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RESUMO  

 

Esse trabalho visa analisar qual a modalidade de ensino religioso, confessional ou não 

confessional, é permitida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para 

isso, analisaremos o conceito de religião. Também será estudada a relação do Estado laico 

com as religiões, e, qual a relação que o Estado brasileiro tem com as religiões, nas 

Constituições brasileiras, a de 1824, de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967, de 1969, e, 

na de 1988. Também será analisada a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a 

liberdade de crença e a liberdade de culto. Abordaremos se há diferença entre direitos 

humanos e direitos fundamentais, e, se houver diferença, em qual dos dois conceitos 

enquadramos a liberdade religiosa. Analisaremos os principais argumentos favoráveis e 

desfavoráveis ao ensino confessional e ao ensino não confessional. Concluiremos com a 

resposta de qual a modalidade é permitida pela Constituição de 1988.  
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Introdução 

 

 Pretende-se com esse estudo investigar qual a modalidade de ensino religioso é válido 

perante a Constituição de 1988 no nível fundamental nas escolas brasileiras: o ensino 

religioso confessional ou o ensino religioso não confessional. O Poder Constituinte  

Originário estabeleceu algumas normas que são aparentemente contraditórias entre si. Em 

umas ele afirma a laicidade do Estado brasileiro, ou seja, a separação entre o Estado e a 

religião, conforme artigo 19, inciso I, e a liberdade religiosa, conforme artigo 5º, inciso VI, e 

em outra, ele afirma que o ensino religioso será ministrado na rede pública de ensino, no nível 

fundamental, como disciplina do horário regular da escola, conforme artigo 210, §1º.  

 No capítulo primeiro, será analisado o conceito de religião, sobretudo se o conceito de 

religião deve estar ligado a algo além do sobrenatural ou divino, ou seja, se o conceito de 

religião deve ser enunciado com base nos dogmas, cultos, rituais, de uma determinada 

religião, ou se, ao contrário, ele é um conceito que exclui essa vinculação. Quais os efeitos 

dessa vinculação, ou seja, da vinculação do conceito de religião a uma determinada religião.  

No capítulo segundo, será analisada a separação do Estado e da religião, quais os tipos 

de relação podem existir entre o Estado e a religião, e qual o tipo de relação utilizada pelo 

Brasil, nas diversas Constituições brasileiras. Também será analisado se há diferença entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, e, se houver diferenças, quais são essas diferenças, 

com o intuito de inserir a liberdade religiosa em uma dessas categorias, ou como direitos 

humanos ou como direitos fundamentais, ou nas duas, se for o caso. 

 No capítulo terceiro, será analisado qual é o problema de constitucionalidade que 

existe na previsão, pela Constituição, do ensino religioso. Também será analisado os 

argumentos utilizados pelos doutrinadores que adotam a modalidade confessional, se são 

válidos os argumentos, e se forem inválidos, por quais motivos eles são. E por fim será 

analisada a modalidade de ensino não confessional, quais os motivos elencados pelos 

doutrinadores para justificar a constitucionalidade dessa modalidade.   

 Será concluído esse trabalho com a resposta de qual é a modalidade de ensino 

religioso permitida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

modalidade confessional ou a modalidade não confessional. 
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1. Conceito de religião 

 

O nome religião deriva do latim religare, que significa religar, quando fazemos uma 

religação estamos admitindo, implicitamente, que ocorreu um rompimento anterior, uma 

quebra da ligação, e que esse rompimento anterior está sendo religado, ligado novamente após 

uma ruptura. Quando pensamos numa religação estamos certos de que alguma coisa se ligará 

a outra, no caso da religião, a ligação ocorre entre um indivíduo e uma entidade abstrata 

sobrenatural. (CURY, 2004, p.187)  

A Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso VI, dispositivo inserido no capítulo dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, a garantia de que todos os indivíduos têm direito à 

inviolabilidade  da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos 

cultos religioso e protegendo os locais de culto e suas liturgias. Mas, ela não menciona um 

conceito de religião, que é retirado da doutrina, em virtude disso, adotaremos o conceito 

estabelecido por Thiago Massao Cortizo Teraoka, em sua Tese de Doutorado intitulada “A 

liberdade religiosa no Direito Constitucional brasileiro”, segundo o qual afirma que a religião 

é a crença ou a manifestação da crença no poder divino ou sobrenatural, baseada inteiramente 

na fé, embora haja uma tentativa de normatização de conduta entre seus seguidores, com a 

criação de normas de conduta próprias de cada religião, ela não faz parte do conceito de 

religião, também não fazem parte do conceito o fato de haver uma sistematização teológica, 

uma unidade organizacional, ou uma vinculação a um determinado líder. Assim, religião 

significa a crença ou a manifestação da crença num ser divino ou sobrenatural1. (TERAOKA, 

2010, p.44)  

Segundo a análise de Teraoka, ao se conceituar a religião como sendo a crença no poder 

divino ou sobrenatural é necessário definirmos o que é divino ou sobrenatural, assim, será 

considerado divino ou sobrenatural a vinculação de uma crença a um ser ou poder imortal, 

superior e distinto da natureza. (TERAOKA, 2010, p.45) 

Segundo Patrícia Fontes Cavalieri Monteiro, o termo religião envolve necessariamente 

duas dimensões: uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Do ponto de vista da 

                                                             
1 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por maioria de votos dos Ministros, do RE 562.351-RS, publicado 
no dia 14/12/2012, corrobora o entendimento de que o conceito de religião exige a vinculação a um ser divino ou 
sobrenatural. Nesse julgamento foi analisado se a imunidade tributária sobre templos religiosos abrangeria a 
Maçonaria. A ementa do Acórdão afirma que a imunidade tributária não pode ser estendida à Maçonaria porque 
ela não é uma religião, em virtude de não ter um ser divino ou sobrenatural como base de seus ensinamentos. O 
voto vencido do Ministro Marcos Aurélio considerou a Maçonaria como uma religião, sob o argumento de que o 
Grande Arquiteto do Universo seria um ser divino ou sobrenatural, equivalente a um deus. Podemos perceber 
que tanto o voto vencedor quanto o voto vencido estabelecem como critério para o conceito de religião a 
vinculação a um ser divino ou sobrenatural. 
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dimensão subjetiva, a religião envolve a relação de qualquer ser humano com um Deus ou 

com algo considerado, por ele, como divino ou sobrenatural. Ocorre que essa relação do ser 

humano com um Deus ou com algo divino ou sobrenatural, a crença em um Deus ou em algo 

divino ou sobrenatural necessita se manifestar na realidade, essa exteriorização da crença faz 

parte da dimensão objetiva do conceito de religião. (MONTEIRO, 2012, p.11) 

Na interpretação do conceito de religião, ou seja, para o estabelecimento do que é 

religioso e do que não é religioso, é necessário que se adote critérios cada vez mais abstratos, 

isso significa que o conceito de religião não deve estar ligado aos critérios estabelecidos por 

uma determinada religião. Ocorre que, às vezes, o interprete, erroneamente, toma por base 

para definir a religião a identidade religiosa de uma determinada religião, no Brasil, por 

exemplo, há doutrinadores2 que tomam como base a religião católica, ou seja, os valores 

pregados pela religião católica não podem servir para justificar o conceito de religião, em 

detrimento dos valores pregados por outras religiões.3 (ALMEIDA, 2006, p.114)  

Atentemos para o fato, inaceitável, de que, por vezes, o conceito de religião pode ter um 

objetivo discriminador e seletivo, e, para explicitarmos essa advertência, vejamos um 

exemplo histórico no Brasil: essa identificação do conceito de religião e a formulação do 

conceito de religião oferecido por uma religião majoritária, no caso brasileiro a Religião 

Católica Apostólica Romana, visando dar o contorno do conteúdo do conceito de religião, 

ocorreu, de forma bastante clara, na vida constitucional brasileira, sob a égide da Constituição 

de 1824. Nessa Constituição, o catolicismo era a religião oficial e determinava o conteúdo do 

conceito de religião, assim, as outras religiões eram toleradas no âmbito privado e sem 

templos. A Constituição do Império adotava o princípio da tolerância4, porém, as religiões 

afro-brasileiras não estavam inseridas nessa tolerância constitucional, pois se tratava de 

superstições, curandeirismo, feitiçaria, ou seja, elas não estavam inseridas no conceito de 

religião, uma vez que esse conceito era estabelecido pela Religião Católica Apostólica 

Romana, sendo, em virtude disso, severamente reprimidas e proibidas. (OLIVEIRA, 2015, 

p.182)  

 

                                                             
2  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª Edição. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p.317. 
3 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.372/AM, publicado no dia 22/04/2009, assegurou a 
imunidade tributária sobre a importação da Ahyauasca, substância alucinógena utilizado no ritual da religião 
Santo Daime. Com isso o Supremo afirma que não utiliza a religião católica como base para o conceito de 
religião. 
4 MACHADO, Maria Costa Neves. Liberdade Religiosa: uma questão de tolerância ou de respeito? Revista da 
Faculdade de Direito da USP, janeiro/dezembro, v.105, 2010. Nesse artigo, a autora diferencia os princípios da 
tolerância e do respeito, este, adotado pela Constituição de 1988, aquele, adotado pela Constituição de 1824. 
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2. Religião oficial versus Estado laico 

 

2.1 Noções gerais da relação entre religião oficial e Estado laico 

 

A religião e o Estado5 são duas instituições que criam normas que determinam o 

comportamento dos seres humanos. (SOUZA, 2009, p.30) Na idade média, na Europa, as 

normas religiosas, normas de direito natural, eram consideradas superiores às normas de 

direito positivo, ou seja, se houvesse conflito entre uma norma religiosa, criada pela igreja 

católica, e uma norma posta por algum feudo ou pelo rei, norma de direito positivo, a 

prevalência era sempre da norma religiosa. (BOBBIO, 2006, p.25) Na idade moderna, na 

Europa, ocorreu a formação do Estado moderno6, que trouxe para si o poder de 

monopolização de produção de normas jurídicas, o direito positivo era o único direito 

considerado obrigatório para regular o comportamento dos seres humanos. (BOBBIO, 2006, 

p.27) 

