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Resumo: A questão do Ensino Religioso, ou da inclusão do estudo dos fatos religiosos na 

escola pública é de extrema complexidade, haja visto os interesses diversos nela envolvidos. 

Uma realidade nos é apresentada: O Ensino Religioso é disciplina prevista em lei e como tal, 

deve ser implementada no ensino público. As questões sobre como deve ser ministrada a 

disciplina, qual o perfil do profissional que deve ministrá-la e, sobretudo, de que forma o 

Ensino religioso pode servir como auxiliar para a abertura de diálogo entre ciência e religião, 

além de colaborar para a redução da intolerância religiosa, são de atualidade e ainda sem 

resposta. Esse estudo parte da primeira discussão aprofundada sobre o perfil da disciplina e do 

professor do Ensino Religioso, a partir do Parecer nº 64, de autoria de Rui Barbosa, em 1882, 

até a atualidade, com a criação dos cursos de formação de professores na nova área de 

Ciência(s) da(s) Religião(ões). 
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Introdução: Ensino religioso, um fato. 

O presente estudo parte de um fato: O Ensino Religioso é uma disciplina obrigatório 

do currículo das escolas. Mais ainda: é a única disciplina que merece menção na  Constituição 

Federal (art. 210) de 1988, a Constituição Cidadã. 

Não pretendemos discutir sobre as razões que levaram os legisladores a incluir essa 

disciplina, pois, além de não ser o objetivo desse estudo, pensamos já ter apresentado nosso 

ponto de vista anteriormente, o que poderia tornar esse texto repetitivo. Outra razão é que 

inúmeros artigos e livros já discutiram e discutem o tema. 

Como veremos neste estudo, apenas em um curto espaço de tempo compreendido 

entre a promulgação da Constituição de 1890 e a de 1934, o Ensino Religioso sempre foi 

“matéria cosntitucional”. Mesmo sendo o Brasil um Estado Laico.
1
 

Essa permanência se deve a fortes pressões da Igreja Católica, que em diversos 

momentos reúne suas forças para pressionar pela manutenção do Ensino Religioso na escola 
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pública. O que, longe de ser unanimidade, gerou grandes debates, marcando de forma 

indelével a história da educação nacional, como assinala Cury: “Mas tal permanência não se deu 

sem conflitos, empolgando sempre seus propugnadores e críticos, fazendo com que os debates, no 

âmbito da representação política, bem como no interior da sociedade civil, se revestissem de contenda 

e paixão”. 
2
 

Não vamos nos deter aqui na dificuldade de se implantar em profundidade a laicidade 

no Brasil, desfazendo essa simbiose entre Estado e Igreja que ainda subsiste no país, nem nas 

discussões sobre sua permanência ou não. Consideramos que a presença do Ensino Religioso 

nas escolas públicas é um fato e partindo dessa realidade, o que questionamos é quem deve 

ministrá-lo e como deve ser ministrado, levando-se em conta as características de laicidade do 

Estado brasileiro. 

Para adentrarmos nessa discussão, pensamos ser necessário precedê-la de uma breve 

exposição sobre a história do Ensino Religioso no Brasil. 

 

Ensino religioso, uma breve história 

 

Começaremos nossa exposição a partir da Independência e da primeira Constituição 

Nacional, tendo em vista que até esse momento, não existia o Estado-Nação. 

Convém lembrar, que até a Constituição Imperial, onde claramente foi expressa a 

“religião do Estado”, apesar de educação e religião confundirem-se, não havia discussão 

formal sobre esse falta de delimitação entre ambas. Mais do que isso, a educação, como todos 

os outros componentes da vida social, era determinada pelas regras e orientações da Igreja 

Católica: se nascia (através do batismo) e morria na Igreja; ou simplesmente o indivíduo não 

tinha reconhecimento (existência) social.
3
 

A questão do Ensino Religioso e suas relações com a escola somente foi aparecer 

quando surgiu a questão da liberdade religiosa, durante os trabalhos da Assembléia 

Constituinte de 1823. 

Se para alguns autores, como Azevedo
4
, o artigo 5º da Constituição Imperial, ao 

permitir o culto de outras religiões, mesmo que “doméstico ou particular” em casas a eles 

destinados sem forma exterior de templo, definiu o marco que representa a liberdade religiosa 

no país, ainda que limitada; para a maioria dos autores, foi o Decreto nº 119-A, de 1890, ao 

estabelecer a separação entre a Igreja e o Estado, o marco da liberdade religiosa. 
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Desse segundo grupo fazia parte Rui Barbosa, defensor da idéia de separação 

completa entre Igreja e Estado 

O ponto culminante da ação de Rui Barbosa nessa defesa se deu quando o Conselheiro 

redigiu por completo o Decreto 119-A de 07 de janeiro de 1890, pelo qual foi extinto o 

padroado e estabelecida a separação entre a Igreja e o Estado. Este decreto, do Governo 

Provisório, foi referendado por unanimidade.
5
 

O próprio Rui Barbosa atribuía a si a conquista da liberdade religiosa no Brasil. Dizia 

ele:  

