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Resumo

O presente artigo aborda um problema comum na relação entre re-
ligião e Estado: a presença da disciplina do Ensino Religioso na matriz 
curricular das escolas públicas. Ao mesmo tempo em que a Constitui-
ção em vigor garante o direito à liberdade religiosa, ela também assi-
nala a obrigatoriedade do Ensino Religioso nas instituições públicas 
de ensino fundamental. Devido à pluralidade religiosa do Brasil, essa 
disciplina dificilmente poderá atender a todas as necessidades de cren-
ça da sociedade. Este artigo procura, portanto, oferecer algumas suges-
tões de Ensino Religioso para a pluralidade religiosa do país. Para tanto, 
o texto procura reconstruir a história do ensino de religião nas escolas 
públicas brasileiras, apontando os diferentes moldes que a disciplina 
teve ao longo da história, discutindo o papel do sistema educacional 
dentro de uma sociedade laica e democrática.

Palavras-Chave: direito, constituição, liberdade religiosa, es-
cola pública, Ensiono Religioso.
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Abstract

This article deals with a common problem between religion and 
state: the subject of religion in the curriculum of public schools. 
While the constitution guarantees the right to religious freedom, 
it also marks the obligation of religious teaching in public institu-
tions of elementary education. Due to religious plurality in Brazil, 
this subject will not serve all the necessities of society beliefs easily. 
This article aims at providing some suggestions to overcome this 
difficulty. The text rebuilds the history of religious teaching in Bra-
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zilian public schools, pointing to diff erent approaches the subject 
had through history, discussing the role of educational system insi-
de a lay and democratic society. 

Keywords: law, constitution, religious freedom, public school, 
religious teaching

A questão do ensino religioso nas escolas públicas, além de polêmi-
ca, é uma constante na história jurídica brasileira. Praticamente todas 
as constituições, à exceção da Constituição de 1891, fi zeram referência 
a esse instituto, o que demonstra a importância de um estudo crítico a 
seu respeito, levando-se em consideração as peculiaridades de um país 
que se reconhece como nação caracterizada pela religiosidade de seu 
povo, ao mesmo tempo em que se afi rma como Estado laico.

A primeira impressão é a de que há um paradoxo: ao mesmo 
tempo em que a Constituição em vigor prevê a liberdade religiosa 
(art. 5º, VIII) e veda ao poder público a possibilidade de estabelecer 
e subvencionar cultos religiosos e igrejas (art. 19, I), também aponta 
como obrigatória a oferta do ensino religioso nas escolas públicas 
de ensino fundamental (art. 210, § 1º), devendo ser assegurado aos 
alunos a matrícula facultativa. 

Nesse contexto, surge uma série de questões que necessitam de 
respostas satisfatórias, levando em consideração as nuances de um 
Estado laico, a importância da religião em uma sociedade pluralista 
como a brasileira e a necessidade de garantir a cada cidadão a liber-
dade de crença religiosa, sem deixar de levar em consideração que 
todas as religiões devem ser tratadas como igualmente legítimas. 
Algumas dessas questões são as seguintes: O pagamento de profes-
sores de ensino religioso nas escolas públicas com verbas oriundas 
do erário viola a separação entre a Igreja e o Estado? Nesse contexto, 
como deve ser compreendida a própria relação do Estado com os 
credos religiosos, mormente na situação de intenso pluralismo ca-
racterístico das modernas democracias? Pode o Estado fi nanciar o 
ensino de determinadas religiões em detrimento de outras, e ainda 
assim respeitar o princípio da igualdade? Mais ainda, uma autori-
dade religiosa pode defi nir os parâmetros curriculares de uma disci-
plina lecionada numa escola pública?
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A resposta a essas questões não é mero exercício fi losófi co. Atual-
mente, várias leis estaduais procuraram regulamentar a norma constitu-
cional que impõe o ensino religioso nas escolas públicas, entre as quais 
se destacam as Leis Estaduais n° 3.459/2000 (Rio de Janeiro), n° 7.945/01 
(Bahia) e n° 10.783/01 (São Paulo). Os termos da regulamentação pro-
postos por essas leis, contudo, têm tido difi culdade em atender aos pos-
tulados constitucionais da separação entre Igreja e Estado e da liberdade 
de crença, por adotarem como modelo um ensino religioso confessional, 
incapaz de atender à pluralidade de religiões presentes no Brasil. A polê-
mica é tamanha, que inclusive, foi proposta uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (n° 3.268/2004) contra a Lei do Rio de Janeiro que insti-
tucionalizou o ensino religioso nas escolas públicas daquele Estado.

O propósito desse artigo, nesse contexto, é apontar uma possibili-
dade de interpretação do instituto que leve em consideração o compro-
misso com a liberdade religiosa e com o Estado laico. Para alcançar esse 
objetivo, importa compreender não apenas o signifi cado da liberdade 
religiosa e da separação entre Igreja e Estado, mas também a história 
do ensino religioso no Brasil e a própria função do sistema educacional 
no ordenamento jurídico-constitucional pátrio. Nesse sentido, o artigo 
adota por estrutura três seções. Na primeira, é apresentada uma possi-
bilidade de reconstrução histórica do ensino religioso nas constituições 
brasileiras, com o propósito de traçar as mudanças do perfi l da discipli-
na ao longo da história. Na segunda seção, discute-se a função do siste-
ma educacional em uma sociedade democrática que aceita a laicidade 
como princípio. Essas duas seções formam a base para a discussão mais 
complexa que se segue na última seção: a de traçar um modelo de ensino 
religioso adequado para os desafi os de uma democracia constitucional.

O ensino religioso nas constituições brasileiras: uma re-
construção histórica

Traçar um panorama a respeito do ensino religioso no Brasil su-
põe abordar o próprio delineamento do direito à liberdade religiosa 
e o desenvolvimento das relações entre Igreja e Estado na história 
constitucional brasileira. O objetivo da presente seção é denotar 
alguns dos pressupostos normativos que informaram o desenvolvi-
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mento dessas relações, com o propósito de possibilitar, na terceira 
seção, o debate a respeito do modelo de ensino religioso mais apro-
priado para as características institucionais contemporâneas. Isso 
signifi ca que não se pretende, aqui, esgotar o tema ou apresentar 
uma reconstrução histórica perfeitamente acurada da história do 
ensino religioso no Brasil. Essa é uma tarefa apropriada para os his-
toriadores, não para um jurista. O objetivo desse artigo é bem mais 
modesto: uma narrativa histórica sobre a questão, a partir da litera-
tura especializada sobre o tema. 

Do ponto de vista historiográfi co, essa estratégia pode ser con-
siderada pouco adequada, na medida em que se fi xa na leitura de 
autores que narraram a história do ensino religioso no Brasil, qua-
se exclusivamente a partir da sucessão de mudanças legais e cons-
titucionais a respeito do tema. Por outro lado, é uma abordagem 
interessante justamente porque revela como as narrativas de auto-
res que se debruçaram sobre a história do ensino religioso do país 
confl uem para as mesmas conclusões. Nesse sentido, essa narrativa 
é relevante porque denota um certo modelo histórico que, embora 
possa não ser o mais exato, não deixa de ter sua utilidade no proces-
so de análise normativa das discussões contemporâneas. 

Essa estratégia de abordagem tem duas razões bastante simples. 
A primeira delas é a notória falta de estudos historiográfi cos mais 
profundos sobre o ensino religioso no Brasil. Como aponta Carlos 
Cury, até 1981 só havia um único estudo sobre o tema constante do 
catálogo de dissertações e teses da Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educação (Anped) e, desde então, a maior 
parte dos estudos voltados para o tema partiram da CNBB ou de ou-
tros grupos católicos, como a editora Vozes (CURY, 1993). Esses es-
tudos, contudo, foram desenvolvidos por pesquisadores vinculados 
a uma confi ssão religiosa específi ca – a católica –, tornando necessá-
ria a adoção de uma postura distanciada e crítica em sua leitura. 

A segunda razão para adotar essa estratégia é a de que a maioria 
das pesquisas acadêmicas sobre o tema se baseou apenas no tex-
to das leis e das constituições brasileiras para traçar a história do 
ensino religioso no Brasil.1 Isso é sempre um risco, na medida em 
que não leva em consideração, como se verá a seguir, que as práticas 
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sociais muitas vezes estiveram em descompasso com os textos cons-
titucionais. O único dos textos consultados que resistiu à tentação 
de discutir a história do ensino religioso a partir de documentos ofi -
ciais, assumindo uma postura mais crítica e se baseando em fontes 
primárias que ilustrassem como a sociedade respondia às normas 
legais de uma determinada época foi escrito por um padre lassalista 
do Rio Grande do Sul, Pedro RUEDELL (2005). Sua exposição, in-
clusive, deixa evidente que a separação entre Igreja e Estado institu-
ída constitucionalmente em 1891 (e legislativamente em 1890, pelo 
decreto 119-A) sempre foi amplamente desrespeitada no âmbito da 
escola pública. Essa afi rmação contraria frontalmente a narrativa 
ofi cial da maioria dos outros textos acadêmicos sobre o tema, que 
simplesmente afi rmam a laicização institucional a partir do fi nal do 
século XIX, partindo dos documentos ofi ciais. 