A religião católica, ao perder o poder de criar normas jurídicas, precisava se relacionar 

com o Estado, ou seja, o poder da religião católica ficou condicionado à relação que ela tem 

com o Estado, quanto maior a ligação da religião católica com o Estado, maior o poder 

daquela. (SOUZA, 2009, p.38) 

Além de perder o poder de criar normas jurídicas, a religião católica perdeu a hegemonia 

que tinha na Europa com o surgimento da Reforma Protestante. O movimento de Reforma 

Protestante, ocorrido no século XVI na Alemanha por Martinho Lutero, foi o embrião do 

direito à liberdade religiosa, pois, defendia a possibilidade de cada pessoa poder analisar a 

bíblia da maneira que desejar, todos tinham o direito de interpretar as escrituras bíblicas. Com 

isso, houve uma abertura para o surgimento de várias religiões protestantes, que se 

contrapunham à religião católica apostólica romana, no que diz respeito à livre interpretação 

da bíblia. (SABAINI, 2008, p.36) 

Na idade contemporânea, nos Estados Unidos e na Europa, os seres humanos conquistam 

sua autonomia individual, sua liberdade de escolher uma religião. Nos Estados Unidos, no ano 

de 1776, ocorreu a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, essa declaração 

estabeleceu que todos os seres humanos são igualmente livres e independentes. No ano de 

                                                             
5 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p.71. O Estado é a 
corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando. 
6 DANTAS, Ivo. Teoria do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.91. O Estado moderno é o 
que surgiu em virtude dos acontecimentos ocorridos na idade moderna, e que colocaram no mesmo plano os 
elementos povo, território e poder político soberano. 
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1791 ocorreu a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, essa emenda estabeleceu 

que o Congresso não pode criar nenhuma lei instituindo uma religião oficial nem proibindo o 

livre exercício dos cultos. Na Europa, na França em 1789, ocorreu a Declaração de Direitos 

do Homem e do Cidadão que estabeleceu, em seu artigo 10, que ninguém pode ser molestado 

por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. (BREGA FILHO, 2009, p.76) 

 A Revolução Francesa, no século XVIII, consagrou a separação entre a religião e o 

Estado, porém, em alguns países europeus essa separação não é uma realidade. Na Inglaterra, 

o rei é a autoridade máxima da Igreja Anglicana, e eles não podem se casar com pessoas que 

professem outras religiões. Na Dinamarca, a Igreja Luterana é a religião oficial do país. Na 

Noruega o rei tem a função de nomear os bispos da igreja. No Brasil, durante o império, sob a 

égide da Constituição de 1824, o Brasil reconhecia a religião católica apostólica romana como 

a religião oficial do Brasil, no período da República, sob a égide da Constituição de 1891, 

houve o rompimento com a igreja católica e uma abertura às demais religiões. (SOUZA, 

2009, p.112) 

Dessa relação do Estado com a Religião surgem dois conceitos, que indicam o modo pelo 

qual ocorre esse relacionamento: o conceito de laicidade e o conceito de laicismo. A laicidade 

é a relação de separação do Estado com a Religião, no qual aquele não assume tarefas 

religiosas, adota uma postura neutra, não impede o reconhecimento da religião e nem dos 

diversos cultos. O laicismo é a relação de separação do Estado com a Religião, no qual aquele 

adota uma postura de desconfiança com relação a esta, ou seja, repudia a religião como 

expressão comunitária.  Um Estado laico adota uma postura de separação com a Religião, 

assim, laico pode significar a laicidade do Estado ou o laicismo do Estado. Se o Estado adota 

uma postura de oposição relativa à Religião, então, teremos a laicidade do Estado. Se o 

Estado adota uma postura de oposição absoluta à Religião, então, teremos o laicismo do 

Estado. (MIRANDA, 2014, p.7) 

A separação do Estado com a Religião pode ocorrer de maneira relativa, o Estado garante 

que o indivíduo exerça sua opção religiosa, ou de maneira absoluta, o Estado proíbe que o 

indivíduo tenha qualquer religião. A oposição relativa à Religião se fundamenta no fato de 

que a realidade social e cultural religiosa, em Estados em que as religiões fazem parte da vida 

da maioria das pessoas, não pode impor à Religião a restrição de que ela somente poderá ser 

exercida na esfera privada, ou seja, ela pode usar os espaços públicos para manifestação seus 

rituais, desde que, não contrarie outro direito fundamental e dentro dos limites traçados pelo 

ordenamento jurídico. (MIRANDA, 2014, p.6) 
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A oposição absoluta à Religião se fundamenta no fato de que o Estado, que adota tal 

postura, pretende ser total, ou seja, dominar todos os aspectos da vida dos indivíduos na 

sociedade, retirando, ou pretendendo retirar, a liberdade religiosa da vida das pessoas. Essa 

oposição absoluta à Religião é um fenômeno historicamente ligado aos regimes totalitários, 

tanto o regime marxista-leninista, quanto o regime nacional-socialista. (MIRANDA, 2014, 

p.7)  

A institucionalização da separação entre Igreja e Estado ocorreu por causa da mudança na 

consciência religiosa, durante o movimento de Reforma protestante e do Iluminismo. Em 

virtude desses movimentos, a religião católica teve de construir um processo de auto-reflexão 

em virtude do surgimento de outras religiões, pluralismo religioso, e do desenvolvimento da 

ciência, elas tiveram de dividir o espaço público com outras religiões e conviver com o fato de 

que a ciência estava demonstrando empiricamente a falsidade de algumas verdades religiosas, 

por exemplo, o geocentrismo, segundo o qual a terra era o centro do universo, que era uma 

verdade religiosa, sucumbiu diante do heliocentrismo, demonstrado empiricamente pela 

ciência, segundo o qual o sol era o centro do universo. (ALMEIDA, 2006, p.130)  

O Estado Laico, aqui entendido no sentido de laicidade, é o que tem sua legitimidade 

fundamentada na soberania popular, isso significa que ele não depende de nenhuma 

instituição religiosa para buscar legitimidade, ao contrário, ele é imparcial em matéria de 

religião, essa imparcialidade se concretiza na medida em que ele respeita todas as religiões, 

não apoiando nem dificultando a difusão de idéias religiosas, e garantindo a liberdade em não 

praticar nenhuma religião. (CUNHA, 2013, p.927) 

A Constituição de 1988 menciona no seu preâmbulo a expressão “sob a proteção de 

Deus”, norma que foi reproduzida pelas Constituições estaduais dos Estados, exceto o Estado 

do Acre, em virtude disso, o constituinte derivado decorrente, especificamente do Estado do 

Acre, não mencionou no preâmbulo da Constituição Estadual do Acre a expressão “sob a 

proteção de Deus”, essa ausência levou o Partido Social Liberal a ajuizar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 2076/AC, com o objetivo de inserir a expressão sob a 

proteção de Deus na Constituição do Acre. (MARTEL, 2007, p.20) 

A referida Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a ADI nº2076/AC - Acre, 

foi protocolada no dia 29 de setembro de 1999, tinha como requerente o Partido Social 

Liberal e como requerido a Assembléia Legislativa do Estado do Acre. Os preceitos 

constitucionais violados, invocados na petição inicial, foram: o preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988, que afirma que a promulgação da Constituição ocorre sob a proteção de 

Deus; o artigo 25, que afirma que os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
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leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição; e o artigo 11 da ADCT, que 

afirma que a Assembléia Legislativa de cada Estado elaborará a sua Constituição, no prazo de 

um ano, obedecidos os princípios da Constituição Federal de 1988. Na petição inicial foi 

pedido que fosse declarada a inconstitucionalidade por omissão do preâmbulo da Constituição 

do Acre e que se dê ciência à Assembléia Legislativa para adoção das providências cabíveis. 

O Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de agosto de 2002, julgou a ação improcedente, a 

qual transitou em julgado no dia 08 de agosto de 2013. A ementa do julgado estabeleceu que: 

1. As normas centrais da Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados; 2. 

O preâmbulo da constituição não constitui norma central de reprodução obrigatória; e 3. A 

Ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente. O fundamento da decisão 

segundo o relator, Ministro Carlos Veloso, é que a expressão “sob a proteção de Deus” não se 

encontra inscrito na Constituição, que estabelece o contrário, que o Estado brasileiro é laico, 

conforme o artigo 5º, VI, e que ninguém pode ser privado de direitos por motivos de crença 

religiosa, conforme o artigo 5º, VIII. Os demais ministros, unanimemente, acompanharam o 

voto do relator. 

Para termos a plena liberdade religiosa é necessário um pressuposto, a separação entre 

Estado e Religião, sem ele, teremos restrições às religiões não adotadas pelo Estado, se o 

Estado adota uma religião como sendo a oficial, as outras serão mitigadas ou proibidas, o que 

compromete a plena liberdade religiosa. (TAVARES, 2008, p.2) 

Em todas as democracias modernas ocorre a separação entre a religião e o Estado, dessa 

forma desaparecem a integração entre sociedade e religião, criando, com isso uma sociedade 

secular, que não se confunde com uma sociedade sem Deus, ou seja, uma sociedade atéia, o 

que a sociedade secular impõe é um respeito às diversas opções religiosas, isso significa que 

cada indivíduo possui sua crença, ou não, mas os locais onde trabalham funcionam sem a 

presença de Deus ou seus sinais visíveis. (MORAIS, 2011, p.232) 

A separação entre a religião e o Estado serve como estabilidade de uma sociedade plural, 

ou seja, uma sociedade composta por indivíduos que adotam diferentes religiões ou não adota 

nenhuma, nessa sociedade plural, democrática, os argumentos utilizados devem ser baseados 

numa razão pública. Quando é que uma razão é considerada pública? Uma razão é 

considerada pública quando não recorre a critérios considerados aceitáveis apenas por uma 

parcela dos cidadãos, mas, por todos, ou seja, a razão pública está fundamentada em 

argumentos que retiram da Constituição sua legitimidade, considerando que a Constituição é a 

representação da vontade de todos os indivíduos. Para esclarecermos melhor, vejamos um 

exemplo: se o Estado utilizar critérios que beneficiem somente uma determinada religião, ele 
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estará prejudicando as pessoas que adotam outras religiões e as pessoas que não adotam 

nenhuma religião. Nessa situação o Estado que adota tal postura não está utilizando 

argumentos baseados na razão pública. (ALMEIDA, 2006, p.120) 

No Brasil, sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, temos 

asseguradas a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, esta é composta pela liberdade 

de crença e pela liberdade de culto, conforme o artigo 5º, VI e VIII. A liberdade de 

consciência é o pressuposto para a liberdade religiosa, sem aquela, esta não existe. (BULOS, 

2015, 577)  

Vejamos, então, detalhadamente, em que consiste cada uma dessas liberdades: a liberdade 

de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de culto. 