Católico, no entanto, associei sempre à religião a liberdade, bati-me sempre, 

no Brasil, entre os mais extremados, pela liberdade religiosa, fui, no Governo 

Provisório, o autor do ato, que separou a Igreja do Estado, e com satisfação 

íntima reivindico a minha parte na solução constitucional, que emancipou, em 

nossa terra, a consciência cristã dos vínculos do poder humano."6 

 

A diferença de concepções se dá pelo fato de que, se houve uma tolerância às outras 

religiões, a partir de 1824, isso não caracterizou uma liberdade religiosa de fato, tendo em 

vista que os templos não poderiam exibir sinais exteriores que os identificassem como tal
7
, os 

registros de nascimento, casamento e óbitos somente poderiam se expedidos pelas autoridades 

religiosas reconhecidas pelo governo e por ele autorizadas a exercerem o ministério, os 

cemitérios não recebiam mortos não-católicos, mesmo que fossem das religiões toleradas, 

nenhuma cerimônia ou ato religioso poderia ser realizado em público e que as aulas de 

formação religiosa de outras religiões, mesmo que privadas, não poderiam ser ministradas em 

língua portuguesa.
8
  

Biblías não católicas não podiam ser distribuídas ou vendidas publicamente. As uniões 

não reconhecidas pela Igreja Católica, entre a-acatólicos; ou os proibidos (mistos) entre 

católicos e a-católicos, geravam filhos considerados bastardos, que não tinham o 

reconhecimento social. Mesmo quando essas uniões eram realizadas por ministros dos cultos 

autorizados.  

Convém lembrar que mesmo que o Art. 179 da Constiutição Imperial afirmasse, no 

inciso V, que “Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que respeite a 

do Estado, e não offenda a Moral Publica” (sic), na prática esses direitos não eram garantidos 

nem respeitados uma vez que diversas restrições existiam, como a exigência de ser católico 

para exercer cargo público ou eletivo.
9
 Assim, se considerarmos apenas dois pontos 

fundamentais da liberdade religiosa: a observância da igualdade legal entre todas as religiões 
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e a imparcialidade em relação às crenças, no exercício das funções do Estado; veremos que 

não podemos considerar a  Constituição de 1824 como marco para essa liberdade. 

No caso da tolerância prevista na Constituição de 1824, se quisermos assim o 

reconhecer, poderíamos apenas falar de tolerância religiosa no sentido mais restrito do termo, 

ou no que Bobbio define como tolerância negativa: “sinônimo de indulgência culposa, de 

condescendência com o mal, com o erro, por falta de princípios, por amor da vida tranquila ou 

por cegueira diante dos valores”
 10

. A mesma tolerância que, como nas idéias de Locke, 

excluia o ateu. Uma tolerância mais próxima da prepotência, que exlui ainda a reciprocidade, 

a igualdade de direitos.
11

 

Ao ser criado o Estado-Nação, com a Independência e a Carta Constitucional, a 

educação tornou-se responsabilidade do mesmo, que institui a Instrucção primaria, e gratuita 

a todos os Cidadãos, criando a escola pública.
12

 Foi também reafirmado o princípio da 

liberdade de ensino sem restrições – o que garantiria às congregações religiosas a manutenção 

das escolas confessionais. O Ensino Religioso, em forma de catequese, manteve-se como 

disciplina regular e a ingerência da Igreja Católica sobre o sistema educacional se fez sentir 

com força. O Ensino Religioso, sob o pretecionismo do Estado Imperial, era o ensino da 

Religião Católica Apóstolica Romana e foi assim mantido nas escolas públicas. 

Segundo Cury
13

, a primeira lei que disporia sobre o Ensino Religioso no Império, 

datava de 15 de outubro de 1827. Mas foi apenas em 1879, com a instituição por decreto, da 

Reforma Leôncio de Campos – que gerava uma ampla reforma liberal nos métodos e no 

espírito da escola brasileira -  que os o acatólicos foram dispensados das aulas de religião, 

através do artigo 4º § 1º. O mesmo Decreto determinava que as aulas de religião deveriam ser 

realizadas antes ou depois das horas destinadas ao ensino de outras disciplinas, em dias 

determinados da semana.  O objetivo era permitir que os pais que não desejassem que seus 

filhos assistissem aulas de religião os levassem à escola mais tarde ou os retirassem do 

estabelecimento antes das ditas aulas, evitando assim conflitos e/ou problemas entre os alunos 

que assistissem ou não as aulas, ou entre católicos e acatólicos. 

Essa reforma ocorreu logo após a chamada “Crise Religiosa”, que se prolongou por 

três anos (entre 1872-1875) e que foi, para Azevedo, “um divisor de águas , o ponto 

culminante e crítico do regime de união da Igreja e do Estado e mais uma etapa da idéia, em 

marcha da liberdade de pensamento e de crenças”.
14

 Essa crise que abalou a opinião pública, 

ainda segundo Azevedo, abriu o caminho para “a separação dos dois poderes – temporal e 
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espiritual – que a República devia consagrar, no seu estatuto fundamental de 1891”, 

estabelecendo sem restrições, o princípio da liberdade de culto e de crenças.
15

  

No campo da educação, no entanto, se desde 1882, Rui Barbosa sugeriu a liberdade de 

ensino, o ensino laico e a obrigatoriedade da instrução, foi apenas em 1889, que a primeira 

grande reforma educacional promovida por Benjamin Constant, então ministro da Instrução, 

Correios e Telégrafos, colocaria estes princípios em prática.  