Nesse sentido, a breve narrativa a seguir, embora siga os contornos 
estabelecidos pela leitura da história a partir dos documentos ofi -
ciais, sempre buscará se apoiar em alguns contrapontos que ilustram 
como o discurso constitucional de separação entre Igreja e Estado 
muitas vezes foi francamente desrespeitado nas escolas públicas. 

No período colonial, entre os séculos XV e XVIII, a maior parte 
do ensino religioso se dava principalmente sob a tutela dos jesuítas, 
que tinham entre seus objetivos catequizar os índios e gentios. Isso 
se dava como decorrência da íntima ligação entre a monarquia por-
tuguesa e a Igreja Católica Apostólica Romana, característica do regi-
me de Padroado (Cf., a propósito, FIGUEIREDO, 1995, p. 22; CURY, 
1993, p. 21; CHIARELLI, 1991). Nessa época, o sistema educacional se 
voltava para o aprendizado do catecismo, como exemplifi ca a deter-
minação do alvará régio expedido em 30 de setembro de 1770 de que 

nas escolas de ler e escrever [...] se ensine aos meninos por impressos 
ou manuscritos de diferente natureza, especialmente pelo Catecismo 
pequeno do Bispo de Montpellier, Carlos Joaquim Colbert, mandado 
traduzir pelo Arcebispo de Évora, para instrução de seus diocesanos 
para que por ele vão também aprendendo os Princípios da Religião, 
em que os Mestres os devem instruir com especial cuidado e prefe-
rência a outro qualquer estudo (Silva apud RUEDELL, 2005). 
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Outros documentos que caracterizam o período são as constitui-
ções primeiras do arcebispado da Bahia, propostas e aceitas por to-
dos os Bispos do Brasil no sínodo diocesano de 12 de junho de 1707. 
Essas constituições obrigavam os senhores de engenho a cuidarem 
da formação religiosa dos escravos e impunha a todos o dever de en-
sinar a doutrina cristã a sua família. Essas constituições, a partir de 
1853, passaram a se referir explicitamente ao ensino religioso nas es-
colas e orientaram a instrução religiosa até 1899, quando se realizou 
o Concílio Plenário da América Latina (Cf. RUEDELL, 2005, p. 25 e 
26; CURY, 1993, p. 22).

Apesar de a proclamação da independência do país, em 1822, não 
ter abalado a relação entre Estado e Igreja, o período Imperial sub-
seqüente pode ser dividido em duas fases (RUEDELL, 2005,  p. 35). 
Na primeira fase, ocorrida entre 1822 e 1859, o regime de Padroado 
persistiu institucionalmente e o Estado assumiu progressivamente 
mais responsabilidades no âmbito educacional. Em 1827, com a Lei 
de 15 de Outubro, foi instituída a primeira regulação pública para 
a questão educacional. Antes disso, a educação básica era absolu-
tamente relegada à iniciativa privada, o que persistiu sem grandes 
alterações até o Ato Adicional de 1834, que reformou a Constitui-
ção (FÁVERO, 1996. p. 58). A Lei de 15 de Outubro de 1827 atribuía 
responsabilidades no campo educacional, disciplinava o conteúdo e 
metodologia de ensino e determinava a criação de escolas em todas 
as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Em seu art. 6º, 
determinava, entre os conteúdos mínimos, o aprendizado das habi-
lidades necessárias para ler e escrever, matemática, gramática, e os 
princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica (CURY, 
1993, p. 22), denotando um profundo compromisso com a Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana. 

Essa união entre o Estado e a Igreja, inclusive, tinha fundamento 
constitucional, uma vez que o art. 5º da Constituição Imperial de 1824 
determinava que a religião católica era a religião ofi cial do país, e seu 
art. 102 atribuía ao Imperador a competência de zelar pelo Padroado. 
Esse período produziu ampla regulamentação do ensino religioso, 
sendo relevante destacar o Decreto n. 2006/1857, que determinava 
a inclusão de disciplina voltada para o ensino da doutrina cristã nos 



FÁBIO PORTELA LOPES DE ALMEIDA

 Vol. 1 nº 1, p. 9-39  1º Semestre de 2009

15

colégios públicos de instrução secundária no Município da Corte, e 
o Decreto n. 2434/1859, que criou a cadeira de ensino da “doutrina 
cristã e da história sagrada” no Colégio Imperial Pedro II.2

Na segunda fase do período imperial, 1859, contudo, um contexto 
de crescente diversifi cação religiosa passou a descaracterizar o Brasil 
como país absolutamente católico, exigindo um atenuamento das rela-
ções entre Estado e Igreja.3 A partir de 1818, grupos religiosos passaram 
a imigrar para o Brasil de maneira mais consistente – desde confi ssões 
cristãs não católicas, como os anglicanos (1818), metodistas (1835), pres-
biterianos (1863), batistas (1871), adventistas (1879) e episcopais (1890), 
a confi ssões religiosas não-cristãs, como o espiritismo kardecista e o 
islamismo (SILVA, 2001, p. 138-9). Na segunda metade do século XIX, a 
doutrina positivista de Augusto Comte também ganhou espaço, assim 
como as seitas maçônicas. As fi losofi as liberais também foram disse-
minadas na cultura política pátria, exercendo forte infl uência para que 
a separação entre Igreja e Estado fosse institucionalizada. 

Nesse âmbito, importa lembrar a atuação de Rui BARBOSA como 
um dos expoentes da defesa da laicização do Estado. O jurista, pre-
ocupado com a infl uência da religião nas escolas públicas, escreveu 
dois pareceres nos quais questionava o Decreto n. 7.247/1879, que ain-
da mantinha a instrução religiosa como disciplina dos currículos das 
escolas de 1º grau.4 Esse decreto foi o primeiro a estender aos alunos 
“acatólicos” a possibilidade de não freqüentarem as aulas de instrução 
religiosa, que deveriam ser realizadas fora do horário normal de aula 
(1947, p. 71).

Após redigir uma análise detalhada do Decreto n. 7.247/1879, Rui 
BARBOSA apresentou projeto substitutivo no qual defendia, no art. 
1º, § 3º, que 

nas escolas primárias do Estado, bem como em todas as que forem 
sustentadas ou subvencionadas à custa do orçamento do Império 
[...], é absolutamente defeso ensinar, praticar, autorizar ou consen-
tir o que quer que seja, que importe profi ssão de uma crença reli-
giosa ou ofenda a outras (1947, p.71).

 Mais adiante, no art. 1º, § 3º, I, defendeu que o ensino religioso 
fosse lecionado em horário diverso do período normal de aula, por 
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ministros de cada culto, por requerimento dos pais dos alunos que o 
desejassem; e, no inciso IV, propôs que os funcionários das escolas 
públicas fossem exclusivamente leigos, ou seja, sem vínculo institu-
cional com qualquer igreja. 

Esse substitutivo, embora não tenha sido aprovado, mostrou que era 
uma questão de tempo que a idéia de secularização do ensino público 
fosse institucionalizada. Foi o que começou a acontecer a partir da edi-
ção do Decreto n. 119-A, de 1890, que estabeleceu regras de transição 
entre o regime do Padroado e o regime laico, embora ainda mantivesse, 
em seu art. 6º, alguns vínculos entre Igreja Católica Apostólica Romana 
e as instituições públicas. Ao Decreto n. 119-A se seguiram o Aviso n. 17, 
de 1890, que extinguia o ensino religioso no currículo do Colégio Pedro 
II e determinava que o pagamento de professores do ensino de religião 
não seria mais encargo estatal; o Decreto n. 521/1890, segundo o qual o 
único casamento ofi cialmente reconhecido era o civil; e a Constituição 
de 1891, que determinou em sua Declaração de Direitos o ensino público 
leigo (art. 72), manteve como único casamento reconhecido ofi cialmen-
te o civil, e laicizou a administração dos cemitérios. 