A liberdade de consciência é a liberdade que todo ser humano tem de ter seus próprios 

pensamentos, independente do pensamento dos outros, ou seja, dentro do limite estabelecido 

pelo ordenamento jurídico nacional, as pessoas podem guiar suas vidas da maneira que achar 

mais adequada, não há subordinação entre as pessoas no que se refere ao pensamento. A 

liberdade de consciência é essencial para a liberdade religiosa, pois, sem ela, a liberdade de 

crença e a liberdade de culto seriam impossíveis, uma vez que, se o pensamento de uma 

pessoa está subordinado ao pensamento de outra, necessariamente, a pessoa subordinada não 

terá liberdade para escolher a sua própria religião, isso o levará a professar a religião do 

subordinante. (BULOS, 2015, p.577)  

 Podemos analisar a liberdade de consciência sob o enfoque religioso, quando nos 

referimos à religião, significa a liberdade de livre convicção, a liberdade de escolha, 

concedida ao indivíduo, a respeito do assunto religião, é uma espécie de prerrogativa de 

escolha no campo religioso, assim sendo, o indivíduo poderá ser ou não ser religioso, aceitar 

ou não aceitar algum tema de natureza religiosa, ou seja, temas que estejam inseridos no 

conceito de religião enunciados acima. (TEIXEIRA, 2009, p.44)  

 A liberdade de consciência permite uma proteção jurídica ampla, que inclui os ateus e 

agnósticos7, pois, ao ser concedido ao indivíduo o direito de ser, ou não ser, religioso, a 

norma protege quem escolha não ser religioso, o indivíduo pode aderir a valores morais e 

espirituais que não tem relação com a religião, por exemplo, o movimento pacifista, cujo 

centro da ideologia é o apego à paz e ao banimento da guerra sem qualquer relação com uma 

religião. (BASTOS, 1999, p.225) 

                                                             
7 Segundo o dicionário Aurélio, ateu é quem não crê na existência de Deus, agnóstico é aquele que é partidário 
do agnosticismo, e o agnosticismo é a doutrina que declara o absoluto ou as questões metafísicas inacessíveis 
ao espírito humano, por não serem passíveis de análise pela razão. 
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 No conteúdo normativo da liberdade de consciência estão inseridos as seguintes 

liberdades: a liberdade de sentir, de pensar, de decidir, de agir, de omitir e de criar. Da junção 

dessas liberdades chegamos ao conceito de autodeterminação da pessoa, que é sinônimo de 

liberdade de consciência. (MONTEIRO, 2012, p.27) 

 A liberdade de consciência tem um vínculo muito forte com a liberdade religiosa, mas, 

elas possuem dimensões de abrangência autônomas, aquela assume uma dimensão mais 

ampla, esta assume uma dimensão menos ampla, englobando as pessoas que possuem uma 

crença em algum Deus, por exemplo, quando alguém se nega a prestar serviço militar em 

virtude de sua convicção, fundada em razões não religiosas, temos o exercício do direito da 

liberdade de consciência, se essas razões forem de ordem religiosa temos o exercício do 

direito de liberdade de consciência e de liberdade de crença, assim sendo, a liberdade de 

crença aparece como uma manifestação particular do direito fundamental da liberdade de 

consciência. (SARLET, 2015, p.260)  

  Podemos conceituar a liberdade de crença como sendo a liberdade de acreditar ou não 

em algo, esse algo pode ser qualquer coisa. No que se refere à religião a liberdade de crença 

engloba o direito de escolher a própria religião e o direito de não escolher religião, como é o 

caso dos ateus e agnósticos. (BULOS, 2015, p.258) 

Ao analisarmos a liberdade de crença, em matéria religiosa, percebemos que ela é 

composta por dois elementos: um interno ao sujeito, a crença em si, e outro externo, a conduta 

religiosa, que significa a manifestação externa de qualquer prática religiosa. Essa dimensão 

interna ocorre quando um sujeito aceita uma determinada religião, internamente ele acredita 

nos postulados pregados por uma determinada religião. A dimensão externa ocorre quando o 

sujeito passa a se conduzir de acordo com os preceitos da religião escolhida por ele, por 

exemplo, quando a mulher usa o véu, ela está expressando externamente que adota o 

Islamismo. (MINIUCI, 2010, p. 115) 

Notemos que a liberdade de crença não pode ser adotada como sinônimo de liberdade 

de consciência, uma vez que, esta, está ligada à interiorização da religião, aquela, está ligada à 

interiorização e à exteriorização da religião. A liberdade de crença é a liberdade de agir de 

acordo com os ditames da consciência, assim a consciência escolhe livremente no que 

acreditar, e a crença manifesta externamente na vida social esses desígnios da consciência. A 

liberdade de crença se manifesta na sociedade, a liberdade de consciência permanece 

internamente no indivíduo. (TEIXEIRA, 2009, p.44) 

As religiões exercitam suas liturgias da maneira como quiserem, esses modos de as 

religiões exercerem suas liturgias são protegidos pela liberdade de culto. Essa liberdade de 
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culto não é absoluta, deve respeitar outros direitos fundamentais, a serem analisados em cada 

caso concreto. (BULOS, 2015, p.578)  

 A liberdade de culto é composta por dois elementos, o subjetivo e o objetivo. Ela está 

ligada a uma atitude subjetiva, tomada pelo indivíduo de forma livre, e a uma identificação 

objetiva, por meio de comportamentos manifestados na sociedade, individualmente ou 

coletivamente, que recebem a qualificação de ritual. Essa atitude subjetiva do sujeito deve 

está relacionada, de algum modo, com alguma religião, esse pensamento interno do indivíduo 

é motivado por motivos religiosos, se os motivos não forem religiosos, não teremos a 

liberdade de culto, mas, a liberdade de consciência. No plano objetivo a identificação de um 

comportamento como um culto a uma divindade passa pelo estabelecimento de um ritual, ou 

seja, um conjunto de comportamentos com o escopo de obedecer aos preceitos costumeiros 

estabelecidos por uma determinada religião. (WEINGARTNER NETO, 2006, p.313) 

 Para termos a liberdade de culto é necessário que os espaços públicos possam ser 

usados pelas religiões, na prática de seu ritual. Se o Estado somente permite a liberdade de 

praticar algum ritual no âmbito doméstico, então, podemos dizer que esse Estado não permite 

a liberdade de culto. No Brasil, sob a normatização da Constituição do Império de 1824, no 

seu artigo 5º, era permitido a adoção de outra religião diferente da católica, desde que 

cultuadas no âmbito privado de seus lares, porém, a liberdade de crença e de culto só era 

permitida à religião católica apostólica romana, que era, na época, a religião oficial do 

Império, isso significa que ela poderia ser exercida no âmbito interno dos lares  ou externo, 

nos espaços públicos, com a presença inclusive de templos. A diferença entre liberdade de 

crença e liberdade de culto pode ser verificada da seguinte maneira: se o Estado permite que 

os indivíduos tenham qualquer religião e seus rituais somente podem ser praticados no âmbito 

privado dos lares, temos a liberdade de crença; se o Estado permite que os indivíduos tenham 

qualquer religião e seus rituais podem ser exercidos no âmbito privado ou público, temos a 

liberdade de crença e a liberdade de culto. O que caracteriza a liberdade de culto é o seu 

exercício no âmbito público. (BASTOS, 1999, p.225) 

 A liberdade de culto é garantida pela Constituição de 1988, mas, ela não poderá ser 

exercida de qualquer forma, essa liberdade deverá se conformar ao que estiver estabelecido no 

ordenamento jurídico. Ao contrário do que estabelecia a Constituição anterior, a Emenda 

Constitucional nº1 de 1969, no seu artigo 153, §5º, nesta, a liberdade de culto deveria 

respeitar a ordem pública e os bons costumes. Assim, o ordenamento jurídico definirá o modo 

pelo qual a liberdade de culto poderá ser exercida, no âmbito interno e externo, sem a 

restrição de conceitos jurídicos indeterminados, a saber, a ordem pública e os bons costumes, 
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que podem ser interpretados de acordo com a ideologia do intérprete. (FERREIRA FILHO, 

2012, p.253) 

Ao analisarmos a liberdade religiosa surge a pergunta se ela é um direito humano ou um 

direito fundamental? Para respondermos a essa pergunta faremos a análise do conceito de 

direito humano e de direito fundamental. 

