
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADI 4.439, QUE VERSA SOBRE O ENSINO RELIGIOSO NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS 

 

1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.439, ajuizada pela Procuradoria Geral da 

República (PGR), trata da necessidade de interpretação, conforme a Constituição Federal 

(CF-1988), do artigo 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) e de trecho do § 1º do artigo 11 do Decreto nº 7.107, de 

11 de fevereiro de 2010, que promulgou o Acordo entre o Governo brasileiro e a Santa Sé 

relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil e do “ensino religioso, católico e de 

outras confissões religiosas”. 

 

2. A PGR sustenta que a Constituição exige que a disciplina denominada ensino religioso (CF-

1988, art.210, §1º) deva ser ofertada nas escolas públicas em caráter estritamente não-

confessional – apenas dessa forma o ensino religioso seria compatível com o disposto no 

art.19, inciso I, da CF. A plena organicidade da Constituição também não permite, segundo a 

PGR, que o ensino religioso implique na admissão de professores na qualidade de 

representantes de confissões religiosas, conforme trecho da exordial da PGR: 

 

“o conteúdo programático da disciplina consiste na 
exposição das doutrinas, das práticas, da história e 
de dimensões sociais das diferentes religiões – bem 
como de posições não-religiosas, como o ateísmo e 
o agnosticismo – sem qualquer tomada de partido 
por parte dos educadores”.  

 

3. Numa análise sistemática, a CNTE, para além do que propõe a PGR, sustenta haver forte 

contradição entre os comandos do art. 19, I e 210, § 1º da Constituição Federal, ainda que 

considerando a regulamentação desse último dispositivo pela lei federal nº 9.475/97, que 

alterou a redação do art. 33 da Lei 9.394/96, que rege as diretrizes nacionais da educação 

brasileira. Dispõe a Lei 9.475, in verbis: 

 



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.” 

 

4. A contradição acima referida se pauta no fato de que a concessão da prática do ensino 

religioso, nas escolas públicas, é uma espécie de subvençãodo Estado às ordens religiosas do 

país, mesmo adotando-se critério de “matrícula facultativa” e observando-se o “respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil”. Difícil, também, compreender essa concessão 

estatal como forma de “colaboração de interesse público” (art. 19, I, CF), visto que as igrejas 

e cultos já gozam de ampla não intervenção do Estado em suas práticas religiosas. 

5. A CNTE entende como fundamental a consolidação do caráter laico do Estado brasileiro. 

Pensando em termos históricos, foi durante a emergência da modernidade que, 

paulatinamente, a religião foi deixando de ser o centro do poder terreno, criando condições 

efetivas para a laicidade do Estado – equidistante dos cultos religiosos, sem assumir religião 

oficial. Por outro lado, o Estado laico não significa uma posição de irreligião ou de anti-

religiosidade. Ao respeitar todos os cultos e não adotar e privilegiar nenhum deles, o Estado 

libera positivamente as igrejas de qualquer tipo de controle, fortalecendo e criando as reais 

condições para o respeito ao conjunto de todas as religiões e cultos religiosos (CURY, 2004).  

6. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, firmado em 1966 e ratificado pelo 

Brasil em 1992, trata expressamente do direito a liberdade religiosa, entendendo, inclusive, 

a liberdade de ensino religioso como parte da referida liberdade – assim como proíbe que 

terceiros (inclusive o Estado) criem situações que restrinjam a liberdade religiosa.O Pacto 

trata, ainda, do direito dos pais ou responsáveis legais de escolherem a educação religiosa e 



moral de seus filhos ou tutelados, e de orientar essa educação em acordo com suas próprias 

convicções. 

 

7. Para a CNTE, a religião é um valor sociocultural e espiritual reconhecidamente importante 

para a coesão familiar e da sociedade, mas que possui espaços e condições próprias para 

sua prática e convivência. Diante disso, a CNTE entende como primordial o estudo das 

Religiões, porém numa condição epistemológica que possibilite aos estudantes refletirem 

sobre o sentido histórico, cultural e social desse valor imaterial (cultural) humanitário. De 

modo que as disciplinas de Filosofia e Sociologia, introduzidas no currículo escolar por meio 

da Lei 11.684/08, assim como as de História e Geografia, constituem-se em espaços e 

momentos adequados para se debater essas questões com os estudantes. 

 

 

8. A posição do item anterior corrobora a tese da laicidade educacional, pois não compete à 

escola induzir qualquer tipo de opção religiosa às crianças e pré-adolescentes (sobretudo 

entre os 6 e 14 anos, idades de frequência no ensino fundamental), sendo esta uma questão 

de inteira responsabilidade e opção das famílias. Já a tolerância religiosa terá mais a ganhar 

num espaço onde as religiões são tratadas de forma respeitosa e como parte do 

conhecimento humanístico, sem nenhuma influência objetiva ou subjetiva a quaisquer 

crenças – inclusive em relação às posições dos ateus e agnósticos. 

