire. São Paulo, Scipione, 1989, p. 30-31. 



 

 

 

 

 

 

 

 59 

Como afirmou o Procurador Regional da República Paulo 

Vasconcelos Jacobina31, “o laicismo mal compreendido vem desenvolvendo uma 

intolerância aguda em nome de um suposto princípio da tolerância”. Paulo Gustavo 

Gonet Branco32 denuncia que a “tolerância tem sido equiparada à exclusão de 

razões morais e religiosas do campo das decisões políticas”. Devemos, antes, 

concluir que o estudo do fenômeno religioso é um pressuposto mesmo para a própria 

laiciadade. Nas palavras de Debray33, “a laicidade não é uma opção espiritual entre 

outras, mas justamente aquilo que torna possível a coexistência, pois aquilo que é 

comum de direito a todos os homens deve se colocar acima daquilo que os separa 

de fato. A faculdade de se chegar à globalidade da experiência humana pressupõe o 

estudo dos sistemas das crenças existentes. Dessa maneira, não se pode separar o 

princípio de laicidade e o estudo do fenômeno religioso”. 

  

                                                           
31 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Estado laico, povo religioso: reflexões sobre liberdade religiosa e laicidade 
estatal. São Paulo: LTr, 2015, p.67. 
 
32 JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Estado laico, povo religioso : reflexões sobre liberdade religiosa e 
laicidade estatal. São Paulo : LT r, 2015, p.9. 
 
33 DEBRAY, R. L’enseignement du fait religieux dans l’École laique: Rapport au ministre de l’ Éducation 
nationale, Odile Jacob, Paris 2002, p. 13. 
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