O conceito de direitos humanos é diferente do conceito de direitos fundamentais, os 

direitos humanos são um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida 

humana que é baseada na liberdade, igualdade e dignidade, são direitos essenciais e 

indispensáveis para uma vida digna. Os direitos humanos são baseados em quatro idéias 

nucleares (universalidade, essencialidade, superioridade em relação às outras normas, e, 

reciprocidade), que constituem as características inseparáveis do seu conceito, ou seja, quando 

conceituamos os direitos humanos, e pretendemos inserir algum direito nessa categoria, é 

necessário adotarmos essas quatro idéias: a universalidade, ou seja, eles são válidos em todos 

os locais do mundo; a essencialidade, eles são valores indispensáveis para o homem; 

superioridade em relação às demais normas, eles são superiores a todas as normas criadas 

pelos homens, isso significa que as normas criadas pelos homens devem ceder quando entrar 

em confronto com as normas de direitos humanos; e a reciprocidade, é um direito de todo 

indivíduo, no que se refere a sua titularidade. (RAMOS, 2014, p.24) 

No que se refere ao conceito de direito fundamental podemos dizer que os direitos 

fundamentais são os direitos humanos, juridicamente garantidos e delimitados em um 

determinado espaço e em um determinado período de tempo. Direitos humanos e direitos 

fundamentais não se confundem. Os direitos humanos são considerados do ponto de vista 

jusnaturalista8, ou seja, baseado no Direito Natural, são direitos atemporais, vigem em todos 

os tempos da história da humanidade, e universais, são aplicáveis a todos os ordenamentos 

jurídicos existentes. Os direitos fundamentais são direitos humanos considerados do ponto de 

vista do juspositivismo, ou seja, eles têm um marco delimitador no espaço e no tempo, ou 

seja, eles vigem em um determinado ordenamento jurídico e em uma determinada época da 

história da humanidade. (CANOTILHO, 2003, p.393) 

A liberdade religiosa, surgida na França, na Constituição de 1791, foi considerada como 

um direito humano de primeira geração, ou seja, é um direito civil que exige do Estado uma 

                                                             
8 COELHO, Luiz Fernando. Aulas de introdução ao Direito. Barueri/SP: Manole, 2004, p.123. O jusnaturalismo 
entende que as leis derivam de princípios fundamentais que já estão na natureza das coisas. O juspositivismo é a 
oposição ao jusnaturalismo, aquele entende que o saber jurídico deve se circunscrever ao direito posto. 
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prestação negativa, uma não ação, isso significa que o Estado não pode intervir para violar a 

liberdade religiosa. (BREGA FILHO, 2009, p.77)  

Mesmo esse direito tendo surgido nos séculos anteriores à Constituição do Império, o fato 

de a liberdade religiosa ser um direito humano não a colocava, sob a égide da Constituição do 

Império de 1824, na qualidade de direito fundamental, uma vez que nessa Constituição, no 

artigo 5º, houve uma expressa aceitação de uma determinada religião, a Religião Católica 

Apostólica Romana, firmou-se que a religião Católica era a religião oficial e nacional, 

especialmente protegida. (SCAMPINI, 1974, p.81) 

Somente com a Constituição Republicana de 1891, houve a transformação da liberdade 

religiosa de direito humano para direito fundamental, pois, houve a previsão da liberdade 

religiosa no seu artigo 72, §3º, que preceituava: todos os indivíduos e confissões religiosas 

podem exercer pública e livremente o seu culto, a fé e a piedade religiosa, consideradas como 

apanágio da consciência individual, escapam inteiramente à ingerência do Estado. 

(SCAMPINI, 1974, p.391) 

Quando ocorre a positivação constitucional de um direito humano, ele passa a ser um 

direito fundamental. Assim, a liberdade religiosa é considerada um direito fundamental, pois 

ela está inserida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, inciso VI 

e VIII, o que a coloca na qualidade de direito fundamental. (SARLET, 2015, p.47) 

Nas democracias liberais9 os problemas jurídicos relacionados às questões religiosas são 

resolvidos com a aplicação do princípio da tolerância ou do princípio do respeito. Esses dois 

princípios não se confundem. (MACHADO, 2010, p.744) 

O princípio da tolerância é aquele que estabelece que o Estado deve tolerar todas as 

religiões porque o grupo dominante permite. Para esse princípio, na sociedade existem dois 

grupos conflitantes: um grupo dominante e um grupo dominado. O grupo dominante, que 

pode ser composto por uma religião ou por várias religiões, que tenham algo em comum, 

possui à sua disposição os meios para alterar ou acabar com as crenças e práticas do grupo 

dominado. Por exemplo, por meios legislativos, ou seja, esse grupo dominante possui uma 

grande quantidade de parlamentares capazes de modificar a Constituição, mas, mesmo com 

esse poder de alterar e acabar com as crenças e práticas do grupo dominado, ele reconhece 

que existem razões morais para permitir que o grupo dominado continue com suas crenças ou 

práticas. (MACHADO, 2010, p.744)  
                                                             
9 COUTO, Leonardo Diniz do Couto. Características da democracia liberal: breves comentários. Revista 
Redescrições. Rio de Janeiro, Ano 3, Número 3, 2012, p.66. Democracia liberal é a aquela na qual o povo 
escolhe seus representantes por meio do voto e suas decisões ocorrem sempre de maneira a respeitar os direitos 
fundamentais de todos. 
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O princípio do respeito é aquele que estabelece que o Estado deve respeitar as diversas 

religiões porque elas derivam das escolhas livres dos seres humanos em matéria religiosa, ou 

seja, sem relação com o fato de a religião pertencer ao grupo dominante ou pertencer ao grupo 

dominado. (MACHADO, 2010, p.751)  

Assim, vejamos, então, a diferença entre o princípio da tolerância e do respeito. O 

princípio da tolerância exige a aprovação da religião por um grupo dominante. O princípio do 

respeito não exige aprovação de nenhum grupo. (MACHADO, 2010, p.750)  

E no Brasil, qual é o princípio adotado pela Constituição de 1988, o princípio da 

tolerância ou o princípio do respeito? A Constituição de 1988, no artigo 19, I, proíbe que o 

Estado estabeleça uma religião oficial, ou seja, o Estado não pode adotar nenhuma religião 

como dominante. (MACHADO, 2010, p. 756) No artigo 5º, VI, o Estado garante a liberdade 

de consciência, de crença e de culto a todos os indivíduos, sem priorizar nenhuma religião. 

Assim sendo, podemos concluir que o Brasil, sob a égide da Constituição de 1988, não adota 

nenhuma religião como dominante e trata todas as religiões como iguais, isso se coaduna com 

o princípio do respeito. (MACHADO, 2010, p.763) 
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 2.2. As relações entre religião oficial e Estado laico nas Constituições brasileiras 

 

Na Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, que foi uma das mais liberais de 

seu tempo, baseada na Declaração do Homem e do Cidadão de 1789, a liberdade religiosa não 

foi instituída, porém, ela garantia, no artigo179, inciso V, que ninguém seria perseguido por 

motivo de crença religiosa, desde que atendesse a dois requisitos: o respeito à religião oficial 

do império e não ofensa à moral pública. A religião oficial adotada pelo império foi a Religião 

Católica Apostólica Romana, conforme previsto no artigo 5º, com a ressalva de que as demais 

religiões eram permitidas, desde que praticadas no âmbito privado, sem manifestações 

públicas. (MONTEIRO, 2012, p. 18) 

       O objetivo do Império em estabelecer uma relação com a  religião era o de submetê-la ao 

seu controle, assim, ao instituir um Estado confessional, com a Religião Católica Apostólica 

Romana como religião oficial, o Império tinha o direito de: conceder cargos eclesiásticos da 

Igreja Católica e prover os benefícios eclesiásticos, prática denominada de padroado, previsto 

no artigo 102, inciso II, e, aprovar os Decretos dos Concílios, Letras Apostólicas , e quaisquer 

outras Constituições Eclesiásticas, prática denominada de beneplácito, previsto no artigo 102, 

inciso XIV. (MONTEIRO, 2012, p.19) 

 Nesse período, a educação religiosa, e parte da educação em geral, era inteiramente 

efetuada pela Religião Católica Apostólica Romana, que era a religião oficial do Império. A 

religião católica educava as novas gerações de acordo com os dogmas e as normas morais 

estabelecidos pela religião, ela definia qual o conteúdo do ensino religioso, quais as verdades 

que deveriam ser ensinadas. (RANQUETAT JÚNIOR, 2008, p.291) 

 Durante todo o período imperial, o poder político e o poder religioso, representado 

exclusivamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, caminharam juntos, mesmo com 

alguns embates entre a Igreja e o Imperador. A Constituição Republicana de 1891, sob a 

influência do pensamento do positivista Augusto Comte, excluiu do seu preâmbulo a 

invocação de Deus e do seu conteúdo normativo a ligação do Estado com a Religião. 

(SOUZA, 2009, p.163) 

 Na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, no seu artigo 

11, inciso 2º, foi institucionalizado o princípio da separação da Religião com o Estado, 

assegurando a cada indivíduo a liberdade de professar qualquer religião, com essa 

Constituição o Brasil se tornou um Estado laico, ou seja, não existia mais em nosso país uma 

religião oficial. Essa separação ocorreu, na realidade, antes da Constituição de 1891, por meio 

do Decreto 119-A, de 07/01/1980, que estabelecia a plena liberdade de culto, a extinção do 
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Padroado, e a revogação de todas as disposições contrárias ao pleno exercício da liberdade 

religiosa. (MONTEIRO, 2012, p.20) 

  Mesmo com a criação de um Estado laico, efetuada pela Constituição de 1891, 

algumas questões envolvendo a Igreja Católica e o Estado brasileiro foram objeto de 

discussões jurídicas. Por exemplo, o caso da construção do Cristo Redentor, na cidade do Rio 

de Janeiro, a Igreja Católica desejava construir a imagem do Cristo Redentor, um símbolo 

religioso da Igreja Católica, em um patrimônio público, o alto do corcovado. Em 1921, a 

Igreja Católica solicitou ao Estado brasileiro autorização para construir o Cristo Redentor, ele 

seria construído com dinheiro particular, porém, em terreno pertencente ao patrimônio 

público. É possível que um Estado laico permita esse tipo de conduta? (SOUZA, 2009, p.164) 

 A resposta a essa pergunta foi dada pelo Estado brasileiro, na pessoa de Aureliano 

Leal, no sentido de permitir que fosse concedida a licença para a construção do Cristo 

Redentor. O argumento utilizado foi o seguinte: para estabelecer um culto é necessário fundá-

lo, criá-lo, fixá-lo, assentá-lo e determiná-lo; a palavra estabelecer significa, também, relação 

de dependência e de aliança entre a Igreja e o Estado (União e Estados membros); a palavra 

estabelecer significa, ainda, organizar, instituir, dar uma fórmula estável e regular; assim, um 

Estado que estabelece relação de dependência ou aliança com uma Religião dá a ela uma 

forma estável e regular, considerando que relação de dependência é uma relação de 

subordinação e de sujeição e que relação de aliança é um pacto ligado a determinados fins, 

não há óbice para a permissão da construção do Cristo Redentor, feito com dinheiro 

particular, no alto do corcovado, num terreno pertencente ao patrimônio público, pois o 