 

9. Nesse diapasão, importante destacar ainda que a previsão na Lei n° 9.475/1997, de que 

“o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 

cidadão” é, em nossa opinião, inconsistente com o preceito constitucional de que os 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental devem “assegurar formação básica comum 

e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (art. 210, caput, CF). Se o 

ensino religioso é de matrícula facultativa – como afirmam a Constituição e a LDB – como 

pode, então, simultaneamente, ser parte integrante da formação básica do cidadão? Os 



alunos que não frequentarem essa disciplina estariam renunciando voluntariamente parte 

de sua cidadania? 

 

10. A contradição acima apontada leva a crer, do nosso ponto de vista, que as normas 

regulamentadoras dos sistemas de ensino, que incluem o ensino religioso entre os 

componentes curriculares comuns, ou seja, dentro da carga-horária mínima exigida aos 

estudantes, são inconstitucionais. Sobre o assunto, a Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, através do parecer nº 12, de 1997, se pronunciou contrária 

à contabilização do ensino religioso para efeito das 800 horas letivas exigidas anualmente às 

escolas de nível básico. O parecer é coerente com a oferta facultativa do ensino religioso, 

chegando ao ponto de recomendar às escolas a disponibilização de outros conteúdos 

relacionados à formação geral para os estudantes não matriculados na disciplina do ensino 

religioso – orientação que, para a CNTE, é insuficiente, pois o correto seria abolir a 

“disciplina” específica de ensino religioso, tratando esse tema curricular como área de 

conhecimento histórico-cultural da humanidade. Não se pode, reiteramos, conceber 

quaisquer ensinamentos dogmáticos no ambiente escolar. 

 

11. A vedação ao proselitismo, apontada no caput do art. 33 da LDB, é um avanço, mas não 

supera as contradições e os problemas práticos decorrentes da subvenção Estatal, que 

permite o ensino religioso nas escolas. Passemos, então, às questões de ordem prática nas 

escolas e nos sistemas de ensino. 

 

 

 

12. Os artigos 37, 39 e 206, V, VIII e parágrafo único da CF-1988 tratam dos princípios e 

critérios para contratação de servidores públicos, inclusive para as escolas públicas. Não por 

outro motivo, até hoje, os entes federados e seus sistemas de ensino não conseguiram 

regulamentar os §§ 1º e 2º do art. 33 da LDB, de forma coerente, pois sempre haverá 

barreiras constitucionais intransponíveis. 



 

13. As dificuldades para a regulamentação do ensino religioso nas escolas públicas são 

muitas, mas destacamos as seguintes: (1) não há profissionais do magistério aptos para 

lecionar a disciplina stricto sensu, à luz do que determina o art. 62 da LDB (e a escola, cada 

vez mais, é um local de prática profissional exercida por professores, pedagogos e 

funcionários administrativos); (2) a contratação de padres, pastores ou qualquer outro 

representante de religiões ou cultos diversos consumaria o proselitismo e, pior, tornaria 

ainda mais clarividente a subvenção estatal às ordens religiosas através de pagamento de 

salários aos ministradores de aulas; (3) o ensino religioso, ao menos nas formas de ensino 

confessional, não pode acarretar ônus direto para o Estado (art. 19, I da Constituição); (4) 

em não sendo permitido o proselitismo, mas apenas o estudo do fenômeno religioso do 

ponto de vista histórico-sociológico-filosófico, qual a razão de o Estado consultar entidades 

civis sobre a elaboração do conteúdo do ensino religioso? 

 

14. Sobre a formação dos profissionais e as orientações para os currículos das escolas de 

nível básico, acerca do conteúdo disciplinar de ensino religioso, diz o Parecer CNE/CEB nº 

12, de 1997: 

Nesta formulação [da lei nº 9.475/97] a matéria 
parece fugir à competência deste Conselho, pois a 
questão da fixação de conteúdos e habilitação e 
admissão dos professores fica a cargo dos 
diferentes sistemas de ensino. Entretanto, a questão 
se recoloca para o Conselho no que diz respeito à 
formação de professores para o ensino religioso, 
em nível superior, no Sistema Federal de Ensino. 
[...] A Lei nº 9.475 não se refere à formação de 
professores, isto é, ao estabelecimento de cursos 
que habilitem para esta docência, mas atribui aos 
sistemas de ensino tão somente o estabelecimento 
de normas para habilitação e admissão de 
professores. 
[...] Considerando estas questões é preciso evitar 
que o Estado interfira na vida religiosa da 
população e na autonomia dos sistemas de ensino. 
[...] 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, de decidir sobre o caráter mais ou menos 
ecumênico de conteúdo propostos [...] (p. 3) 
 