Apesar dessas medidas, nem sempre as práticas sociais seguiram 
a tendência de secularização, já que o catolicismo ainda persistia 
como religião privilegiada. Durante a Primeira República, o ensino 
religioso foi silenciado nas leis. Não era permitido, mas também 
não era expressamente proibido. Assim, havia a possibilidade de 
que fosse ensinado nas escolas públicas, a depender da leitura que o 
intérprete fi zesse do art. 72, § 6º, da Constituição, que determinava 
o caráter leigo do ensino público. Ressalte-se ainda que essa época 
foi marcada por uma série de manifestações da Igreja Católica con-
tra a idéia da separação entre Igreja e Estado:

Em apenas pouco mais de dois meses após a publicação do Decreto 
n. 119-A, de 7 de janeiro de 1890, que tratava da extinção do Padro-
ado e de outros assuntos religiosos, o Episcopado Brasileiro mani-
festou-se através de uma Pastoral Coletiva, de 19 de março de 1890, 
posicionando-se, dando orientações aos fi éis católicos e fazendo 
reivindicações para a Carta Constitucional em elaboração. Diante 
do primeiro projeto de Constituição, publicado pelo Governo Pro-
visório com o Decreto n. 510, de 22 de junho de 1890, o Episcopado 
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reclamou da “exclusão absoluta de Deus no pacto constitucional” e 
da “exclusão do ensino religioso nas escolas públicas. [...] De modo 
geral, ainda que expressem tristeza, assombro e outros sentimen-
tos similares, os Bispos procuram sobrepor-se ao que sentem dian-
te dos eventos e decisões governamentais e assumir os desafi os da 
nova situação. Mais publicações de cartas pastorais coletivas serão 
efetuadas entre 1900 e 1915 (RUEDELL, 2005, p.75). 

Em harmonia com a pressão dos católicos, muitas escolas públicas 
passaram a adotar em seu currículo o ensino religioso, seguindo vários 
modelos diferentes. Em Minas Gerais, o ensino religioso foi reintroduzi-
do na década de 1910 ao argumento de que a religião era um importante 
fundamento da educação moral e que seria impossível educar moral-
mente os jovens a partir de uma postura laica. Na base do argumento 
estava o pressuposto de que uma educação moral se fundamentasse em 
outras bases que não as religiosas. Dom João Becker, então arcebispo de 
Porto Alegre, defendeu essa tese com as seguintes palavras: “os positivis-
tas, os socialistas, os evolucionistas e os monistas em geral, pretendem 
que a moral se explica muito bem prescindindo de qualquer idéia teís-
ta. [...] Essa teoria não passa de uma enganosa ilusão”. E, quinze anos 
mais tarde, insistiu: “A adoção exclusiva da moral cívica é o infortúnio 
do indivíduo e a desgraça dos povos”.5 Mais tarde, em 1925, o próprio 
presidente da República, Artur Bernardes, chamou a atenção dos con-
gressistas para o descaso com que era tratada a educação moral e cívica 
em razão de o ensino religioso ter sido excluído nas escolas (HORTA, 
1996, p. 146).6 

Outros Estados – Sergipe e Paraná (1922), além do Rio Grande 
do Sul (1935) – também seguiram o precedente mineiro. O ensino 
religioso ministrado nas escolas públicas, durante esse período, era 
facultativo, confessional e seu conteúdo normalmente era derivado 
da doutrina católica. A partir do depoimento de Rosália Persch, pro-
fessora de ensino religioso entre 1924 e 1950, no Rio Grande do Sul, 
Pedro RUEDELL afi rma o seguinte: 

[Rosália Persch] sempre ministrou o ensino religioso, conforme o 
atesta sua fi lha, Mary Persch Ruschel, igualmente professora. Agia 
por iniciativa própria, com autorização apenas do pároco. Como 
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a escola atendia a uma comunidade católica, os alunos também o 
eram. Por isso, o ensino religioso consistia no 1º e 2º Catecismo da 
Doutrina Cristã e em história sagrada (RUEDELL, 2005, p.75). 

O tema voltou às discussões políticas a partir de 1925, por ocasião 
da Revisão Constitucional, quando foi proposta alteração na Cons-
tituição de 1891 no que se referia à separação entre Igreja e Estado, 
para reconhecer a “Igreja Católica como religião do povo brasilei-
ro” (Emenda n. 10) e determinar que, embora fosse leigo, o ensino 
obrigatório das escolas ofi ciais não excluiria o ensino facultativo 
da religião (Emenda n. 09). Embora a Emenda n. 09 tenha obtido 
maioria de votos (89 votaram favoravelmente à medida, contra 60 
votos contrários), a medida não foi aprovada por não ter obtido o 
quórum de aprovação. Com essa derrota, o apoio à Emenda n. 10 foi 
perdido, forçando a sua retirada de pauta (CURY,1993, 26). Apesar 
da derrota, a expressiva votação a favor da Emenda de revisão ilustra 
a força do interesse da maioria católica por uma reaproximação das 
relações entre Igreja e Estado, que se acentuou na década seguinte. 

Em 1931, editou-se o Decreto n. 19.941, que determinou a rein-
trodução do ensino religioso no currículo das escolas públicas. De 
acordo com esse diploma legal, o ensino religioso era facultado nos 
estabelecimentos ofi ciais de ensino em que um grupo de pelo me-
nos vinte alunos se propusesse a recebê-lo. Além disso, os profes-
sores de instrução religiosa deveriam ser designados pelas autori-
dades de cada culto religioso (BRASIL, 1932).

A partir desse decreto, estabeleceu-se um grande debate entre 
os defensores do ensino religioso e da aproximação entre a Igreja 
Católica e o Estado brasileiro, e os oponentes do ensino religioso, 
que defendiam a laicidade das instituições públicas. Essa polariza-
ção do debate se fez presente na Assembléia Constituinte de 1933, 
em que se uniram grupos que, à primeira vista, deveriam defender 
posições políticas antagônicas, como os liberais – entre os quais se 
destacavam os defensores da Educação Nova (cujo manifesto havia 
sido publicado em 1932), como Anísio Teixeira – positivistas, socia-
listas, maçons e protestantes. Os católicos, por sua vez, se organi-
zaram a partir da Liga Eleitoral Católica (Cf. ALMEIDA, 2002). 
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As posições, fundamentalmente, se distinguiam a partir dos se-
guintes argumentos: os católicos defensores do ensino religioso nas 
escolas públicas defendiam a necessidade de respeitar a vontade da 
maioria católica como uma manifestação do respeito à vontade da 
maioria da população e da tese de que era “indispensável que os prin-
cípios morais e religiosos do catolicismo informem todo o ensino, 
desde os cursos primários até os universitários” (ALMEIDA, 2002, p. 
20).7 Além disso, um outro argumento bastante utilizado pela Liga 
Eleitoral Católica partia de uma necessária relação entre religião e 
moral: como se entendia necessário dar às crianças uma sólida for-
mação cívica e moral, oferecer ensino religioso era pressuposto da 
formação moral (ALMEIDA, 2002, p. 20-1; RUEDELL, 2005, p. 104). 

A estratégia dos grupos católicos de convencer a oposição passava 
pela abstração de não defender explicitamente o ensino da religião 
católica nas escolas públicas, mas o ensino religioso que poderia in-
cluir tantas religiões quantas fossem as posturas religiosas dos pais 
dos alunos. Todavia, essa estratégia não surtiu o efeito desejado. Os 
grupos de oposição alegavam que essa postura era puro oportunis-
mo e que, na verdade, o ensino religioso seria um mero instrumento 
para o exercício do proselitismo religioso. Nesse sentido, é relevante 
a narrativa do historiador Vasni de ALMEIDA a respeito da postura 
assumida pelo Deputado protestante Guaraci Silveira nos debates: 

Para Guaraci Silveira, o anteprojeto constitucional sobre o Ensino 
Religioso nas escolas públicas poderia ser compreendido como pala-
vras “inocentes”. Na sua visão, o anteprojeto não passava de “uma for-
ma de opressão à consciência das crianças”. Alegou que o Ensino Re-
ligioso facultativo tinha sido experimentado no Estado de São Paulo 
e se revelara um “engodo”, com os professores católicos utilizando os 
horários de aula para a catequização, o que contrariava a liberdade 
religiosa dos alunos. Guaraci Silveira receava o fato dessa modalidade 
de ensino ser regularizada em escolas dominadas por diretores e pro-
fessores de crença religiosa católica, o que se traduziria num ensino 
católico apostólico romano de fato. Ele não se cansava de lembrar 
que os protestantes, em minoria no país, não teriam como atender os 
requisitos básicos para formar, dentro das escolas, turmas de alunos 
que justifi cassem a presença de um religioso protestante para minis-
trar as aulas de religião. Para evitar que as religiões transformassem 
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o Ensino Religioso em catequese, elaborou a seguinte Emenda em 
substituição à proposta da LEC: “Onde se diz ‘A religião é matéria fa-
cultativa nas escolas, etc’, diga-se: ‘Educação Moral e Cívica é matéria 
de ensino obrigatório nas escolas públicas primárias, secundárias, 
profi ssionais ou normais, de acordo com o plano e texto estabelecido 
pela União’”. A partir dessa proposta, a polêmica se instaurou de vez 
na Assembléia Constituinte, com os socialistas, positivistas, maçons 
e parcela dos liberais defendendo-a e os católicos capitaneados pela 
LEC tudo fazendo para suprimi-la (2002, p. 21).