Os princípios da liberdade, laicidade e gratuidade da escola primária foram os 

norteadores dessa reforma. O princípio da neutralidade religiosa escolar, ou seja, da laicidade 

foi então introduzido na sociedade brasileira. Mal compreendido desde esta época, o ensino 

laico será acusado de anti-religioso, ateu, laicista.  

No entanto, foi somente através da Constituição de 1891 que efetivamente a laicidade 

na vida pública e a separação entre Igreja e Estado foram implementadas. 

Há de se fazer a ressalva que aqueles que lutavam por essa separação e pela laicidade 

do Estado, não lutavam contra a Igreja Católica, mas faziam parte do grupo dos intelectuais e 

políticos que demonstravam profunda repulsa ao poder da Igreja Católica sobre o Estado, ao 

cerceamento de direitos dos não-católicos, às perseguições religiosas, às regalias concedidas 

ao clero e à intromissão da mesma em todos os campos da vida pública, aí incluída a escola. 

Segundo Lacombe, essa era uma atitude generalizada, caracterizada sobretudo por ataques ao 

Papa Pio IX e à Campanhia de Jesus, considerados os destruidores da verdadeira fé. 

Completa: “Na quadra final do Império a quase totalidade de nossos homens públicos pensava 

assim”.
16

 

Em seus diversos escritos, Rui Barbosa faz questão de ressaltar que a Constituição de 

1891 não é anti-religiosa, nem irreligiosa e que não foi por ódio à Igreja Católica, ao 

cristianismo, a qualquer igreja ou culto que se traçou entre o “temporal e o espiritual”, a linha 

de separação. Ao contrário, ao determinar a laicidade do Estado, a Constituição estaria  

reconhecendo o valor da religião, dos direitos da fé e a igualdade entre as diversas crenças e 

igrejas, além da liberdade religiosa.
17

 

Ao decretar, no seu Artigo 72, § 6º que será leigo o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos, a Constituição de 1890 proclamava a laicidade do ensino nas 

escolas públicas, sem, no entanto, obrigar à sua exclusão dos currículos dos estabelecimentos 

privados. Isso não significa que o Ensino Religioso desapareceu da escola pública. Apenas 

não estava contemplado na Constituição nem previsto em legislação. Apesar dos polêmicos 
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debates surgidos das interpretações dadas ao artigo, o Ensino Religioso continuou presente 

nas escolas devido à influência da Igreja Católica.  

O retorno do Ensino Religioso como disciplina ocorreu através da Reforma Francisco 

Campos e do Decreto de 30 de abril de 1931. Essa reforma tornou pela primeira vez o ensino 

religioso facultativo para os alunos. O caráter confessional foi mantido, o que gerou protestos 

de grupos que defendiam a neutralidade do Estado em matéria religiosa.  

Neste aspecto, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, de 1932, ao tratar da 

questão da laicidade diz:  

A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas 

religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando, 

respeitando-lhe a integridade da personalidade em formação, à pressão 

perturbadora da escola quando utilizada como instrumento de propaganda de 

seitas e doutrinas. 

 

Apesar de compreendido por diversos autores como um repúdio ao ensino religioso na 

escola, observamos que se trata de um repúdio ao ensino religioso confessional, proselitista, 

que privilegia uma ou outra religião em detrimento das demais.  

Baseamos essa afirmação nas próprias palavras de Fernando de Azevedo, que redigiu 

o Manifesto. No seu livro A cultura Brasileira, diz ele que a luta que se travou entre os grupos 

pró e contra a laicidade do Estado parecia ter como objetivo “criar entre a idéia religiosa e a 

idéia republicana , um fosso cada vez mais profundo e ruinar assim, na alma popular, com o 

concurso dos poderes publicos, as crenças tradicionais da Nação´. 
18

 

No entanto, ainda segundo Azevedo, os reformadores de 1928, dentre eles o próprio 

autor do Manifesto, estariam longe de combater essas crenças religiosas. Esse reformadores,  

(...) por varias vezes, fizeram sentir em discursos e entrevistas a necessidade 

e o dever de o Estado respeitar as fontes de vida moral e religiosa, em que 

tantos homens alimentam a energia necessaria para se dedicarem melhor ao 

interesse geral e ao serviço publico. Retomando o princípio de laicidade, 

aliás na vigência do regime que o instituiu (estava ainda em vigor a 

Constituição de 1891), de forma alguma confundiam ou pretendiam 

confundir a imparcialidade entre as diversas confissões religiosas em uma 

nação, em que já não existia a unidade de crenças, com o "laicismo" que faz 

da irreligião uma espécie de religião do Estado.
19

 

 

Apenas para relembrar a diferença, laicismo designa um princípio filosófico, uma 

ideologia de matriz humanista que entende o homem na sua individualidade mais plural, 

excluindo qualquer tipo de ligação deste caráter individual com o caráter público do homem 

social. Segundo os defensores do laicismo, todo tipo de manifestaçaõ religiosa deve ser feita a 
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título privado e sem amparo governamental. O laicismo, em que pesem todas as disgressões a 

respeito do termo, encontra-se mais no campo do anti-religioso, no que possui de mais 

agressivo, intransigente e opositor de toda crença na transcendência. Algo muito próximo do 

ateísmo oficial. 