Estado brasileiro ao permitir essa construção não institui, não fixa, não determina, ou seja, 

não estabelece nenhuma religião, também, não há qualquer relação de dependência ou de 

subordinação, e, quanto ao argumento da subvenção do Estado à Igreja Católica, não merece 

ser acolhido, uma vez que, subvenção significa despesa, não há no caso em análise, nenhum 

dispêndio de dinheiro público. (SCAMPINI, 1974, p.411) 

 Na segunda Constituição Republicana, de 1934, os dispositivos continuam a 

estabelecer a separação entre o Estado e a Religião, porém, a realidade do povo brasileiro era 

de que a grande maioria tinha uma crença religiosa, assim, o Estado procurou estabelecer um 

modo vivendi que não implicasse a aliança do Estado com a Igreja, mas que admitisse a 

colaboração recíproca tendo em vista os interesses coletivos. (SCAMPINI, 1974, p.165) 

 Na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, logo em seu 

preâmbulo traz a afirmação da confiança em Deus, mas, no seu corpo normativo, no artigo 

113-A, inciso 1,  ela traz o preceito de que não será concedido privilégio, nem distinção, por 
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motivo de crença religiosa. Traz, também, pela primeira vez de modo explícito e separadas, 

no artigo 113-A, inciso 5, a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de 

culto. (MONTEIRO, 2012, p.20) 

 Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, que ganhou vigência por meio 

de Decreto Federal, o preâmbulo confessional foi abolido, não constava no seu preâmbulo a 

invocação a Deus. No texto da Constituição, em seu artigo 122, inciso 4, a liberdade religiosa 

era permitida, com a restrição de que as confissões religiosas deveriam obedecer a ordem 

pública e os bons costumes, ora, o significado do que é considerado ordem pública e bons 

costumes era preceituado pelo Estado, limitando a autonomia da vontade privada, pois se o 

Estado afirmasse que uma determinada religião não atende aos requisitos da ordem pública e 

dos bons costumes ela não poderia existir. Temos apenas uma liberdade teórica, pois, na 

prática que permitia o exercício da Religião era o Estado. (MONTEIRO, 2012, p.21) 

 Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, os princípios da separação 

entre Religião e Estado foram reafirmados, sendo permitido que haja a colaboração no sentido 

de atender ao interesse coletivo, conforme estabelecido no artigo 31, inciso III. Foi garantida  

a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando a liberdade de culto, 

porém, a restrição de que a Religião deveria atender a ordem pública e os bons costumes 

continuou, conforme artigo 141, §7º.  Ela estabeleceu também que ninguém será privado de 

seus direitos por motivos de crença religiosa, conforme artigo 141,§8º. (SOUZA, 2009, p.207) 

 A Constituição de 1946 retoma a invocação de Deus no seu preâmbulo, que durante a 

Constituição ditatorial do Estado Novo de 1937 não tinha, ela retoma a separação da liberdade 

de consciência, da liberdade de crença e da liberdade de culto. (MONTEIRO, 2012, p.22)  

 No ano de 1964 foi instituído no Brasil o Regime ditatorial militar, esse regime tentou 

apresentar uma aparente legalidade e institucionalização, para isso ele elaborou a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1967. (MONTEIRO, 2012, p.22) 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 manteve o princípio da 

separação entre Religião e Estado, conforme estabelecido no artigo 9º, inciso II, proibindo aos 

poderes públicos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou embaraçar-lhes 

o funcionamento. No artigo 150, §5º, foi assegurada a liberdade de consciência, a liberdade de 

crença, e a liberdade de culto, desde não contrariem a ordem pública e os bons costumes. 

Também foi estabelecido, no artigo 150, §6º, que ninguém será privado dos seus direitos por 

motivos de crença religiosa. O Estado foi proibido de lançar tributos sobre os templos de 

qualquer culto, foi garantida a assistência religiosa nas entidades militares e civis de 

internação coletiva. O ensino religioso foi estabelecido como de matrícula facultativa, 
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oferecido como disciplina nos horários normais das escolas públicas, e ministrado nas escolas 

de grau primário e nas escolas de grau médio, conforme previsto no artigo 167, inciso IV. A 

Constituição de 1969, estabelecida por meio da Emenda Constitucional nº 1 de 1969, manteve 

os mesmos dispositivos da Constituição de 1967 referentes à Religião. (SOUZA, 2009, p.208) 

Nas democracias modernas, incluindo a República Federativa do Brasil, conforme 

prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no seu artigo 19, inciso I, a 

separação entre o Estado e a Religião é garantida, porém, a secularização10 não pode ser 

entendida como aversão à Religião, um Estado secular é um Estado que respeita as diversas 

opções religiosas dos seus indivíduos, não se trata de um mundo sem Deus, por isso há a 

previsão do ensino religioso, no artigo 210, §1º. (MORAIS, 2011, p.232) 

 A Constituição de 1988 ratificou o princípio da separação entre Religião e Estado e o 

inseriu como direito humano fundamental, no seu artigo 5º, inciso VI, o qual preceitua que é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e a proteção aos locais onde os cultos são manifestados e suas respectivas 

liturgias. (SOUZA, 2009, p.209) 

 Assim, podemos sintetizar a evolução constitucional do princípio da liberdade 

religiosa da seguinte maneira: num primeiro momento da vida constitucional brasileira, na 

Constituição de 1824, na época do Império, a liberdade religiosa não foi adotada, somente 

após a proclamação da República, no ano de 1889, houve a adoção do princípio da liberdade 

religiosa, inicialmente na Constituição de 1891, e posteriormente, em todas as outras 

Constituições brasileiras. (MORAIS, 2011, p.227)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 TEÓFILO, Debora Nascimento; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Secularização e sua relação com o 
ensino religioso. Revista Teocomunicação, janeiro/julho, 2012, p.85. Nesse artigo o conceito de secularização é 
dado da seguinte forma, a secularização é o processo de declínio dos conceitos e conteúdos religiosos na 
produção do conhecimento, na literatura, na filosofia, na arte e na ciência. 
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3.  O problema da constitucionalidade do ensino religioso nas escolas brasileiras no nível 

fundamental de ensino.  

 

3.1. Qual a modalidade de ensino religioso é a permitida pela Constituição de 1988: 

confessional ou não confessional? 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, no artigo 210, § 

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

das escolas públicas de ensino fundamental11, o que significa que o ensino religioso compõe a 

educação sistemática e formal, porém, ela não explicita qual a modalidade de ensino a ser 

ensinado, se é a modalidade confessional ou a modalidade não confessional. (BARBOSA, 

2012, p.20) 

Para resolvermos essa questão constitucional é preciso, ao interpretarmos a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, fazermos o cotejo com outros dispositivos da 

Constituição, como o preceito estabelecido pelo artigo 5º, inciso VI, que preceitua que é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos, e garantida, na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 

Esse dispositivo constitucional protege a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a 

liberdade de culto, que são princípios correlatos. (BREGA FILHO, 2009, p.79) 

Também é necessário analisarmos o preceito estabelecido no artigo 19, inciso I, que 

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

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou 

manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvadas, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público, esse inciso expressamente estabelece a 

separação entre o Estado brasileiro e as religiões. (TAVARES, 2013, p.489)  

Para estabelecermos qual a modalidade de ensino religioso, confessional ou não 

confessional, foi preceituado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

será preciso, também, levarmos em consideração o disposto no artigo 5º, inciso VIII, que 

estabelece que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei, esse inciso estabelece uma 

                                                             
11 De acordo com a lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que modifica o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, o ensino fundamental é o ensino que tem por objetivo a 
formação básica do cidadão, ele se inicia aos 6 (seis) anos de idade e tem a duração de 9 anos. 
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limitação expressa à liberdade religiosa estabelecendo que esse direito é relativo em relação a 

outras normas constitucionais. (SARLET, 2015, p.446) 

Vejamos também que embora o artigo 210, §1º, mencione apenas o ensino religioso nas 

escolas públicas, o dispositivo é aplicado, também, às escolas privadas, por força da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais12, ou seja, os indivíduos têm o poder de exigir que o 

Estado e os particulares se abstenham de impor um ensino religioso contrário às convicções 

do indivíduo ou, caso ele seja incapaz, das convicções de sua família. (SILVA, 2015, p.283) 

Todos esses preceitos citados foram estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário o 

que significa que eles não podem ser declarados inconstitucionais13, ou seja, devem ser 

analisados em conjunto, pois a Constituição está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro 

em virtude do que estabelece o Princípio da Supremacia da Constituição14, assim, as suas 

normas, quando entram em confronto, deverão ser analisadas, quanto ao seu conteúdo, 

considerando que uma norma limita a validade da outra. (KELSEN, 2009, p.230)  Assim, não 

é possível analisar um tratado, como a Concordata assinada entre o Brasil e o Vaticano 

(Decreto Presidencial nº 7107, de 11/02/2010), no mesmo nível hierárquico das normas 

constitucionais, pois, ela não passou pelo procedimento formal exigido pelo artigo 5º, §3º.  

A solução para essa questão, ou seja, a questão de saber se o ensino permitido pela 

Constituição é na modalidade confessional ou na modalidade não confessional, somente 

poderá ser feito no âmbito das normas constitucionais, não cabendo o uso da legislação 

infraconstitucional para resolvê-la. Isso ocorre por que entre as normas inferiores, as normas 

infraconstitucionais, e as normas superiores, as normas estabelecidas pela Constituição, não 

há conflito, pois as normas inferiores, infraconstitucionais, devem estar de acordo com a 

Constituição, se elas estiverem em contradição com a Constituição, elas não serão válidas. 

(KELSEN, 2009, 232) 

                                                             
12 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.885. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais significa 
a eficácia dos direitos fundamentais sobre as relações entre os particulares. 
13 O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 815, publicada no Diário de Justiça do dia 10 de maio de 
1996, de relatoria do Ministro Moreira Alves, firmou a tese de que não há hierarquia entre normas 
constitucionais originárias. 
14 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional. Teoria, história e métodos 
de trabalho. Editora Fórum. Belo Horizonte: 2012, p.16. Nesse livro os autores ensinam que o princípio da 
supremacia da constituição decorre: da importância conteúdo material da Constituição; da rigidez constitucional, 
com o estabelecimento de procedimentos mais rígidos para a sua modificação, por exemplo, a emenda 
constitucional somente poderá ser feita por iniciativa de 1/3 dos membros de câmara dos deputados ou do 
Senado Federal, e aprovada por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos de 
votação, artigo 60, §1º e §3º; e do controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico, conforme artigo 102, 
inciso I, a, §1º. 