Assim, liberais, protestantes, maçons e positivistas temiam o uso 
proselitista do ensino religioso com o objetivo de formar crianças cató-
licas. Além disso, defendiam que moral e religião não são necessaria-
mente interligados, sendo, portanto, possível ensinar preceitos morais 
e de educação cívica sem ensinar nenhuma religião específi ca.8 

A atuação de Guaraci Silveira se notabilizou ainda por introdu-
zir uma nova preocupação no contexto da discussão: a preocupação 
com o direito à liberdade religiosa das crianças como algo indepen-
dente do direito de seus pais. Para ele, mesmo que facultativo, o 
ensino religioso viola o direito à liberdade religiosa da criança. Seu 
receio estava no fato de que a facultatividade do ensino religioso 
dependia de o aluno sair de classe, por livre e espontânea vonta-
de – algo que, na visão do Deputado, poderia expor os alunos não-
católicos às brincadeiras dos outros estudantes, o que ele já havia 
presenciado na experiência do ensino religioso nas escolas de São 
Paulo (ALMEIDA, 2002, p. 6). 

Apesar da oposição desses grupos, a proposta do ensino religioso 
foi aceita nos seguintes termos, que denotam uma posição conci-
liatória: “art. 153. O ensino religioso será de freqüência facultativa 
e ministrado de acordo com os princípios da confi ssão religiosa do 
aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá matéria 
dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profi ssio-
nais e normais”. Daí por diante, todas as constituições fi zeram refe-
rência à possibilidade de o ensino religioso ser oferecido nas insti-
tuições educacionais públicas. 

É importante notar, entretanto, um avanço. A Constituição de 1934 
não conferia primazia à doutrina católica sobre as outras. Apesar dis-
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so, concebia o ensino religioso com caráter confessional e proselitista, 
ou seja, com o objetivo de doutrinar as crianças numa determinada 
fé específi ca – não necessariamente a católica. Apesar dessa norma-
tização, bastante pluralista, muitas leis estaduais exigiam quorum 
mínimo de alunos de famílias que adotassem outras religiões dife-
rentes da católica para que oferecessem o ensino em outras religiões. 
Na prática, assim, apenas o ensino na doutrina católica era ofertado 
(RUEDELL, 2005, p. 106).

De curta duração, contudo, a Constituição de 1934 foi logo subs-
tituída pela Constituição de 1937, outorgada pelo regime do Estado 
Novo, que dispôs sobre o tema nos seguintes termos: “art. 133. O en-
sino religioso poderá ser contemplado como matéria de curso ordi-
nário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, po-
rém, constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem 
de freqüência compulsória, por parte dos alunos”. A partir do Estado 
Novo, a Igreja católica voltou a se aproximar das instituições públicas. 
A Igreja buscava no Estado o seu reconhecimento ofi cial, e o governo, 
buscava no catolicismo um dos seus pontos de apoio para o regime 
ditatorial. Com isso, o ensino religioso era praticado no período não 
apenas para formar religiosamente os alunos na doutrina católica e 
arrebanhar fi éis para a Igreja, mas, também, para assegurar a acei-
tação do regime a partir de uma base ético-religiosa.9 Baía HORTA 
aborda a questão nestes termos: 

No esquema autoritário que se implantou no Brasil a partir de 1930 
e que culminou em 1937, o ensino religioso era, ao mesmo tempo, 
um instrumento de formação moral da juventude, um mecanismo 
de cooptação da Igreja Católica e uma arma poderosa contra o libe-
ralismo e no processo de inculcação dos valores que constituíam a 
base ideológica do pensamento político autoritário (1996, p. 151).

Carlos CURY acrescenta, ainda, que “o possível apoio da Igreja 
foi entendido por Vargas. Ser-lhe-ia preciosa vantagem, bem como 
às forças representadas por ele. Em troca do apoio, o quase reconhe-
cimento ofi cial da Igreja pelo Estado. E foi o que aconteceu” (1988, 
p. 17). Durante todo o Estado Novo e mesmo após, no processo de 
redemocratização (entre 1946 e 1964) e durante o regime militar 
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(1964-1985), a infl uência da perspectiva católica sobre as institui-
ções públicas voltou a ser bastante acentuada.

Apesar de a Assembléia Constituinte de 1946 ter debatido aspectos 
semelhantes aos deliberados em 1934, novamente o ensino religioso 
foi concebido como ensino confessional, fi nanciado pelo Estado, de 
oferta obrigatória e freqüência facultativa. O apoio desse modelo de 
ensino ainda partia da tese de que a formação religiosa era um aspecto 
essencial para a formação moral.10 O texto aprovado, cujos contornos 
seriam repetidos a partir de então nas constituições posteriores, se-
guiu o mesmo modelo adotado pela Constituição de 1934: “art. 168, 
V. O ensino constitui disciplina obrigatória dos horários das escolas 
ofi ciais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a 
confi ssão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo 
seu representante legal ou responsável”. Na realidade da Constituição 
de 1946, é importante destacar a edição da primeira Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei n. 4.024/1961), que vedava expres-
samente o uso de recursos públicos para o fi nanciamento do ensino 
religioso, determinava que a formação de classe para a disciplina in-
dependia de número mínimo de alunos (como muitas leis estaduais 
determinavam até então), e que os professores de ensino religioso de-
veriam ser registrados perante a autoridade religiosa da religião que 
iriam ministrar (art. 97, § 1º e § 2º). 

A sociedade civil também participou dos debates. Os católicos 
fundaram, em 1945, a Associação de Educação Católica, entidade 
que se responsabilizou pela centralização do cadastro dos profes-
sores registrados para lecionar a disciplina de ensino religioso. Em 
1952 foi fundada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que 
a partir da década de 1960 também teve atuação destacada nas dis-
cussões a respeito da disciplina (FIGUEIREDO, 1995,  p. 73-5; RUE-
DELL, 2005, p. 138).

É importante salientar que nas décadas seguintes ocorreu um pro-
cesso de crescente pluralização religiosa na sociedade brasileira, decor-
rente tanto do surgimento de novas denominações religiosas, quanto 
da auto-afi rmação por parte de grupos específi cos, de religiões discri-
minadas socialmente (como as religiões afro-brasileiras) e da mudan-
ça de afi liação religiosa por parte de alguns (SILVA, 2001, p. 140 e 141).
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Apesar dessas transformações, a legislação que regulava o ensino 
religioso permanecia intocada, salvo pela edição da Lei n. 5.692/71, 
que instituiu a nova LDB e estendeu o ensino religioso para o 2º 
grau (atual ensino médio) e determinou o fi nanciamento público 
dos professores da disciplina. No âmbito constitucional, a regulação 
do ensino religioso foi instituída nos seguintes termos: “art. 176. O 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas ofi ciais de grau primário e médio”. Com 
relação às constituições anteriores, a Constituição de 1967 aboliu a 
referência à opção religiosa do aluno, manifestada por seu pai. 

Com o processo de diversifi cação e pluralização das confi ssões 
religiosas, o caráter do ensino religioso mudou gradativamente, a 
partir da década de 1970. A ditadura militar tinha como parte de 
sua base de legitimação o apoio de grupos católicos conservadores 
e, de acordo com a leitura de Carlos CURY, esse foi um dos motivos 
aparentes pelo qual se manteve a referência constitucional ao ensi-
no religioso (1993, p. 30). 

Apesar disso, a relação entre o Estado e a Igreja nesse período foi 
caracterizada por uma certa ambigüidade. Apesar de o Estado ter bus-
cado “deixar sua marca direta na socialização escolar das novas gera-
ções, através do ensino de Moral e Cívica” (CURY, 1993, p. 30) , alguns 
movimentos progressistas, orientados principalmente pelo Concílio 
Vaticano II, realizado em 1965 e, no âmbito da América Latina, as II 
e III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (realizadas 
em 1968 e 1979), passaram a adotar uma nova perspectiva, que se con-
trapunha às práticas do regime ditatorial (SILVA, 2001, 140-1). 