Já a laicidade garante os meios de concretizar este direito à individualidade, dentro de 

um sociedade plural, onde nenhum grupo deve poder se impor de forma autoritária, totalitária, 

autocrática aos outros. Ao contrário, uma sociedade onde o espaço público pertença 

igualmente a todos, sem exceções, sem contrangimentos, enfim, uma sociedade inclusiva, 

aberta e livre. 

Laicidade e laicismo podem ser então considerados graus distintos do mesmo 

fenômeno, como de fato alguns autores afirmam. Mas o laicismo fere alguns direitos 

fundamentais do homem, dentre eles o de possuir, e manifestar sua religião. O laicismo 

levado ao exagero tem aparecido como um militantismo que se opõe tanto às procissões, 

quanto aos toques de sinos das igrejas, conclamando os fiés para as festas religiosas ou 

missas; tanto aos elementos religiosos em prédios públicos quanto às datas festivas do 

calendário referentes a datas religiosas. Pode mesmo ser considerado, de forma mais 

agressiva, a um proselitismo laico, agressivo, que ofende a liberdade de consciência e a 

própria proibição do proselitismo em espaço público. O que o princípio constitucional 

brasileiro defendeu e assim defende até os dias atuais, é a laicidade do Estado e não o 

banimento das religiões. 

A Constituição de 1934 manteve a laicidade do Estado, prevendo nas escolas públicas  

o Ensino Religioso de frequência facultativa para os alunos, ministrado de acordo com os 

princípios de confissão religiosa dos alunos (Art 146 e 153). Em 1937, além de prever a 

matrícula facultativa para os alunos, ficavam os mestres ou professores desobrigados de 

ministrarem a disciplina, caso assim o externassem. 

As Constituições posteriores, incluindo a atual, vão manter o princípio da laicidade do 

Estado e da Escola e a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Ensino Religioso no currículo 

das escolas públicas com matrícula facultativa para os alunos.  

Ao contrário das demais disciplinas que são previstas em lei específica (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96), ainda hoje o Ensino Religioso é 

matéria constitucional (art. 210 § 1º da Constituição Federal). 
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Essa especificidade, ao invés de beneficiar a disciplina, deixou-a à margem de uma 

discussão mais completa que ocorreu quando da elaboração dos PCNs, como veremos a 

seguir. 

 

O Conteúdo do Ensino Religioso  

Quando pesquisamos sobre o conteúdo do Ensino Religioso nos diversos momentos 

históricos, no Brasil, percebemos que até a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, Lei nº 9394/96, a organização dos programas da disciplina ficava a cargo 

dos ministros dos diversos cultos. A própria indicação dos professores ficava a cargo das 

autoridades dos cultos. Esse Ensino Religioso inicialmente tinha uma perspectiva teológica e 

confessional, que se manteve até a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 

4024/61. Quando da reforma da lei e consequente edição da Lei nº 5692/71, a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a disciplina assumiu uma perspectiva mais antropológica e 

axiológica. Atualmente, com o advento da LDBEN, a disciplina tende a assumir uma 

perspectiva fenomenológica. 

Foi a Lei nº 9394/96 – LDBEN, que regulamentou o Art. 210 § 1º da atual 

Constituição, que trata do Ensino Religioso. Nessa lei, modificada pela Lei nº 9475/97, que 

alterou o art. 33 que versa sobre o Ensino Religioso nas escolas públicas, foram definidos os 

princípios norteadores da disciplina: 

-  matrícula facultativa para os alunos, porém de caráter obrigatório para as escolas 

públicas de ensino fundamental; 

- considerada parte integrante da formação básica do cidadão;  

- a ser oferecida em horários normais das escolas; 

- deve respeitar a diversidade cultural religiosa do país; 

- são vedadas todas as formas de proselitismo. 

Determina também que compete aos sistemas de ensino, após ouvir entidade civil, 

constituída pelas diferentes denominações religiosas, definir os conteúdos do ensino 

religioso.
20

 

Pelo Parecer CNE 012/97, a Câmara de Educação Básica reafirmou sua posição contra 

a inclusão do Ensino Religioso para efeito da totalização do mínimo de 800 horas e 200 dias 

letivos do currículo anual, tendo em vista que sua matrícula é facultativa e que os alunos que 

não a cursassem, ficariam com carga anual infeiror à prevista em lei
21

. No parecer CEB 

016/98, o relator enuncia que, no caso de se considerar o ensino religioso dentro das 800 
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horas, as normas vigentes exigiriam a oferta de outros conteúdos de formação geral aos 

alunos que não optassem pela matrícula no Ensino Religioso, sob pena de não cumprirem a 

carga horária mínima prevista em lei.  