25 
 

Com base no que foi dito, responderemos a seguinte questão: qual a modalidade de 

ensino religioso, confessional ou não confessional, deverá ser ensinada nas escolas no nível 

fundamental de ensino, ou seja, qual a modalidade de ensino está de acordo com a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? 
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3.2. Modalidade de ensino religioso confessional 

 

Não há uma definição legal de ensino confessional, a doutrina conceitua o ensino 

religioso confessional como sendo o ensino de uma determinada doutrina religiosa, ou de 

várias doutrinas religiosas, ou seja, é o ensino de uma ou mais confissões religiosas, ele é 

ministrado por um representante da comunidade religiosa, com a previsão de rituais e dogmas 

de uma determinada Religião, ou de várias religiões. (CARRIÃO, 2010, p.45) 

Para diferenciarmos ensino religioso e catequese, temos de levar em consideração três 

critérios: os objetivos do ensino, as linguagens, e os agentes responsáveis pelo ensino. O 

objetivo do ensino religioso é questionar e discutir as religiões, o objetivo da catequese é 

conhecer a divindade. A linguagem do ensino religioso é desligada de uma única experiência 

religiosa, não se vincula a uma religião específica, a catequese visa ensinar os preceitos 

doutrinários de uma determinada religião. O agente responsável pelo ensino, o professor, no 

ensino religioso deverá ter uma formação acadêmica, na catequese o professor deve pertencer 

a uma determinada religião. (JUNQUEIRA, 2011, p.118) 

Da análise desses três critérios podemos facilmente perceber que o ensino religioso 

confessional se identifica, conceitualmente, com a catequese, assim, ao adotarmos o ensino 

religioso confessional estamos adotando um modelo de catequese dos alunos, o que fere a 

liberdade de pluralidade religiosa, estabelecida na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, no artigo 5º, inciso VI.  

Em virtude da identificação do ensino religioso confessional com a catequese 

consideraremos, nesse trabalho, como expressões sinônimas, esse modelo de ensino é 

adotado, geralmente, pelo Estado que se organiza sob a forma de Teocracia, forma de Estado 

na qual o Estado e a Religião se identificam, não há separação entre a esfera política, a esfera 

religiosa e a esfera jurídica. Atualmente, temos como exemplo, a República Islâmica do Irã, 

proclamada em 1979. (MIRANDA, 2014, p.3)  

O ensino religioso confessional, catequético, não pode ser aplicado na República 

Federativa do Brasil que é um Estado Democrático de Direito, conforme artigo 1º, caput, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, não há a adoção de uma religião oficial, 

estabelecendo a liberdade religiosa aos indivíduos, conforme preceituado no artigo 5º, VI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, liberdade de adotar a religião que lhe 

convier ou de não adotar nenhuma, essa liberdade visa proteger os indivíduos que praticam 

uma religião majoritária, os indivíduos que praticam uma religião minoritária, e os indivíduos 

que não praticam nenhuma religião. (MORAIS, 2011, p.241) 
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A doutrina confessional15 acredita que o ensino constitucionalmente permitido é o 

ensino confessional, argumenta que isso decorre da própria natureza da educação religiosa, ou 

seja, ensinar educação religiosa significa que o professor deverá ensinar uma doutrina 

religiosa, com uma determinada visão de mundo, um culto, e respostas aos problemas morais 

que surgem no seio da sociedade, assim, para ela, o ensino somente poderá ser considerado 

religioso se fizer um estudo sistemático do corpo doutrinário de determinada religião, ou de 

determinadas religiões. (PECEGO, 2014, p.47) No entanto, esse argumento não pode ser 

acolhido porque se uma determinada religião é aceita como preferencial para o ensino numa 

escola, para as outras religiões ocorre, automaticamente, o contrário, ou seja, a sua exclusão 

do âmbito escolar público, o que contraria o princípio democrático da pluralidade de religião, 

pois, se tiver pelo menos um aluno que seja adepto de outra religião ele será prejudicado, e, se 

o Estado aceitar a idéia do ensino de determinada religião, ele não estará dando proteção à 

pluralidade de Religião, ou seja, o Estado não estará ensinando sobre as religiões, mas, dando 

prioridade a uma única Religião. (FISCHMANN, 2012, p.17) 

 Se estivéssemos sob a égide da Constituição do Império do Brasil de 1824 

poderíamos concordar com Ives Gandra Martins16, ele mostra um entendimento de que o 

ensino religioso somente poderia ser do tipo confessional e a doutrina religiosa a ser ensinada 

seria a da religião Católica Apostólica Romana, por ser a religião tradicional do Brasil, ou 

seja, é a religião que acompanha o Brasil desde a sua descoberta no ano de 1500, esta definiria 

o conteúdo da matéria a ser ensinada, para ele a facultatividade da freqüência garantiria que 

somente os alunos católicos pudessem se matricular na disciplina de ensino religioso. 

(SEFERJAN, 2012, p.119) Como estamos sob a égide da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, que prevê a separação do Estado com a Igreja, conforme 

estabelecido no artigo 19, inciso I, é insustentável o posicionamento do ensino religioso 

confessional da religião católica dentro de um ordenamento que prega a pluralidade religiosa, 

previsto pelo artigo 5º, inciso VIII, que preceitua que ninguém pode ser privado de direitos, 

por exemplo, o direito à educação, ao ensino religioso, por motivo de crença religiosa, 

qualquer crença religiosa. (SILVA, 2015, p.276) 

Outro argumento que não merece ser acolhido é o de Márcio Eduardo Pedrosa Morais, 

ele afirma que não há proibição ao Estado de instituir um ensino religioso confessional no 

nível de ensino fundamental, pois, para ele, a previsão de um Estado laico, conforme 
                                                             
15 PEGEGO, Daniel. Uma análise jurídico-constitucional do ensino religioso nas escolas públicas. Revista Lex 
Humana, Petrópolis, v.6, n.2, 2014. 
16 MARTINS, Ives Gandra. Educação religiosa nas escolas públicas: inteligência do artigo 210 da Constituição 
Federal. Revista trimestral de Jurisprudência dos Estados - separata, v.145, fevereiro, 1996, p.81-91. 
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estabelecido pela Constituição de 1988, no seu artigo 19, I, segunda parte, não pressupõe a 

separação total da religião, tendo em vista que, em algumas situações, é possível que o Estado 

efetive alianças ou relações com as diversas religiões, tendo sempre como finalidade maior o 

benefício da coletividade estatal, ou seja, o interesse público. (MORAIS, 2011, p.239) A 

separação entre Estado e religião está assegurada pelo artigo 19, I, primeira parte, a segunda 

parte do inciso, ou seja, a colaboração de interesse público pode ocorrer, desde que não viole 

a separação do Estado com a religião, ou seja, desde que não crie prejuízo às demais religiões, 

já que todas são iguais perante a Constituição. Ao analisarmos o artigo 19, I, segunda parte, 

em que ele estabelece a possibilidade de uma colaboração de interesse público, ele 

expressamente afirma que essa colaboração deve ser feita na forma da lei, ou seja, trata-se de 

uma norma de eficácia limitada facultativa ou permissiva, e como tal, exige um complemento 

infraconstitucional, e esse complemento não pode violar norma da constituição, no caso em 

análise, o inciso I, primeira parte. Elas não impõem uma obrigação, mas, facultam a 

possibilidade de instituir ou regular uma situação, sem, obviamente, violar uma norma 

constitucional, já que a norma infraconstitucional é inferior hierarquicamente. (SILVA, 2008, 

p.127)   

Não pode ser aceita a tese de Daniel Pecego de que a Constituição quando se refere ao 

termo religioso o faz relacionando-o a um credo específico e não a uma generalidade sobre a 

religião. Ele dá o exemplo de que quando ela trata do casamento religioso com efeitos civis, 

conforme previsto no artigo 226, §2º, e da assistência religiosa, conforme previsto no artigo 

5º, VII, ela se refere ao atendimento de uma determinada religião. (PECEGO, 2014, p.49) A 

Constituição quando se refere ao termo religião toma como base todas as religiões, pois, a 

Constituição veicula normas de textura aberta, a literalidade das palavras não pode ser 

estendida a todas as normas da Constituição, a interpretação gramatical não poderá trabalhar 

com sentidos únicos, ela é um ponto de partida para o intérprete. (BARROSO, 2015, p.548) 

O termo de matrícula facultativa, estabelecido no artigo 210, § 1º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, tem por objetivo defender o princípio da laicidade, 

que estabelece uma relação de separação do Estado com as Religiões, e, ao estabelecer essa 

separação, proíbe que o Estado assuma qualquer função religiosa.  O caráter facultativo do 

ensino religioso, previsto no artigo 210, §1º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, se destina, também, aos alunos que não professam religião nenhuma, os 

alunos que professam alguma religião têm direito ao ensino religioso não confessional. 

(CURY, 2004, p.189) 
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Mesmo a República Federativa do Brasil sendo um Estado laico, no dia 13 de 

novembro de 2008, o Brasil firmou uma Concordata com o Estado do Vaticano, promulgado 

pelo Decreto Presidencial nº 7107, de 11 de fevereiro de 2010, e aprovado pelo Decreto 

Legislativo nº 698, de 7 de outubro de 2009, esse acordo, que entrou em vigor no dia 11 de 

fevereiro de 2010,  composto de 20 artigos, estabeleceu o Estatuto Jurídico da Igreja Católica 

no Brasil. 