Esses grupos – entre os quais se destaca a teologia da libertação – 
passaram a vislumbrar no ensino religioso uma dimensão diferencia-
da: ao invés de utilizá-lo com a fi nalidade proselitista de catequizar os 
alunos e convertê-los para a religião católica, buscaram em reconheci-
mento ao então já patente pluralismo de concepções religiosas mani-
festado nas escolas ofi ciais (e na sociedade brasileira como um todo), 
conceber o ensino religioso com caráter interconfessional, ecumênico, 
de modo a formar moralmente o aluno a partir de “princípios gerais 
de todas as religiões” ou traçando estudos comparativos das várias tra-
dições religiosas, denotando a necessidade de formar alunos toleran-
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tes, cientes da legitimidade da pluralidade de manifestações religiosas 
existentes no Brasil (CURY, 1993, 30). Embora ainda houvesse grupos 
religiosos conservadores cujo objetivo era utilizar o ensino religioso 
com fi nalidade proselitista, pouco a pouco uma atitude mais progres-
sista passou a dominar a disciplina, voltada para lidar com a questão 
da pluralidade religiosa. Esse posicionamento teve entre seus pontos 
de apoio a mudança de postura da própria Igreja Católica, a partir do 
Concílio Vaticano II: 

A refl exão e a nova visão suscitadas pelo movimento renovador do 
Vaticano II evidenciaram como importante a adequação do agir 
eclesial às diversas realidades. Por isto, se requeria distinguir o en-
sino ou educação de índole religiosa dados na escola daqueles que 
são mais apropriados a uma comunidade de igreja. Desta forma, 
chegou-se a defi nir, pouco a pouco, a diferença entre ensino reli-
gioso ministrado na escola, da catequese oferecida numa comu-
nidade de fé. [...] Outros fatores infl uíram também de modo deci-
sivo nesta criste. A escola foi adquirindo sempre mais autonomia. 
É uma instituição que se rege por princípios e objetivos próprios, 
na área da cultura, do saber e da educação. Além disso, na escola 
governamental sobretudo – e também nas outras – se manifesta o 
pluralismo religioso, a ser devidamente respeitado. Nela se torna 
difícil e mesmo incompatível com o respeito à crença de cada um, 
dar ensino religioso como doutrinação ou catecismo. Conforme se 
percebe, a escola não é comunidade de fé, e, por isto, também não 
é lugar apropriado para o catecismo, nem para a catequese (RUE-
DELL, 2005, p. 167).

Na Assembléia Constituinte de 1987/88, as discussões a respeito do 
ensino religioso nas escolas públicas opuseram, novamente, os gru-
pos defensores do ensino laico - como a Andes (Sindicato Nacional 
dos Docentes em Ensino Superior), a SBPC (Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência), a Anpae (Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação) e outros grupos religiosos preocupados 
com a discriminação das religiões minoritárias; e os defensores do en-
sino religioso, representados principalmente pelos grupos católicos, 
organizados a partir de diversas associações, como a CNBB, além da 
AEC (Associação de Educadores Católicos), o Conic (Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do Brasil) e da Abesc (Associação Brasileira 
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das Escolas Católicas)(FIGUEIREDO, 1995, p. 84-5; PINHEIRO, 1991. 
p. 121-130). Os católicos tiveram ampla participação em todo o pro-
cesso de deliberação na nova Constituição, cuja Assembléia Consti-
tuinte se notabilizou pela extensiva participação popular na forma de 
Emendas populares à Constituição. Somente no tocante à educação, 
por exemplo, foram propostas dezenove Emendas, quatro das quais 
versavam sobre o ensino religioso nas escolas públicas, seja para man-
tê-lo no âmbito constitucional, seja para caracterizar o ensino como 
laico e determinar sua proibição (PINHEIRO, 1991, p. 246). 

No entanto, apesar da forte pressão contra a manutenção do 
ensino religioso, o texto constitucional o manteve com contornos 
semelhantes aos delineados durante o regime militar: “o ensino re-
ligioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental” (art. 210, § 1º 
da Constituição Federal de 1988). Os contornos legais do ensino re-
ligioso, contudo, não estavam sufi cientemente claros, e nos anos se-
guintes as discussões se voltaram especifi camente para a edição da 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que viria a ser 
aprovada apenas em 1996, sob o n. 9.397.11 O texto original da LDB, 
em seu art. 33, dispunha sobre a questão nos seguintes termos:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui dis-
ciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fun-
damental, 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 entida-
des religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respec-
tivo programa. 

Esse dispositivo buscou uma solução conciliatória, aceitável tan-
to pelos grupos religiosos mais conservadores, que ainda enxerga-
vam no ensino religioso uma possibilidade de doutrinar os alunos 
numa determinada confi ssão religiosa, quanto pelos progressistas. 
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A pretensão dos conservadores era satisfeita pelo inciso I, que con-
siderava aceitável o caráter confessional, oferecido a partir da op-
ção religiosa dos pais. Os grupos progressistas, por sua vez, foram 
contemplados pelo inciso II, que também considerava como possi-
bilidade pedagógica o ensino religioso com caráter interconfessio-
nal, cujo programa deveria ser elaborado por acordo entre as várias 
entidades religiosas. Os defensores do ensino laico também foram 
contemplados, mesmo que minimamente, com a expressa rejeição 
ao fi nanciamento do ensino religioso com recursos públicos (RUE-
DELL, 2005, p. 58-9).

Todavia, as discussões relativas ao ensino religioso não se encer-
raram com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases de Educa-
ção. Tendo em vista a caracterização ambígua do ensino religioso, 
que poderia ser oferecido de modo confessional ou não-confessio-
nal, as difi culdades operacionais de implementação da disciplina 
passaram a fi car cada vez mais evidentes. Entre as difi culdades do 
sistema se sobressaíam a desigualdade de tratamento dos alunos de 
escolas diferentes, que teriam disponíveis a si modelos opostos de 
ensino religioso, e a diferença do regime jurídico aplicável aos pro-
fessores em cada hipótese. Segundo narra Sérgio JUNQUEIRA:

O próprio Ministro da Educação e do Desporto, em memorando 
interno (EM. 78) ao Presidente da República (12 março 1997), afi r-
ma a difi culdade do governo garantir o que está exposto na LDB, 
por existir uma diferença entre o texto desta lei e o da Constituição 
brasileira, sobretudo para as escolas ou turmas de alunos que opta-
rem por um ensino interconfessional e as que optassem pela con-
fessionalidade. No segundo caso, certamente, os docentes seriam 
elementos estranhos ao sistema de ensino, o que poderia difi cultar 
operativamente o cotidiano da escola (2002, p. 58). 

Além dessas difi culdades operacionais, parecia fi car cada vez mais 
clara a necessidade de o ensino religioso respeitar a pluralidade reli-
giosa e o princípio da separação entre Estado e Igreja. O que estava 
em discussão, agora, não era mais o direito de a Igreja ou de a famí-
lia educarem as crianças numa determinada confi ssão religiosa, mas 
o direito de “a criança, o adolescente e o jovem compreender a im-
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portância ou não de abraçar uma religião, como forma de encontrar 
respostas para indagações que formam parte indissociável do ‘vir a 
ser’ de qualquer indivíduo” (JUNQUEIRA, 2002, p. 58-9). Em outras 
palavras, começou-se a delinear uma estrutura do ensino religioso ca-
paz de reconhecer que a educação religiosa era expressão da própria 
liberdade religiosa do aluno (JUNQUEIRA, 2002, p. 59).

Essa forma de conceber o ensino religioso passou a se tornar cada 
vez mais institucionalizada no processo de discussão do novo texto 
que modifi cou a concepção de ensino religioso adotada pela LDB. 
Nesse sentido, é importante denotar que, desde a aprovação da nova 
LDB, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (Fonaper) 
reuniu-se diversas vezes para discutir o currículo básico da discipli-
na, assim como a forma de qualifi cação dos docentes, com a pers-
pectiva de retirar o caráter confessional que há muito caracterizava 
o ensino religioso nas escolas públicas. Além disso, as discussões 
legislativas a respeito do tema passaram, pouco a pouco, a se con-
centrar em torno de um projeto, apoiado pelo Fonaper e proposto 
pelo Deputado Federal Padre Roque, do Partido dos Trabalhadores, 
que concebia o ensino religioso como disciplina que não separas-
se os alunos por credo religioso, nem buscasse catequizá-los, e sim 
educá-los para lidar autonomamente com a questão religiosa.12 O 
projeto foi aprovado (Lei n. 9475/1997) para alterar o art. 33 da LDB, 
que passou a ter sua redação nos seguintes termos:

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte inte-
grante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos ho-
rários normais das escolas públicas de ensino fundamental, asse-
gurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo.

Assim, a nova redação do texto legal rejeitou a possibilidade de 
implementação da disciplina com caráter confessional, ou seja, ve-
dou a utilização da disciplina com a fi nalidade de educar os alunos 
numa determinada fé religiosa. Além disso, a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação reconheceu a necessidade de levar em conside-
ração o respeito ao pluralismo de concepções religiosas e determi-
nou que o ensino religioso deve ser ministrado nos horários normais 
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das escolas públicas de ensino fundamental, considerando-o parte 
integrante da formação básica do cidadão. 