A partir a LDB, foram elaborados pelo MEC os “Parâmetros Curriculares Nacionais” 

para as diversas áreas do conhecimento. Não foram editados, no entanto PCN’s específicos 

para o Ensino Religioso. 

Nos PCN’s editados pelo MEC, os temas do Ensino Religioso são trabalhados como 

temas transversais. A decisão do MEC para a não elaboração de Parâmetros Nacionais para o 

Ensino Religioso atinha-se ao §1º do Art. 33, da LDBEN, modificado pela Lei nº 9475/97, 

que diz textualmente: “os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso (...)”. Segundo esse parágrafo, os conteúdos 

deveriam ser regionais, atendendo as realidades das populações reisdentes nas deviersas 

regiões às quais os sistema de ensino estivesem vinculados. No Parecer CP – CNE – nº 

097/99, por exemplo, encontramos textualmente: “Nesta formulação, a matéria parece fugir à 

competência deste Conselho”,  referindo-se à esse artigo. 

Exime-se então o Ministério da Educação da elaboração de Parâmetros Nacionais, 

repassando aos diversos sistemas de ensino a responsabilidade para tal. 

Para o Ensino Religioso, a nível nacional foi elaborado um documento intitulado 

“Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso” – PCNER, em 1997. Este 

documento apresenta os critérios para organização e seleção de conteúdos bem como fornece 

orientação sobre os conteúdos sugeridos para os quatro ciclos do Ensino Fundamental. Há de 

se salientar que esse documento não foi elaborado e nem editado pelo MEC, mas pelo 

FONAPER – Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, uma entidade da sociedade 

civil mobilizada para a defesa da disciplina, tendo sido adotado por boa parte dos estados a 

partir de então.  

Apesar de estar contemplado na LDB, o Ensino religioso somente foi reconhecido 

como área de conhecimento, junto aos demais componentes de ensino, a partir de 1998, com o 

Parecer nº 04/98, da Câmara de Educação Básica e a resolução nº 02/98. Não há porém 

referências específicas aos conteúdos de ensino. A inclusão como área de conhecimento 

obrigaria, pelo princípio de isonomia previsto em lei, ao estabelecimento de diretrizes 

curriculares nacionais para a disciplina e para a formação de professores, o que não ocorreu 

na Legislação Federal, ainda baseado no §1º do Art 33 da LDBEN. 
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Apenas em 1999, quando o Conselho Pleno do CNE se pronunciou sobre a formação 

de professores para o ensino religioso, apareceu uma norma oficial tratando da questão dos 

conteúdos do Ensino Religioso. Entende esse Conselho que os diferentes sistemas de ensino 

tem liberdade de “definir os conteúdos de ensino religioso e as normas para a habilitação e 

admissão dos professores, da qual resultará uma multiplicidade de organização do conteúdo 

dos cursos”
22

. Segundo esse parecer, ficaria “impossível prever a diversidade das orientações 

estaduais e municipais”. 

Assim, os princípios legais obrigam os sistemas de ensino a estabelecerem um 

conteúdo para o Ensino Religioso, pautado no respeito às diferenças religiosas, pelo respeito 

ao sentimento religioso dos alunos e suas famílias, na liberdade de consciência, de crença, de 

expressão e de culto, reconhecendo a igualdade e dignidade da pessoa humana. 

Essa decisão do Conselho deixa clara a posição do MEC: apesar da existência dos 

PCNER, editados pelo FONAPER, não compete ao Governo Federal estabelecer parâmetros 

nacionais para a disciplina Ensino Religioso. Consideramos que essa decisão exemplifica bem 

o problema da identidade da disciplina, que não tem caráter nacional, não pode ser incluída na 

carga horária mínima, não serve para integralização curricular, não pode ser obrigatória para o 

aluno, mas é, ao mesmo tempo, a única disciplina escolar que merece menção na Constituição 

Federal.  

Essas contradições se tornarão mais visíveis quando falarmos da questão da formação 

dos professores para atuarem no Ensino Religioso, como veremos logo a seguir. 

 

A formação e o perfil do profissional do ensino religioso: lacunas na lei.  

O primeiro parecer oficial sobre o ensino religioso e o exercício do magistério para a 

disciplina no Brasil foi o Parecer sobre a Reforma do Ensino Primário e várias Instituições 

Complementares da Instrução Pública, de autoria de Rui Barbosa, de 1882, já citado.
23

 

No parecer, Rui Barbosa começa a discussão sobre a Escola Leiga apresentando as 

quatro soluções possíveis entre o princípio da obrigação escolar e a consciência religiosa. Ao 

final, justifica suas posições para a defesa do modelo de laicidade que exclui o Ensino 

Religioso da Escola. 