E conclui: 

[...] não cabe à União determinar, direta ou 
indiretamente, conteúdos curriculares que orientem 
a formação religiosa dos professores, o que 
interferiria tanto na liberdade de crença como nas 
decisões de estados e municípios referentes à 
organização dos cursos em seus sistemas de ensino, 
não lhe compete autorizar, nem reconhecer, nem 
avaliar cursos de licenciatura em ensino religioso, 
cujos diplomas tenham validade nacional. (p. 4) 

 

15. Vê-se, portanto, que o art. 33 da LDB (Lei 9.475/97) é totalmente inviável, podendo, a 

ele, do nosso ponto de vista, ser conferida “interpretação conforme”, por esse Egrégio 

Tribunal, no sentido de assegurar o estudo das religiões nas disciplinas de Filosofia, 

Sociologia, História e Geografia de currículos do ensino fundamental e médio das escolas 

públicas. 

 

16. Importante recordar que a CNTE impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 

3268) para suspender os efeitos de dispositivos de Lei do Estado do Rio de Janeiro que 

instituiu o ensino religioso nas escolas integrantes da rede pública. Os artigos 1º, 2º e 3º da 

Lei Estadual 3.450/00, questionados na ação, destacam que o ensino religioso, de matrícula 

facultativa, só poderá ser ministrado nas escolas oficiais por professores que tenham sido 

credenciados pela autoridade religiosa competente. Estabelecem, ainda, que o conteúdo do 

ensino religioso é atribuição específica das autoridades religiosas, cabendo ao Estado o 

dever de apoiá-lo integralmente. Conforme exposto neste presente parecer, a Lei estadual 

fere o parágrafo 1º do artigo 19 da CF, que veda ao Estado a manutenção de relações de 

dependência ou aliança com cultos religiosos, assim como o inciso VIII, do art. 5º da CF-

1988, quanto à privação de direitos por motivos de crença religiosa. 

 



17. Por certo, as questões aqui suscitadas não interferem na oferta do ensino religioso nas 

escolas confessionais, visto que as famílias podem conferir a educação de seus filhos a 

ordens religiosas específicas. E por não disporem de recursos do Estado, ao menos para o 

fim específico de lecionarem a disciplina religiosa, não há que se questionar a oferta da 

disciplina de ensino religioso por essas instituições de ensino. Uma democracia substantiva 

deve não apenas garantir e possibilitar o pleno exercício das decisões tomadas pelas 

maiorias, mas também garantir que essas decisões não avancem sobre os direitos das 

minorias. 

 

18. Em tempos de implementação do Plano Nacional de Educação e da necessária e urgente 

institucionalização do Sistema Nacional de Educação (SNE) – elemento fundamentalpara o 

atendimento das demandas educacionais com qualidade e equidade, especialmente no 

nível básico, buscando superar as históricas desigualdades regionais e econômicas por meio 

de políticas de financiamento, organização, gestão, valorização profissional e suporte 

técnico às redes de ensino –, é relevante destacar as questões levantadas pelo Professor 

Luiz Antônio Cunha, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ): 

 

A criação do Sistema Nacional de Educação tem 
sido justificada por diversos elementos, entre os 
quais não aparece a laicidade da educação pública. 
No meu entender, tal omissão expressa a 
insuficiente compreensão do Estado republicano e 
de suas políticas, em especial as políticas 
educacionais. Esse conveniente (conivente?) 
silêncio propicia a situação atual do Ensino 
Religioso nas escolas públicas, marcada pela 
anomia jurídica e pela folia pedagógica. Ambas 
prosperam na fragmentação do aparato 
educacional brasileiro em múltiplos sistemas, o que 
abre caminho para a luta pela hegemonia religiosa 
no campo educacional, privando a escola pública 
de um elemento essencial da prática republicana – 
a liberdade de pensamento e de crença, decorrente 
da laicidade. (CUNHA, 2013, p.939) 

 



19. Diante das contradições e inconsistências acima destacadas, e para além da necessária 

aplicação de interpretação conforme ao art. 33 da LDB – e ao próprio Acordo do Brasil com 

a Santa Sé –, faz-se necessário, em sede do Congresso Nacional, aprovar Proposta de 

Emenda à Constituição para alterar o art. 210, § 1º da CF-1988, a fim de que os sistemas de 

ensino possam regulamentar de forma coerente essa temática em suas estruturas 

organizativas e nos currículos escolares, uma vez que, conforme preleciona FISCHMANN 

(2011), “ao tentar regulamentar o não regulamentável, qual seja, o acordo entre religiões 

sobre o que ensinar, como conteúdo único, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação criou 

mais dificuldades que soluções para o que já era problemático na Constituição”. 

 

Brasília, 5 de junho de 2015 

Roberto Franklin de Leão – Presidente da CNTE 

 

 