Que ensino religioso? O ensino religioso e os pressupos-
tos normativos da Constituição de 1988

Apesar de o art. 33 da LDB, em sua nova redação, ter rejeitado o en-
sino religioso com caráter confessional, em atenção aos postulados da 
liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado, muitas dúvidas 
interpretativas ainda permanecem, contudo os recursos públicos po-
dem ser utilizados para fi nanciar o ensino religioso nas escolas públicas? 
É legítimo separar os alunos por credo religioso nas escolas, ou isso viola 
o direito à igualdade e à liberdade de crença? É constitucionalmente 
admissível que pais e responsáveis (ou mesmo o próprio aluno, quando 
maior de dezesseis anos) escolham a religião na qual os alunos serão 
educados? As respostas a essas questões, complexas e de difícil trata-
mento, pressupõem a resposta a outras duas indagações: qual deve ser 
a fi nalidade do ensino religioso na escola pública? E com que natureza 
pedagógica (confessional, inter-confessional/ecumênica ou histórico-
antropológica) esse ensino deve ser institucionalizado para cumprir 
essa fi nalidade? É a partir dessas questões que esta seção se inicia.

Uma das principais fi nalidades públicas do sistema educacio-
nal é desenvolver nas crianças as virtudes necessárias para que se 
tornem cidadãos cooperativos da sociedade, capazes de participar 
ativamente da vida pública. Isso não signifi ca dizer que todos os ci-
dadãos tenham o dever jurídico de atuar ativamente em todas as 
discussões coletivas (como poderia requerer o republicanismo cívi-
co): participar ou não da vida pública é algo que só o cidadão poderá 
decidir, mas o sistema educacional deve proporcionar recursos para 
garantir que todos tenham a igual capacidade de fazê-lo. A função 
do sistema educacional é capacitar as crianças para o exercício au-
tônomo e responsável da cidadania. Nesse sentido, é ilustrativa a 
seguinte passagem do fi lósofo norte-americano John RAWLS:

o liberalismo político exigiria [...] que a educação das crianças in-
cluísse coisas como o conhecimento de seus direitos constitucionais 
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e cívicos, de forma que, por exemplo, elas saibam que a liberdade 
de consciência existe em sua sociedade e que a apostasia não é um 
crime legal, tudo isso para garantir que a continuidade de sua fi -
liação religiosa, quando atingem a maturidade, não esteja baseada 
simplesmente na ignorância de seus direitos básicos ou no medo da 
punição por ofensas que só são assim consideradas dentro de sua 
seita religiosa. A educação das crianças também deveria prepará-las 
para serem membros plenamente cooperativos da sociedade e per-
mitir que provejam seu próprio sustento; também deveria estimular 
as virtudes políticas para que queiram honrar os termos eqüitativos 
de cooperação social em suas relações com o resto da sociedade.
(2003,  p. 221).

Essa concepção é aceita pela Constituição Federal de 1988, ao 
estatuir, no art. 205, que “a educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi cação para o 
trabalho”. Com isso, percebe-se a preocupação constitucional com 
o desenvolvimento das capacidades necessárias para o exercício da 
cidadania13. É importante que o sistema educacional ensine a todos 
sobre o funcionamento das instituições estatais, da importância 
do voto, das competências das autoridades estatais e dos direitos 
e garantias individuais, bem como as habilidades necessárias para 
participar das discussões sobre temas públicos, de modo a formar 
cidadãos politicamente autônomos e aptos a participar ativamen-
te da vida pública. Além disso, o sistema educacional precisa as-
sumir o ensino da importância dessas instituições e de justifi car o 
compromisso social com seus princípios mais fundamentais, de 
modo a garantir a estabilidade da sociedade como um todo. 

A autonomia é uma das virtudes que os cidadãos devem ter para 
que possam efetivamente agir como membros livres e iguais, e a es-
cola é justamente um dos espaços institucionais nos quais se torna 
possível o desenvolvimento dessa virtude. Nenhuma criança nasce 
autônoma, e é uma das tarefas da comunidade providenciar os meios 
necessários para que todos possam desenvolvê-la.14 A autonomia não 
é importante apenas para o desenvolvimento da capacidade de es-
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colher uma concepção de bem, mas também para que ela possa re-
conhecer a concepção pública de justiça que efetivamente regula a 
sociedade de modo a exercer os direitos decorrentes da cidadania. 

Outra virtude importante que a escola pública deve promover 
nos seus alunos é a tolerância, necessária para que os alunos re-
conheçam a legitimidade de que as pessoas vivam de acordo com 
concepções de mundo religiosas, fi losófi cas e éticas diferentes. Um 
modo de alcançar isso é garantir a exposição da criança a uma plu-
ralidade de concepções de bem, com o objetivo de cultivar em todos 
as capacidades necessárias para refl etir criticamente acerca de sua 
própria concepção de mundo. Por essa razão, torna-se importante 
garantir a todos o acesso, independentemente de sua origem cul-
tural, étnica ou religiosa, a uma escola comum, em que se denote a 
igualdade de todos perante as instituições públicas. 

Isso se torna possível tanto a partir de um espaço geográfi co co-
mum (a mesma escola), onde as crianças e adolescentes possam 
compartilhar o mesmo espaço de maneira igualitária e consigam 
perceber a pluralidade de concepções de bem existentes, quanto a 
partir de um currículo comum, que idealmente deveria ensinar as 
habilidades necessárias para o exercício da vida democrática. Ao se 
sujeitarem a um espaço diversifi cado, as crianças podem perceber 
as diversas concepções de bem que podem ser objeto de sua esco-
lha, e também podem ser educadas de modo a desenvolver a vir-
tude da tolerância perante os que defendem valores diferentes dos 
seus (WINCH, 1999. p. 74). Ao perceber isso, a criança pode passar 
a tomar consciência de que é importante tolerar a diferença, reco-
nhecendo que uma sociedade democrática é aberta para a inclusão 
de todos. Nesse sentido, idealmente, o sistema educacional, ao se 
abrir para a diferença, é um importante fomentador da tolerância, 
concebida como integração de cidadãos livres e iguais, ideal assim 
delineado pelo pedagogo Paulo FREIRE:

Ninguém é verdadeiramente tolerante se se admite o direito de di-
zer do outro ou da outra: o máximo que posso fazer é tolerá-lo, é 
aguentá-lo. A tolerância genuína, por outro lado, não exige de mim 
que concorde com aquele ou com aquela a quem tolero ou também 
não me pede que a estime ou o estime. O que a tolerância autêntica 



FÁBIO PORTELA LOPES DE ALMEIDA

 Vol. 1 nº 1, p. 9-39  1º Semestre de 2009

31

demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas idéias, 
suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. [...] 
É nesse sentido que a tolerância é virtude a ser criada e cultivada por 
nós enquanto a intolerância é distorção viciosa (2004, p. 24).15

A tolerância assim compreendida poderia ter seu desenvolvi-
mento estimulado a partir de escolas abertas para todos, que inclu-
íssem crianças e adolescentes oriundos das mais diversas origens 
étnicas, culturais e religiosas. Nesse sentido, é importante lembrar a 
idéia de escola comum. Anísio Teixeira, em sua obra Educação para 
a democracia, retrata sua concepção de escola comum, fundada na 
compreensão de que todos são iguais e devem ter acesso às mesmas 
oportunidades e de conviver juntos.16 Embora as diferenças étnicas e 
culturais não sejam tematizadas explicitamente por Anísio Teixeira 
em sua obra, é possível desenvolver o seu ideal de escola comum 
para compreendê-la como a escola em que se é dada a mesma opor-
tunidade a todos de desenvolver sua autonomia, bem como um es-
paço plural em que ninguém é discriminado e se ensina às crianças 
a importância de se tratar os outros, independentemente das suas 
diferenças, como alguém que merece igual consideração e respeito. 

Ter escolas comuns seria importante, além disso, para possibili-
tar o ensino das virtudes necessárias para a democracia, onde todos 
pudessem se enxergar, inobstante as suas diferenças, como mem-
bros da mesma comunidade política, que compartilham um destino 
comum fundado no respeito democrático aos direitos de todos. Em 
outras palavras, essa escola comum seria um espaço de convívio com 
a diferença, ao mesmo tempo em que tornaria possível a criação de 
uma identidade comum fundamentada na igual cidadania.17

Sendo reconhecido que a tolerância e a autonomia são virtudes 
importantes numa democracia e que devem ser ensinadas nas escolas 
públicas, que institucionalizam esse ideal da escola comum, torna-se 
possível a discussão do modelo de ensino religioso que mais se harmo-
niza com os pressupostos da Constituição de 1988. 