Segundo ele, o Ensino Religioso poderia tomar quatro formas: 

- ministrado em caráter obrigatório, por professor leigo, na escola; 

- ministrado em caráter facultativo para os alunos, por professor leigo, no ambiente 

escolar; 
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- excluído do programa escolar, mas ministrado nos estabelecimentos escolares por 

ministros de diferentes cultos, em horário complementar aos cursos; 

-  excluído dos programas e dos prédios escolares. 
24

 

Na defesa da exclusão completa, apresenta o fato de que não compete aos professores 

leigos o ensino de uma religião, assumindo assim as funções dos sacerdotes. Também, ao 

facultar o acesso dos sacerdotes à escola, o Estado estaria de certa forma privilegiando 

algumas religiões em detrimento de outras. Forçar os educando a receberem a educação 

religiosa de pessoas não habilitadas, seria um “consumado erro”.
25

 Não estaria o Estado 

incorrendo em erro ao colocar nas mãos de professores leigos a interpretação de preceitos 

sagrados? - pergunta-se ele em diversos momentos, levantando o problema da habilitação 

para o exercício do magistério, nessa área específica. 

Também, não seria justo, explicava Rui Barbosa, que se taxassem os cidadãos das 

diversas religiões para que com seus impostos se subvencionasse a escola pública e a difusão 

de idéias religiosas de religião outra que não a do próprio cidadão pagador de impostos. 

Afirmava no Parecer: “Estabeleçamos, sim, custe o que custar, um sistema rigorosamente 

nacional e leigo, de escolas públicas elementares; ensinemos nelas aquilo que todos anuírem; 

deixemos o encargo do ensino religioso aos ministros da religião e aos pais dos alunos”.
26

  

O problema da consciência do institutor primário, que seria submetido a um 

constrangimento ilegítimo e funesto, ao ser obrigado a ensinar o catecismo
27

 também é 

discutido no Parecer. Seria o professor obrigado a ensinar os dogmas da(s) religião(ões) 

quando isso não correspondesse a uma necessidade absoluta? Seriam obrigados a ensinar um 

catecismo em que não crêem? Ou deveriam abdicar da profissão para nãos serem 

constrangidos a ensinar o que descressem? São questões colocadas no Parecer. 

Obrigados por força da ei, ou da intolerância da lei, nas palavras de Rui Barbosa, os 

professores começariam a desiludir-se da seriedade de sua profissão
28

. Ao assumir a 

neutralidade da escola, a mesma não poderia impor dogmas religiosos ou irreligiosos, 

materialistas ou confessionais. Não seria a “escola sem Deus”, mas a escola da liberdade de 

consciência que estaria em pauta. Seria a escola inconfessional e não a escola irreligiosa, no 

dizer de Rui Barbosa.. 

Haveria a necessidade da separação clara entre os papéis do Estado e da família,:à 

escola o que diz respeito ao Estado; à família o que diz respeito ao indivíduo, aí incluída a 

religião. À escola ficaria a ciência e aos sacerdotes o ensino da religião. A escola não seria 
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local de culto, mas também não poderia ser considera atéia simplesmente por não servir ao 

cultivo religioso. 

O fato de não ensinar o credo religioso não eximiria a escola do ensino dos princípios 

morais, pois seriam esse essenciais para a formação do futuro cidadão. Uma moral não 

afastada dos princípios religiosos, mas não marcada pela fé religiosa. 

Por essa mesma razão, não poderiam os educadores ser religiosos, tendo em vista que 

por estarem a serviço de um culto específico, privariam a escola do caráter de neutralidade 

diante de todas as religiões.  

Seria então necessário obrigar o professor a formar-se em teologia ou se rebaixaria a 

missão do sacerdote, ao igualarem-se a eles professores não habilitados mas que ministrassem 

o Ensino Religioso? Diante da inexistência de resposta satisfatória, Rui Barbosa julga que a 

melhor solução seria excluir o Ensino Religioso da escola. 

Ao final do Parecer, Rui Barbosa propõe um Projeto de substitutivo à Lei de Reforma 

do Ensino Primário. Nesse projeto, o artigo 1º trata da Liberdade do Ensino, da Secularidade 

da Escola e da Instrução Obrigatória. 

Neste projeto, fica proibido o ensino, prática, autorização ou consentimento “do que 

quer que seja” que “importe profissão de uma crença religiosa, ou ofenda a outras.
29

. 

Determina que o Ensino Religioso deveria ser ensinado pelos ministros dos cultos, nos 

estabelecimentos escolares se fossem solicitados pelos pais e deveriam ser ministrados em 

horários posteriores às aulas, com duração de 45 minutos e não mais de três vezes por 

semana. Nesse ponto observamos que, apesar de Rui Barbosa preferir a completa retirada do 

ensino religioso da escola, rende-se à evidência de que essa posição seria inovadora demais 

para a sociedade da sua época. 

Também no projeto de reforma, aparece a proibição à contratação de religiosos para 

exercer cargo de professor ou qualquer outro cargo nas escolas públicas, pois a qualidade de 

funcionário público seria incompatível com os votos religiosos, em especial o voto de 

obediência. 