A Concordata traz três artigos que tratam especificamente de temas educacionais: o 

artigo 9º, o artigo10, §1º e §2º, e, o artigo 11, §1º. No artigo 9º, que trata do reconhecimento 

de títulos e qualificações em nível de Graduação e Pós-Graduação, é estabelecido que os 

títulos estão sujeitos às exigências dos ordenamentos jurídicos brasileiro e da Santa Sé. A 

revalidação dos diplomas depende somente do reconhecimento por uma universidade, pública 

ou privada, que tenha curso idêntico. Até universidade ligada à igreja católica pode revalidar 

esses títulos. (CUNHA, 2009, p.270) 

No artigo 10, a Igreja Católica se dispõe a colocar à disposição da sociedade brasileira 

suas instituições de ensino, de acordo com seus fins e com as exigências do ordenamento 

jurídico brasileiro. No §1º, o Brasil reconhece o direito da Igreja Católica de constituir e 

administrar Seminário e outros Institutos eclesiásticos de formação e cultura. No §2º, é 

estabelecido que o ordenamento jurídico brasileiro regulará o reconhecimento de títulos 

obtidos nos Seminário e Institutos.  

No artigo 11, é estabelecido que a República Federativa do Brasil deverá observar o 

direito de liberdade religiosa, de diversidade cultural e de pluralidade confessional. Além 

disso, afirma também que o Brasil deverá respeitar a importância do ensino religioso para a 

formação integral da pessoa, para um ateu ou agnóstico essa norma viola sua liberdade de 

consciência e de crença. A expressão pluralidade confessional, que cita somente posições 

confessionais, contraria o artigo 206, III, da Constituição de 1988, que estabelece que o 

ensino deverá ser ministrado com base nos princípios do pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas. Se as escolas adotarem o ensino confessional, estarão esvaziando o pluralismo 

de idéias e concepções pedagógicas, já que o ensino confessional dá preferência a uma 

determinada religião. (CUNHA, 2009, p.273) 

A assinatura da Concordata, por si só, já padece do vício da inconstitucionalidade, 

pois, não é constitucional o acordo feito entre o Brasil e a Igreja Católica, já que o Brasil 

adota o regime de separação entre o Estado e as religiões, esse acordo está prejudicando as 

demais religiões e as pessoas que não adotam nenhuma religião. (FISCHMANN, 2012, p.82) 
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3.3. Modalidade de ensino religioso não confessional 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece, no artigo 205, que 

o escopo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho, isso significa que o sistema educacional deve 

ensinar sobre a o funcionamento das instituições estatais, da importância do voto, das 

competências das autoridades estatais e dos direitos e garantias individuais, entre os direitos 

individuais estão os direitos de livre escolha da religião, é uma contradição lógica estabelecer 

um ensino religioso confessional, que prega a doutrina de uma única religião, e uma liberdade 

de escolha da religião, assim sendo, o artigo 210, §1º, somente é possível ser interpretado no 

sentido de adoção de um ensino não confessional, um ensino que trate da história das 

religiões. (ALMEIDA, 2006, p.147)  

O ensino não confessional é o ensino sobre a história das religiões, nele a religião é 

analisada como um fenômeno sociológico das culturas, o ensino religioso é secular e 

ministrado por professores de sociologia, filosofia ou história. (CARRIÃO, 2010, p.46) 

O motivo pelo qual o ensino religioso não pode ter o caráter confessional é que o ensino 

baseado em uma única religião obriga, necessariamente, o Estado a discriminar outras 

religiões, assim, somente religiões que tem força para se institucionalizarem terão as suas 

doutrinas ensinadas. O Estado brasileiro deverá ensinar história das religiões, e não apenas 

uma determinada religião. O desenvolvimento de uma concepção específica de bem 

preceituado por uma determinada religião é um interesse e uma escolha da família, mas, não é 

um interesse do Estado, assim, se o Estado fosse obrigado a adotar um ensino religioso 

confessional ele estaria ensinando a concepção de bem de determinadas famílias que 

escolheram uma determinada religião, por exemplo, se a família adota a religião protestante e 

a escola ensina o protestantismo, o Estado estaria ensinando o protestantismo, o que não é 

tarefa do Estado ensinar uma religião específica. (ALMEIDA, 2006, p.246) 

A modalidade de ensino estabelecida pela Constituição de 1988 somente pode ser não 

confessional, pois, se fosse confessional ela estaria expressa no artigo 210, §1º. Chegamos a 

essa conclusão pela análise da história das Constituições republicanas brasileiras. Na 

Constituição de 1891, o ensino religioso nem sequer é mencionado, e, no artigo 72, §6º, ela 

afirma que o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos será leigo. Na Constituição de 

1934, o ensino religioso é estabelecido como sendo de freqüência facultativa e confessional, 

de acordo com a religião do aluno, conforme previsto no artigo 153. Na Constituição de 1937, 

no artigo 133, foi estabelecido que o ensino religioso poderá ser contemplado como matéria 
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das escolas primárias, normais e secundárias, mas, não será ministrada pelos professores e 

nem será de freqüência obrigatória para os alunos. O ensino religioso somente poderia ser 

ensinado pelos representantes das religiões e sem custos para o Estado brasileiro. Na 

Constituição de 1946, em seu artigo 168, V, o ensino religioso foi instituído como disciplina 

dos horários das escolas oficiais, de matrícula facultativa e na modalidade confessional, de 

acordo com a confissão religiosa do aluno. Na Constituição de 1967, no artigo 168, §3º, IV, e 

na Constituição de 1969, no artigo 176, §3º, V, o ensino religioso foi estabelecido como de 

matrícula facultativa e como disciplina dos horários normais das escolas de grau de primário 

ou médio. Na Constituição de 1988, no artigo 210, §1º, o ensino religioso foi estabelecido 

como de matrícula facultativa e como disciplina dos horários normais das escolas públicas do 

ensino fundamental. Vejamos que, nas Constituições de 1934 e de 1946, a modalidade de 

ensino era confessional, após, nas Constituições seguintes o ensino confessional não foi 

mencionado. (SEPULVEDA, 2015, p.155) 

A norma constitucional que permite o ensino religioso nas escolas públicas, artigo 

210, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é de eficácia limitada, 

ou seja, necessita de complemento legislativo, lei, decreto, ou qualquer outra espécie de fonte 

formal jurídica, para ter eficácia, apenas a norma constitucional não seria capaz de permitir 

que o ensino religioso fosse efetivado, e esse complemento legislativo foi feito pela lei 9394, 

de 20 de dezembro de 1996. (SEFERJAN, 2012, p.120) 

A legislação infraconstitucional que complementa o artigo 210, § 1º, é a lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, a lei estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Com relação ao 

ensino religioso as normas que regulamentam o ensino religioso são os artigos 33, §1º e §2º, 

com redação dada pela lei 9475, de 22 de julho de 199717, este artigo prevê a preservação da 

pluralidade religiosa. Ela trata o ensino religioso com atenção à diversidade religiosa, sem a 

escolha de nenhuma religião. O conteúdo do ensino religioso será fixado pelo Estado, que 

ouvirá as entidades civis, compostas pelos representantes de cada religião, sem excluir 

nenhuma. Como o Estado não pode dar prioridade a nenhuma religião, somente será possível 

atender a esse mandamento com a criação de um conteúdo que trate do estudo de história das 

religiões. A habilitação e admissão de professores deverá ser estabelecida pelo Estado e 

                                                             
17 Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.  
§1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso 
e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. 
§2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso. 
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ministrada por um professor da área de ciências humanas, filosofia, sociologia ou história. 

(MONTEIRO, 2012, p.2012)  

Ao assegurar, no artigo 33, o respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil, o 

legislador infraconstitucional criou um parâmetro de ensino religioso de caráter social, 

filosófico, e não confessional. As religiões seriam estudadas a partir do fenômeno histórico 

cultural das sociedades. (ZYLBERSZTAJN, 2012, p.152) 

No que se refere ao custeio dos professores, o artigo 33, caput, da lei 9394/1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com as modificações feitas pela lei 9475/1997, 

estabeleceu que o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão. Isso 

significa que o custo dos professores de ensino religioso deverá ser feito pelo Estado. Como a 

formação básica do cidadão é função obrigatória do Estado, conforme previsto no artigo 32, 

logo, conclui-se que a oferta do ensino religioso, ao fazer parte da formação básica do 

cidadão, é uma obrigação do Estado. Assim, a lei 9475/1997 ao inserir a expressão formação 

básica do cidadão, tornou o ensino religioso um dever do Estado. Se o Estado vai custear os 

professores o ensino deverá ser não confessional. Quando o artigo 33 previa a modalidade de 

ensino confessional, o que ocorreu antes da lei 9475/1997, o ensino religioso não poderia ter 

custos para o Estado. (SEPÚLVEDA, 2015, p.162) 

Ainda no que se refere ao custeio dos professores, para percebermos com mais clareza que 

quando o ensino é confessional não cabe ao Estado custeá-lo, mas, quando o Estado custeia o 

ensino ele só pode ser não confessional, vejamos. O Conselho Nacional de Educação, ao 

analisar o artigo 33, da lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, antes da modificação feita pela 

lei 9475/1997, por meio do parecer nº 05/97, de 11/03/1997, estabeleceu que os cofres 

públicos não podem custear o ensino religioso, com base nos seguintes argumentos: primeiro, 

é vedado ao Estado a subvenção de cultos religiosos ou igrejas; segundo, haveria um 

tratamento desigual do Estado em relação às diversas igrejas, tendo em vista que o professor é 

pago por hora curricular, isso significa que um aluno traria um custo ao Estado da mesma 

forma que 30 ou 40 alunos; terceiro, se cada aluno decidisse escolher uma religião, a 

disciplina de religião custaria mais ao Estado do que outras disciplinas, como matemática ou 

português, com carga horária maior. Esse parecer foi dado antes da modificação, efetuada em 

22/07/1997, por meio da Lei 9475, do artigo 3318 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

                                                             
18 Vejamos o artigo 33 da LDB, antes de 22/07/1997.  
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as 
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus representantes, em caráter: 
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Na época em que a LDB estabelecia o ensino confessional e interconfessional, artigo 33, I e 

II, o parecer foi no sentido de que não poderia haver custos para o Estado. (WEINGARTNER 

NETO, 2006, p.470) 

Tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4439,  

proposta pela Procuradoria Geral da República, na qual traz consigo três pedidos: o primeiro, 

o da realização de interpretação conforme a Constituição do art.33, caput e §1º e 2º, da Lei Nº 