Com isso, fi ca claro o motivo pelo qual o ensino religioso não pode 
ter caráter confessional. Em primeiro lugar, a confessionalidade do en-
sino tem uma restrição óbvia, que obriga o Estado a discriminar entre 
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as religiões, uma vez que nem todas terão força sufi ciente para se ins-
titucionalizarem e poderem cadastrar um número razoável de profes-
sores - como ocorre com a Umbanda, o Candomblé e outras confi ssões 
religiosas. Além disso, várias religiões podem não se interessar pelo 
cadastro de professores de ensino religioso. Desta forma, caso o ensino 
religioso seja institucionalizado com o mero objetivo de possibilitar às 
religiões o ensino de sua doutrina às crianças cujas famílias adotem as 
religiões específi cas ensinadas nas escolas públicas, viola frontalmente 
o pressuposto da igualdade entre as várias religiões, que é consectário 
lógico da separação entre Igreja e Estado.

Além disso, o ensino religioso com caráter confessional é incompa-
tível com o pressuposto de que na escola pública os alunos devem de-
senvolver as virtudes da autonomia e da tolerância. Para desenvolver 
essas virtudes é necessário o convívio com pessoas que adotem as mais 
diferentes concepções de mundo. O ensino confessional, ao exigir a 
separação das crianças em salas divididas por credo religioso, permite 
que cada aluno apenas tenha contato com a religião adotada por seus 
pais. Seria negada a elas, ao menos no âmbito formal da escola públi-
ca, a possibilidade de ter um contato livre de preconceitos com as ou-
tras religiões. Ademais, como as crianças seriam separadas por credo 
religioso a partir da religião dos seus pais, além de não aprenderem as 
virtudes necessárias para a convivência com a diferença, teriam nega-
da a si a oportunidade de aprender sobre os fundamentos de outras 
religiões e, portanto, teriam defi ciência na capacidade para o exercício 
da autonomia e da possibilidade de adotar uma religião diferente. Se 
as crianças, em casa e com a família, aprendem apenas sobre uma reli-
gião determinada, e isso também ocorre na escola, fi cam claros os ris-
cos de que não desenvolvam efetivamente as habilidades necessárias 
para o pleno exercício da autonomia. 

Com isso, o ensino religioso, numa democracia constitucional, tem 
por fi nalidade educar as crianças para serem autônomas e tolerantes. 
Para alcançar esse objetivo, é importante que as aulas sejam ministradas 
num ambiente comum, em que todos os alunos, independentemente 
da religião dos seus pais ou responsáveis, assistirão à mesma aula. Essa 
exigência, contudo, pode ser satisfeita mediante vários modelos dife-
rentes, desde que não confessionais. Seria possível ensinar nas aulas 
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qualquer conteúdo que levasse à formação de crianças autônomas e 
tolerantes, capazes de compreender o signifi cado do pleno exercício de 
todos os direitos associados à liberdade religiosa, tais como a compre-
ensão sobre o signifi cado da separação entre Igreja Estado, do direito à 
liberdade de manifestação religiosa e da liberdade de culto. A criança 
deve aprender que todas as religiões devem ser igualmente respeitadas 
e não podem buscar se impor por meio das instituições públicas. 

Para alcançar esses objetivos, a disciplina de ensino religioso po-
deria adotar vários modelos diferenciados, como o estudo histórico-
comparativo das diferentes tradições religiosas, ou o estudo histórico-
antropológico, ou mesmo a abordagem fenomenológica.18 Esse conte-
údo poderia, como a LDB estabeleceu, depender da oitiva das diversas 
associações religiosas, o que é uma medida importante porque esta-
belece um controle mútuo entre as diversas religiões, útil para evitar o 
controle da disciplina por qualquer doutrina religiosa específi ca. 

O foco desse ensino não é o doutrinamento das crianças a partir da 
religião adotada pela família, mas a própria formação moral do aluno. 
Reconhece-se que a criança não é propriedade de seus pais e deve ser 
levada em consideração como alguém cuja autonomia precisa ser de-
senvolvida na escola. Isso não signifi ca dizer que a criança é um mero 
sujeito passivo do ensino, mas reconhecer que a autonomia é uma vir-
tude política que se desenvolve em graus e precisa ser cultivada no 
processo de formação dos cidadãos, por meio de sua prática. Conce-
bido nesses termos, o ensino religioso cultiva a virtude da autonomia, 
já que a criança, a todo momento, deve refl etir sobre as diferenças e 
similitudes entre as várias concepções religiosas. E também auxilia 
o desenvolvimento da virtude política da tolerância, já que a criança 
convive no mesmo espaço com outras crianças cujas famílias compar-
tilham as mais diferentes doutrinas religiosas, reconhecendo a todas 
como membros iguais da sociedade. Visto à luz dessa perspectiva, não 
há motivo para que o ensino religioso não seja fi nanciado por recursos 
públicos e não seja lecionado por professores contratados diretamente 
pelo Estado, sem a interferência das congregações religiosas.

Um último aspecto do ensino religioso também merece ser dis-
cutido: a sua facultatividade. Em princípio, o caráter facultativo do 
ensino religioso deveria ser criticado, pois os motivos que levaram à 
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justifi cação da facultatividade da disciplina não mais existem. O en-
sino religioso facultativo só se justifi cou na história constitucional 
brasileira como um acordo barganhado pelas religiões minoritárias 
para evitar o domínio da religião católica, que concebia a disciplina 
como um espaço onde ensinaria confessionalmente sua doutrina às 
crianças. Reconhecida a inconstitucionalidade de tal modelo, não 
haveria, em princípio, motivo para tornar facultativo o ensino da 
disciplina, já que seria relevante para a formação de cidadãos autô-
nomos e tolerantes. 

Mas haveria a possibilidade de justifi car a facultatividade do 
ensino religioso em outros termos: como visto, em toda a história 
constitucional brasileira, mesmo nos períodos em que a disciplina 
não era ofi cialmente aceita, o ensino religioso foi institucionaliza-
do em bases confessionais em razão da tradição religiosa brasileira, 
dominada pelo catolicismo. Assim, seria razoável supor que haveria 
escolas cujos professores insistiriam em continuar a lecionar a dis-
ciplina de maneira confessional. Desta forma, o caráter facultativo 
seria uma maneira de proteger a liberdade religiosa das crianças (e 
não a de seus pais ou a de sua família) contra tais atos abusivos pra-
ticados com intuito proselitista.