Destes escritos, observamos que a idéia de excluir o Ensino Religioso da escola devia-

se ao fato do mesmo ter caráter confessional, proselitista e destinar-se efetivamente à 

catequese. Não havia preocupação maior com a formação dos professores para a análise do 

fenômeno religioso como formador da própria sociedade nem uma abertura para a diversidade 

religiosa no país. A própria liberdade religiosa dizia respeito apenas à tolerância religiosa e 

não efetivamente a uma busca de um diálogo entre as diversas religiões. 
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Finalmente, em um Parecer datado de 1916, Rui Barbosa reafirma por diversas vezes, 

ao propor a exclusão do ensino religioso da escola pública,que o Estado não tem “idoneidade” 

para ministrá-lo, tendo em vista estar impedido de influenciar as opções religiosas dos seus 

cidadãos. Afirma ainda que o Estado não podia defender nenhuma religião, privilegiando-a 

através do Ensino religioso, mas também não podia se omitir ao reconhecer que a religião 

fazia parte da vida dos indivíduos. Ao esclarecer a opção constitucional pelo ensino leigo, 

explica que não cabe na competência, no papel do destino do governo legislar sobre o ensino 

religioso pois, “de autoridade, vocação e mandato carece totalmente o poder público, para 

eleger entre as religiões, decidir entre os cultos, optar entre os credos, lecionar sôbre os 

dogmas, doutrinar da fé, do mistério, das coisas divinas, das aspirações sôbre terrestre do 

espírito humano”.
30

 

Fazendo um salto para as Leis de Diretrizes e Bases, encontramos no Portal MEC, a 

seguinte afirmação: “Foram necessários treze anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação 

da primeira LDB. O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de 

maior disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a 

Igreja”.31 Ou seja, as dificuldades de delimitação entre o ensino religioso na escola e a 

laicidade do Estado ainda não haviam sido superadas, passados mais de 30 anos do Parecer de 

1916. 

Na atualidade, ao reconhecer através do Parecer CP/CNE nº 97/99, que a “questão, no 

Brasil, tem se revelado particularmente espinhosa no que tange ao ensino religioso nas escolas 

públicas”32 e que “é preciso evitar que o Estado interfira na vida religiosa da população e na 

autonomia dos sistemas de ensino”, através dos seus órgãos responsáveis pela educação o 

Estado assume sua incapacidade de legislar sobre o assunto, de estabelecer normas nacionais, 

enfim, carece dessa autoridade, vocação e mandato citado por Barbosa. 

Esse mesmo Parecer  afirma:  

Esta parece ser, realmente, a questão crucial: a imperiosa necessidade, por 

parte do Estado, de não interferir e portanto não se manifestar sobre qual o 

conteúdo ou a validade desta ou daquela posição religiosa e, muito menos, 

de decidir sobre o caráter mais ou menos ecumênico de conteúdos 

propostos. Menos ainda deve ser colocado na posição de arbitrar quando, 

optando-se por uma posição ecumênica, diferentes seitas ou igrejas 

contestem os referidos conteúdos da perspectiva de sua posição religiosa, ou 

argumentem que elas não estão contempladas na programação.  

Por estas razões, parece-nos impossível, sem ferir a necessária 

independência entre Igreja e Estado, estabelecer uma orientação nacional 

uniforme que seria necessária para a observância dos processos atuais de 

autorização e reconhecimento.
33
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Ora, essa posição vai gerar um problema bem maior que é a necessidade de habilitação 

dos professores para ministrar a disciplina e a impossibilidade do reconhecimento dos 

diplomas a nível nacional, pela própria conclusão de que não é possível existirem parâmetros 

nacionais de formação dos professores do Ensino Religioso. 

Esse mesmo Parecer propõe que seja feita uma preparação pedagógica de professores 

para o Ensino religioso, acrescida à formação já recebida anteriormente pelos mesmos, em 

qualquer área do conhecimento. O Parecer CES N.º: 1.105/99 refirma essa posição, ao negar 

autorização para funcionamento do curso de Licenciatura em Ensino Religioso, solicitada por 

Instituição de Ensino Superior de Curitiba, PR.  

Podemos observar uma precarização da situação do professor de uma disciplina 

obrigatória para as escolas, mas que não tem reconhecido o seu estatuto, seu papel de 

componente curricular. Essa precarização ainda colabora para que o professor do ER não seja 

respeitado como um “profissional por inteiro”, um especialista na sua área, mas um professor 

que “complementa carga horária” ministrando a disciplina.  

A questão é como reverter essa situação se os cursos não podem ser reconhecidos? 

 

Considerações Finais 

A proposta de criação de cursos na área de Ciência(s) da(s) Religião(ões) tem como 

objetivo buscar dar uma formação mais condizente com a esperada pela sociedade atual, no 

tocante oa Ensino religioso. Nesses cursos, os futuros professores recebem informações sobre 

as diversas religiões e são formados de maneira a compreenderem a distinção entre o domínio 

privado e público da religião, entre o estudo das religiões como fatos e da fé como opção 

pessoal. 

A questão da liberdade religiosa, do direito a uma formação mais completa do ser 

humano, respeitando-se os diversos componentes individuais (sociais, religiosos, 

psicológicos, cognitivos, etc.) são temas da atualidade, bem como as questões sobre que 

conteúdo deve ser ministrado nas aulas de Ensino religioso e sobre a formação do docente que 

o ministrará.  