9394/1996, para fixar que o ensino religioso nas escolas públicas do nível fundamental 

somente pode ser de natureza não confessional; o segundo, o de interpretação conforme a 

Constituição do art. 11, §1º, do Decreto Legislativo Nº 698/2009, promulgado pelo Decreto 

Presidencial Nº 7107/2010, para fixar que o ensino nas escolas públicas de nível fundamental 

somente pode ser não confessional; e o terceiro, seja declarada a inconstitucionalidade do 

art.11, §1º do Decreto Legislativo Nº 698/2009, promulgado pelo Decreto Presidencial Nº 

7107/2010, o Acordo Brasil- Santa Sé, que estabelece que especificou que o ensino religioso 

deve ser católico ou de outras confissões religiosas. (CUNHA, 2013, p.935) 

A Constituição de 1988, caso faça a opção pela modalidade de ensino confessional, estará 

abrindo caminho para o proselitismo religioso e dificultando o respeito de todas as religiões, 

pois, separam estudantes de diferentes religiões, de acordo com a religião adotada para o 

ensino, assim, se uma pessoa pertence a uma religião x, a religião católica, por exemplo, e o 

ensino ministrado é de uma religião y, a religião protestante, por exemplo, é óbvio que vai 

haver uma separação dos alunos  de acordo com a sua religião no âmbito da escola pública, os 

alunos que adotam a religião católica serão excluídos das aulas de ensino religioso, o que não 

ocorreria se o ensino religioso fosse não confessional, nessa modalidade todos os alunos 

teriam aulas de ensino religioso não excluindo nenhuma religião. (MARTEL, 2007, p.25) 

Na realidade da sala de aula existem religiões com maiores números de adeptos, religiões 

com menores números de adeptos e os alunos que não praticam nenhuma religião, essas 

concepções religiosas dividem os alunos e geram disputas de corações e mentes infanto-

juvenis, que buscam a verdade, cada religião oferece sua verdade com base em elementos 

transcendentais e no argumento de autoridade divina. Isso pode gerar uma desunião entre os 

alunos e a discriminação de não crentes e de praticantes de religiões com menores números de 

adeptos. E essa discriminação poderá aumentar se o ensino for confessional, pois, as escolas 

públicas não propiciariam a formação dos alunos no sentido de que pudessem optar pela 
                                                                                                                                                                                              
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou 
orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou 
II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela 
elaboração do respectivo programa. 
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adoção de uma religião, já que, com o ensino confessional, eles só conheceriam uma única 

religião. (CUNHA, 2013, p.935)   

Vejamos um exemplo de que a adoção da modalidade de ensino confessional exclui 

posições minoritárias e gera preconceitos: um estudo realizado em quatro escolas públicas 

brasileiras que adotam o ensino confessional mostrou que, em relação ao homossexualismo, 

algumas professoras ao ensinarem a doutrina de uma religião praticavam abertamente a 

homofobia, segundo elas esses comportamentos minoritários eram errados, porque suas 

religiões condenavam a prática do homossexualismo, e, assim sendo, seus alunos deveriam 

ser corrigidos para adotarem o comportamento correto.(SEPÚLVEDA, 2015, p.163) 

A Constituição de 1988 não adota nenhuma religião como oficial, em não existindo uma 

religião oficial, o Poder Público não pode escolher nenhuma religião para ser lecionada, no 

âmbito do ensino fundamental, no Brasil, pois se assim o fizesse estaria promovendo uma 

determinada religião em detrimento das outras. O objetivo do Poder Constituinte Originário 

ao inserir o artigo 210, § 1º, na Constituição foi o de oferecer ao aluno a oportunidade de 

conhecer os fundamentos das maiores religiões existentes no Brasil para que pudesse, no 

futuro, escolher a que ele mais gostou ou não escolher nenhuma. (SCHERKERWITZ, 1996, 

p.4) 

Um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito é o princípio da liberdade 

religiosa, e seu corolário, o princípio da liberdade de consciência, ou seja, o princípio da 

liberdade religiosa faculta ao indivíduo o direito de ter a crença que melhor lhe satisfaz, e o 

princípio da liberdade de consciência faculta ao indivíduo o direito de não ter crença 

nenhuma, assim sendo, esses dois princípios conseguem abranger os que praticam alguma 

religião e os que não praticam religião nenhuma, protegendo tanto os indivíduos que praticam 

uma religião minoritária quanto os indivíduos que praticam uma religião majoritária, e ele vai 

além, garantindo aos que não praticam nenhuma religião a proteção da sua consciência e de 

sua crença. (MORAIS, 2011, p.241) 

O artigo 210, § 1º, da Constituição de 1988, estabelece que o ensino religioso será de 

matrícula facultativa e constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, não mencionando as escolas privadas. Assim sendo, surge uma questão: 

o ensino religioso na modalidade não confessional é obrigatório para as escolas privadas? A 

resposta é sim. As escolas privadas para funcionarem devem atender a dois requisitos, 

previstos no artigo 209, I e II, da Constituição de 1988: o primeiro é o cumprimento das 

normas gerais da educação nacional, a lei 9394/1996; o segundo é a autorização e avaliação 

de qualidade pelo poder público. Assim sendo, se o artigo 33 da lei 9394/1996 estabelece a 
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modalidade de ensino não confessional, logo, as escolas privadas, que deverão obedecer as 

normas da lei 9394/1996, deverão adotar a modalidade não confessional. (CAMARGO, 2015, 

p.26) 
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Conclusão 

 

A modalidade de ensino estabelecida pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 

210, §1º, que estabelece que o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, somente poderá ser de 

natureza não confessional, pois ele deverá ser interpretado em consonância com o artigo 5º, 

inciso VI, da Constituição, que estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religioso e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e suas liturgias, e em consonância com o artigo 19, inciso I, que 

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

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 

manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público. 

O único ensino capaz de fornecer uma formação sólida e preocupada com as diversas 

formas de relacionamento dos indivíduos na sociedade é o ensino religioso não confessional. 

Ao ensinar a história das religiões ele consegue ensinar aos alunos de como as religiões 

surgiram e que é possível a convivência das diversas religiões dentro da sociedade, sem a 

necessidade de se utilizar da violência para tentar acabar com as demais religiões. Pregando 

uma cultura de paz, que é o objetivo maior do direito, solucionar conflitos sociais, que surgem 

entre os indivíduos. 

As religiões possuem dogmas que, algumas vezes, são contraditórios, o que leva o aluno a 

pensar que somente existe uma verdade, que é a pregada por sua religião, se utilizarmos a 

modalidade confessional essas exclusões ganharão força na sociedade, e gerará a exclusão da 

religião minoritária. Por isso, é necessário que a interpretação da expressão ensino religioso, 

prevista no artigo 210,§1º, seja considerada ensino religioso não confessional. 

Se aceitarmos que normas religiosas, ensinadas mediante a adoção do ensino confessional, 

que pregam a restrição de direitos estabelecidos na Constituição, em visível afronta à 

Constituição, sejam ensinadas e fomentadas pelo Estado estaremos derrogando uma norma 

constitucional e dando prevalência a uma norma religiosa, para exemplificarmos, vejamos o 

caso do homossexualismo, que, para algumas religiões, a Religião Católica e as Religiões 

Protestantes, são práticas condenáveis e proibidas, para a Constituição é um livre arbítrio de 

cada um, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso II, que preceitua que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O Estado estaria 

agindo, se assim o fizesse, em detrimento da própria Constituição. Se o Estado adotar a 
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prática do ensino confessional ele estará fomentando o descumprimento das normas 

constitucionais, por isso, a única modalidade de ensino permitida pela Constituição é a não 

confessional. 

A Constituição ao estabelecer, no artigo 210, §1º, que a matrícula é facultativa ela está 

dando oportunidade para que as pessoas que não crêem na religião possam exercer a sua 

liberdade de consciência, que está prevista no artigo 5º, inciso VI, da Constituição de 1988, 

não assistindo aulas de ensino religioso. 

A Constituição ao estabelecer, no artigo 210, §1º, que o ensino religioso constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ela está dando a 

oportunidade para que os crêem na religião, mas não queiram assistir aulas de ensino 

religioso, por quaisquer motivos, ou mesmo sem ter motivos, possam exercer a sua liberdade 

de crença, que está prevista no artigo 5º, inciso VI, da Constituição de 1988. Ocorre que, para 

que seja atendida a liberdade de crença, é necessário que a interpretação seja feita com base 

no artigo 19, inciso I, que preconiza a separação do Estado com a Religião, assim, para que se 

atenda a liberdade de crença o ensino religioso somente poderá ser efetuado na modalidade 

não confessional, sem beneficiar ou menosprezar qualquer religião.  

Além disso, a Constituição de 1988 adotou o princípio do respeito no que se refere à 

resolução de demandas relacionadas com a religião, pois, mesmo que uma determinada 

religião consiga, por meio de maiorias parlamentares, alterar a Constituição por meio de 

emendas, que vise a estabelecer uma religião dominante, esta, não será Constitucional porque 

violará uma cláusula imodificável da Constituição, conforme previsto no artigo 60, §4º, inciso 

IV,  que estabelece que não poderá haver proposta de emenda constitucional tendente a abolir 

os direitos e garantias individuais, ou seja, a liberdade religiosa, prevista no artigo 5º, inciso 

VI, da Constituição de 1988 é uma cláusula imodificável, uma vez que se trata de direitos 

individuais dos seres humanos. 

Portanto, a única forma de ser oferecido pelo Estado o ensino religioso é na modalidade 

não confessional, que é a única modalidade que pode atingir o interesse de todas as religiões e 

dos indivíduos que não professam nenhuma religião. Com essa modalidade é possível 

inserirmos nos alunos de diferentes crenças religiosas que eles podem conviver na escola e na 

sociedade, respeitando suas diversidades, e utilizando o diálogo e a reflexão como forma de se 

chegar a uma convivência pacífica e melhor na sociedade. Se utilizarmos o ensino 

confessional estaremos promovendo a discórdia entre as diversas religiões, o que não é função 

do Estado, pelo contrário a função do Estado, por meio do direito é trazer a convivência 

pacífica entre os membros da sociedade. 
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