Notas

¹ Para exemplos de textos utilizados nessa narrativa “ofi cial” da história confi ram-se 
os seguintes: CARON, 1999; FIGUEIREDO, 1995; JUNQUEIRA, 2002; CURY, 1993.  
2 CURY denota que não apenas o Império legislou sobre o assunto, já que o período 
também é de intensa legislação sobre o tema no âmbito das províncias (1993, p. 22).
3 O pluralismo de confi ssões religiosas não é um fenômeno do século XIX. Já havia 
protestantes no país, pelo menos a partir da invasão holandesa em Pernambuco, no 
século XVII, além de judeus, que, embora convertidos a cristãos novos para não sofrer 
perseguição religiosa, exerciam secretamente sua religião (fenômeno conhecido como 
criptojudaísmo). Esses grupos chegaram a ser perseguidos pelo Tribunal do Santo 
Ofício, que visitou, no século XVI, Pernambuco, Bahia e o Grão Pará, para investigar a 
prática dos crimes de apostasia, feitiçaria e a prática do judaísmo. Além disso, as religiões 
africanas também eram praticadas pelos escravos de maneira secreta ou mesclando-se 
a elementos do universo cristão. Mas, a partir do século XIX, o pluralismo passou a se 
tornar progressivamente uma característica da sociedade brasileira (Cf. SILVA, 2001). 
4 No Rio Grande do Sul, em 24 de janeiro de 1859 foi publicado o Regulamento n. 44, 
que, em seu art. 2º, estabelecia que “nas escolas fundadas em povoações compostas, 
em parte ou no todo, de habitantes que não professam a Religião Católica e 
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Apostólica Romana, a instrução religiosa será acomodada às suas necessidades”; e, 
no art. 12, abriu espaço para a criação de escolas confessionais de diferentes credos, 
determinando que, “havendo número sufi ciente de alunos, o Governo Provincial 
criará escolas em separado para cada um dos cultos” (Cf. RUEDELL, 2005, p. 53).
5 As citações têm por referência as seguintes obras: BECKER, 1916, p. 31; BECKER, 
1931, p. 66.
6 É importante salientar a introdução, no governo de Artur Bernardes, da disciplina 
de “moral e cívica”, por meio do Decreto n. 16.720/1925.
7 O excerto foi citado das justifi cativas ao anteprojeto constitucional apresentado 
pela Liga Eleitoral Católica. É sempre importante lembrar, ainda, que havia 
católicos defensores do ensino laico, como o Deputado Gweyer de Azevedo.
8 É importante, nesse sentido, ilustrar como o deputado Guaraci Silveira 
argumentou contra a tese católica de que moral e religião (mais ainda, a religião 
católica) estavam intimamente ligados: “Como a tendência era aprovar o Ensino 
Religioso com freqüência optativa e a obrigatoriedade do poder público em garantir 
recursos para a implantação da disciplina, bastando para tanto que numa escola 
houvesse a adesão de, no mínimo, 20 alunos, Guaraci Silveira gritou contra a 
separação que ocorreria entre os discentes, o que tinha sido evitado na Constituição 
de 1891. Seu compromisso e engajamento no protestantismo transformou seu 
pedido de supressão num duro ataque à Igreja Católica: ‘Se a Igreja não conseguiu a 
cristianização do Brasil, não venceu o jogo que às vezes arma suas barracas na frente 
dos templos, não subjugou o alcoolismo, não produziu a fi delidade conjugal nos 
homens, não deu à mocidade brasileira pureza varonil, não se pense que isso será 
conseguido com o ensino do catecismo nas escolas’” (ALMEIDA, 2002, p. 15-16).
30 De acordo com Pedro RUEDELL, a respeito da prática escolar do ensino religioso, 
nesse período, a confusão entre Igreja e Estado era tão grande que a disciplina era 
utilizada até para a preparação dos alunos para a primeira eucaristia, rito da religião 
católica apostólica romana (2005, p. 108).
10 Nesse âmbito, é importante citar a manifestação do deputado católico Adroaldo 
Mesquita da Costa, um dos constituintes: “E queremo-lo [o ensino religioso], porque 
entendemos não haver educação sólida e verdadeira sem instrução religiosa, não 
haver moralidade sem religião” (Anais apud RUEDELL, 2005, p. 135). 
11 A respeito das discussões no período entre 1988 e 1996, Cf. FIGUEIREDO, 1995, p. 
84-5. No período, conforme a exposição de Pedro Ruedell é importante destacar a 
formação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, em 1995. É importante 
notar que a autora aponta ainda a realização de diversas reuniões regionais realizadas 
no período pelo GRERE – Grupo de Refl exão de Ensino Religioso, no âmbito católico. 
Uma possibilidade de pesquisa – ante a escassez de dados encontrados pelo tema – 
seria a investigação sobre como as outras religiões se articularam ao longo do período 
relativamente à questão do ensino religioso (Cf. RUEDELL, 2005, p. 178-9).
12 (JUNQUEIRA, 2002, p. 68). As discussões a respeito dos modelos pedagógicos 
de ensino religioso, a partir da década de 1980, passaram a delinear vários modelos 
possíveis de ensino religioso: a) confessional-proselitista, cujo objetivo é doutrinar 
os alunos numa determinada religião específi ca; b) inter-confessional, modelo 
vago que admite várias concepções: b.1) histórico-antropológica, com o objetivo de 
ensinar a história das várias manifestações religiosas; b.2) histórico-comparativo, 
que denota a comparação entre os valores sustentados pelas diversas religiões; e c) 
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fenomenológico, cujo objetivo é explorar as características da experiência religiosa. 
13 Amy Guttman discute essa questão nos seguintes termos: “Na prática, o 
desenvolvimento do caráter deliberativo é essencial para a realização do ideal de uma 
sociedade democraticamente soberana. A democracia depende do comprometimento 
mútuo e da confi ança entre seus cidadãos de que as leis resultantes do processo 
democrático devem ser obedecidas exceto quando violem os princípios básicos 
sobre os quais a soberania democrática repousa. [...] Centralizarei muitas (embora 
não todas) das minhas preocupações com os modos pelos quais a escola desenvolve, 
ou falha em desenvolver, o caráter democrático” (GUTTMAN, 1987. p. 52). 
14 Para uma posição contrária, Cf. BRIGHOUSE, 1998. Para o autor, a educação 
liberal não poderia ensinar nenhuma virtude, pois qualquer virtude seria apenas 
uma concepção metafísica por natureza e violaria, desde o início, a autonomia das 
crianças. Nessa perspectiva, impor um ideal de autonomia implica supor que as 
crianças, desde o início, não podem ser autônomas. Contra essa posição, é possível 
defender que, para que alguém tenha autonomia, é necessário desenvolvê-la antes – o 
que torna o desenvolvimento para a autonomia uma fi nalidade importante do ensino.
15 Em outro livro do autor, Pedagogia da Autonomia, nota-se a clara preocupação 
com um ensino voltado para o ensino da tolerância. Veja-se, por exemplo, a seguinte 
passagem, no capítulo Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer 
forma de discriminação: “Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais 
decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de 
classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 
democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que 
matam menino nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, 
dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. [...] a mim me dá 
pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedades em 
que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao mundo como 
pedagoga da democracia” (FREIRE, 1996. p. 36). Anísio Teixeira também reconhece o 
desenvolvimento da tolerância como objetivo precípuo da educação. De acordo com o 
autor: “Que dizer, pois, de preparar a escola – a escola para todos, - para, integrada na 
mesma fi nalidade, realizar com efi ciência a nova educação do novo homem? Como 
nos parece distante, à vista disso, a pequenina escola de outros tempos, transmitindo 
técnicas rudimentares e conhecimentos de dez, vinte e até cinqüenta anos atrás, a um 
pequeno grupo selecionado de alunos, que confundiam o sossego das suas tradições 
e do seu passadismo com a serenidade do próprio saber! A escola de hoje viu, de 
repente, as suas classes invadidas por todas as crianças, ao invés do pequeno punhado 
de favorecidos ou escolhidos, que outrora a freqüentava. [...] E o estudante não há de 
sair apenas adestrado e efi ciente no seu trabalho, mas de inteligência aguçada e alerta, 
compreendendo os segredos e incertezas de um mundo complexo e mutável acessível 
à simpatia e à tolerância para com as tendências mais opostas, sentindo que a vida 
evolve um pouco pelo seu próprio esforço de melhor agir, a fi m de concorrer para o 
enriquecimento e o progresso da existência humana” (TEIXEIRA, 2000. p. 117). 
16 De acordo com o autor, “essa escola comum, para todos, se destina a transmitir a 
cultura presente, todo o estudo do passado se teria de fazer em função do presente e 
na medida em que o passado esclarece, ilumina e se integra no presente. [...] a nova 
escola unifi cada receberia os alunos no jardim da infância e os conduziria por um 
caminhão comum de progresso intelectual, o da escola primária a prolongar-se pelo 
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da escola média, redistribuindo-os, no curso dessa marcha, pelas atividades não-
qualifi cadas do trabalho humano, pelas atividades do trabalho qualifi cado, pelas 
atividades de trabalho tecnológico, aí incluídos os chamados serviços terciários, de 
toda ordem, cada vez mais técnicos e, fi nalmente, pelas atividades propriamente 
profi ssionais, científi cas, literárias e artísticas. A formação desses diferentes quadros, 
embora extremamente diversifi cada, seria contínua, pois, a rigor, as diferenças 
entre a formação de uns e outros seriam de quantidade (duração) de educação e de 
ênfase em certos aspectos especiais de interesse e de tipo de atividade, mas nunca 
propriamente de natureza intelectual ou não-intelectual”(TEIXEIRA, 2000, p. 58
17 Amy GUTMANN também compartilha da tese de que é importante manter a 
escola aberta para a diferença, como uma maneira de os estudantes desenvolverem 
a capacidade para a tolerância, no sentido de se reconhecerem mutuamente como 
membros iguais da sociedade: “As escolas não podem ensinar o respeito mútuo sem 
expor as crianças a formas de vida diferentes” (GUTMANN, 1995, p. 561).
18 Nesse sentido, poder-se-ia dizer que o ensino religioso teria caráter interconfessional. 
Contudo, muito embora os autores consultados não defi nam de maneira mais exata o 
que é essa modalidade de ensino, é importante traçar algumas considerações para que 
se compreenda de maneira adequada como o ensino interconfessional pode se ajustar 
às condições de uma sociedade pluralista. Caso se entenda por ensino interconfessional 
um ensino voltado para explicitar os valores comuns de supostamente todas as 
religiões, ele deve ser rejeitado pois, na verdade, teria por função apenas reforçar a 
religiosidade implícita nas práticas majoritárias da coletividade, deixando de lado as 
manifestações religiosas minoritárias. Por outro lado, se o caráter interconfessional 
do ensino religioso for compreendido como um ensino voltado para explicitar as 
diferentes doutrinas religiosas, de maneira histórica, sociológica, antropológica ou 
fenomenológica (entre tantas outras possibilidades de abordagem), seria plenamente 
compatível com a abordagem aqui defendida. A respeito de textos que tratam do ensino 
religioso interconfessional (Cf. CARON, 1999; FIGUEIREDO, 1995; JUNQUEIRA, 2002). 
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