A omissão do Estado na definição desses conteúdos curriculares e no perfil do 

professor, além da falta do reconhecimento dos diplomas em nível nacional em nada contribui 

para se responder à questão proposta: como deve ser o ensino religioso na escola pública laica 

brasileira? 
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Enquanto não pudermos responder a essa pergunta, estaremos relegando a disciplina a 

um segundo plano, admitindo mesmo que de forma velada o proselitismo, colaborando com a 

política de precarização do docente do ER. 

Somente com a modificação do §1º do Art. 33 da LDB, poderíamos ter o 

estabelecimento de Parâmetros Curriculares Nacionais obrigatórios para todo o país e 

estabelecimento de Bases para a formação do profissional do ER, com o devido 

reconhecimento dos cursos e diplomas de caráter nacional. Enfim, igualdade de exigências, 

direitos e obrigações (isonomia) entre os professores dos diversos componentes curriculares, 

aí incluído o ER. 

O que nos leva à questão: se hoje realizássemos uma consulta nacional sobre a 

permanência do ER nas escolas, qual seria o resultado? 

 

Notas 

                                                 
1
 Estado laico é aquele onde o direito do cidadão de ter ou não ter religião é respeitado e que assegura a 

“liberdade de consciência”. As únicas restrições feitas a esse direito referem-se à manutenção da ordem pública. 
2
 CURY, Carlos Roberto Jamil. “Ensino religioso na escola pública: o retorno de uma polêmica recorrente”. 

Revista Brasileira de Educação. N. 27. p. 189. 

3 Não existindo na época registro civil, as pessoas não batizadas não deixavam prova legal da sua existência, 

tendo em vista que os registros eram feitos nas Igrejas, quando do batismo, casamento e óbito. Os não-batizados 

não podiam casar-se e, ao morrerem, não poderiam ser enterrados nos cemitérios paroquiais, “campos santos”, 

interditados aos a-católicos (denominação da época), hereges ou suicidas. 

4 AZEVEDO, Fernando de. A cultura Brasileira. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Brasília: Editora UNB, 

1996. p. 255 

5 Cumpre lembrar que o Decreto 119-A continua em vigor, pois tendo sido revogado pelo Decreto nº 11, de 18 

de janeiro de 1991, teve sua vigência restabelecida pelo Decreto nº 4.496, de 2002. Trata-se de um caso 

permitido no ordenamento jurídico brasileiro. 

6 Barbosa, Rui. Conferência "Plataforma". Teatro Politeama. Salvador, BA In Obras Completas. V. 37, t. 1, 

1910. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1943. p. 60 

7 Diz textualmente o artigo 5º, da Constituição de 1824: Art. 5. A Religião Catholica Apostólica Romana 

continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou 

particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo. 
8
 Podemos lembrar ainda que até o Decreto de 1890 e da primeira Constituição Republicana, os protestantes 

eram obrigados a ter seus próprios cemitérios, o que ocorreu em algumas capitais, em geral fora do perímetro 

urbano; mas nas cidades onde eles não existiam, eles eram enterrados do lado de fora dos “campos-santos”, em 

covas sujeitas à profanação e mesmo ao ataque de animais. Ateus, escravos e suicidas podiam ter sorte pior, 

abandonados na rua, jogados em rios ou ainda enterrados fora da cidade, ao abandono. O próprio fato referente à 

publicização dos cemitérios, que, apesar de ser prevista desde 1828, através da lei imperial que reestruturava as 

municipalidades, estabelecendo a remoção dos mortos das áreas urbanas pelas câmaras municipais - criando 

assim os cemitérios públicos municipais - ainda enfrentaria muitos obstáculos na sua aplicação, não apenas com 

oposições verbais, mas com movimentos e revoltas, como a Cemitéria, um levante popular contra a proibição 

dos enterros nas igrejas, ocorrido em Salvador em 1835, descrita por Reis (REIS, João José. O cotidiano da 

morte no Brasil oitocentista. In ALENCASTRO, Luiz Felipe de. (org.). História da vida privada no Brasil: 

Império. São Paulo: Cia das Letras, 1997. pp. 95-142.) . Para maiores informações  sobre os cemitérios e 

enterros, ler: Rodrigues, Claudia. Nas fronteiras do além. A secularização da morte no Rio de Janeiro – séculos 

XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 
9
 Especificamente, o Art. 95 da Constituição de 1824, inciso III, proíbe que sejam eleitos deputados os que não 

professarem a Religião do Estado. O Art. 103  obriga o imperador a prestar juramento de manter a Religião 
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Catholica Apostolica Romana, antes de ser aclamado . O Art. 106 estende a obrigação de prestar esse mesmo 

juramento ao príncipe herdeiro, em completando quatorze annos de idade e aos Conselheiros de Estado, antes de 

tomarem posse (Art 141). (BRASIL. Constituicão Politica do Imperio do Brazil - de 25 de Março de 1824. 

Disponível em: 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/e964c0ab751ea2be032569fa0074210b?OpenD

ocument&Highlight=1,&AutoFramed . Consultado em 29/05/2009) 
10

 BOBBIO, Norberto. Razões da Tolerância. In: A Era dos Direitos. 4 º Reimp. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1992. p. 213. 
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