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RESUMO 

Este trabalho apresenta algumas experiências e reflexões sobre as religiosidades presentes no 

âmbito escolar público. Para trabalhar esse tema elegeram-se algumas questões consideradas 

importantes para a sua construção, dentre elas: i) a religiosidade nas escolas públicas; ii) a lei 

sobre o Ensino Religioso no Estado do Rio de Janeiro, que se apresenta como confessional; a 

presença/ostentação de símbolos religiosos cristãos nos cenários escolares; e iv) a prática 

cotidiana de “rezas e orações na escola”. Ilustrou-se essa experiência com um relato 

vivenciado numa escola municipal de Santo Antônio de Pádua, no município da região 

noroeste fluminense, durante o estágio supervisionado da disciplina de Pesquisa e Prática de 

Ensino II. Realizou-se uma análise bibliográfica e crítica quanto à laicidade e práticas 

eclesiásticas no estado fluminense. Entende-se que a obrigatoriedade de rezas e orações 

cristãs na escola e a naturalização dessas práticas junto à comunidade paduana ferem a 

laicidade do Estado, que recomenda o impedimento de relações diretas com qualquer 

convicção religiosa no coletivo institucional, de modo a assegurar a liberdade religiosa, como 

um princípio constitucional relevante num Estado Democrático de Direito. 

 

Palavras-chaves: Religiosidade. Laicidade. Escola Pública. Ensino Religioso. 

 

 

 

  



   
 

   
 

Abstract 

This paper presents some experiences and reflections on the religiosities present in the public 

school environment. In order to work on this theme, some issues considered important for its 

construction were chosen, among them: i) religiosity in public schools; ii) the Law on 

Religious Education in the State of Rio de Janeiro, which presents itself as a confessional; the 

presence / ostentation of Christian religious symbols in school settings; and iv) the daily 

practice of "pray and prayers at school". This experience was illustrated with a report from a 

municipal school in Santo Antônio de Pádua, in the municipality of the northwestern region 

of Rio de Janeiro, during the supervised internship of the Teaching Research and Practice II 

discipline. A bibliographical and critical analysis was carried out regarding secularity and 

ecclesiastical practices in the state of Rio de Janeiro. It is understood that the compulsion of 

Christian prayers and prayers in the school and the naturalization of these practices with the 

community of Paduan are damaging to the laity of the State, which recommends the 

impediment of direct relations with any religious conviction in the institutional collective, so 

as to ensure religious freedom, as a relevant constitutional principle in a Democratic State of 

Law. 

 

Keywords: Religiosity. Laicity. Public school. Religious education. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho visa analisar a religiosidade no cenário escolar, envolvendo a infância e 

a religião, questões essas que estão ligadas desde o século XI, na Europa Ocidental até os dias 

de hoje. No Brasil, a religiosidade já era presente com os índios, antes da vinda dos 

portugueses. Mas em 1500, com a vinda dos portugueses, o Estado Brasileiro se oficializa 

tendo o Catolicismo Romano como religião predominante. A religiosidade perpetua no Brasil 

até os dias de hoje, mesmo sendo um país laico. As discussões desse trabalho se propõem a 

refletir como a manifestação da religiosidade se faz presente no âmbito escolar mesmo sendo 

um país laico; como o Ensino Religioso nas escolas pode se tornar excludente e intolerante, 

por meio de imposição do gestor escolar; e como uma lei de ensino confessional, que difere 

da LDB, dando margem para que a religião predominante se estabeleça como “oficial”, pode 

se manter em vigor por tanto tempo no Estado do Rio de Janeiro. Enfim, são essas questões 

que me levaram a chegar a essa pesquisa. 

Faço uma importante síntese histórica, onde começo falando da infância na Europa 

Ocidental do século XI até o XIX, fazendo um resgate histórico usando dois importantíssimos 

referenciais teóricos, que são o Philippe Ariès (1981) e o Colin Heywood (2004), que falam 

da infância na Europa e também como a religião cristã Católica Apostólica Romana, que era 

soberana naquela época. A religião cristã católica tinha uma forte influência na infância 

naquele período, pois eram a partir dela que a criança começava a ganhar uma 

representatividade na sociedade, por meio de imagens que a igreja tinha naquela época, como 

o presépio, imagem da Nossa Senhora, pinturas em vitrais, as pinturas que representavam o 

menino Jesus e entre outras coisas que podem ser lidas no trabalho.  

Logo após, começo a explanar a chegada dos portugueses ao Brasil, que trazem os 

jesuítas, que começam a catequizar os índios, que aqui abitavam, e os africanos que eram 

trazidos para Brasil forçados para serem escravizados. A catequização era a educação que 

ocorria naquela época, ocasionada pelos jesuítas.  Chego ao século XX no Brasil e apresento 

as leis sobre o Ensino Religioso e também aponto a lei que foi promulgada no final do século 

XIX, onde diz que “Será leigo o Ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” (BRASIL, 

1891). Que aponta a separação entre a Igreja e o Estado. E a partir disso, já começo a falar 

sobre a laicidade no país, que começa a surgir e ganhar forma aos longos dos anos até virar lei 

definitiva na Constituição de 1988 e entrar na LDB de 1996, onde aponta que a escola deve 
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ter um ensino laico, para todos e todas. Luiz Antônio Cunha (2001), Moysés Kuhlmann 

Júnior (2000), dentre outros, são as referências teóricas desta abordagem.  

Com isso, podemos afirmar que depois de vários acontecimentos históricos notou-se 

a necessidade de o Estado se distanciar da religião para que não houvesse nenhum 

favorecimento a uma religião específica, fenômeno conhecido como laicidade do Estado. 

Assim buscou-se a igualdade entre todas e ao mesmo tempo a proteção e amplitude da 

liberdade de religião de cada indivíduo da sociedade.  

A partir disso, surge a discussão sobre como um gestor escolar pode impor a sua 

religião numa escola pública municipal, sendo que essa imposição pode causar muitas das 

vezes a exclusão no âmbito escolar. Usar ou doutrinar crianças por meio da religião Cristã nas 

escolas municipais significa privar os alunos a seguirem, a serem doutrinados pela religião 

Cristã. 

E as minorias começaram a tomar ciência dos seus direitos e lutar para tal fim no 

sentido prático, sendo o principal deles a garantia de um Estado Laico, um Estado livre de 

qualquer doutrinação, não apenas na letra da lei, mas também de fato e de direito.  

Trata-se de um tema muito controverso, portanto, vemos a necessidade de discorrer 

acerca de sua problemática, uma vez que a sociedade como um todo, inclusive as minorias 

estão sendo reprimidas pela frequente intervenção religiosa na criação de leis, bem como na 

manifestação de símbolos e apologias a uma fé cristã.  

O Estado, portanto, deveria se abster de proferir decisões embasadas na fé, e nunca 

esquecer o fato de que as leis e a criação delas devem abranger também as minorias. Por 

conseguinte, vale destacar que usar a expressão religiosa dentro dos poderes estatais, causa 

danos a minoria não católico-cristã, as quais sofrem injustiças pela própria justiça.  

As minorias devem ter os mesmos direitos que a maioria, conforme princípio da 

igualdade, onde assegura as pessoas iguais com os mesmos direitos e deveres, sem nenhuma 

restrição ou até mesmo intolerância.  

Desta forma, esse Trabalho de Conclusão de Curso é uma pesquisa bibliográfica 

histórica e um relato empírico das experiências e vivências numa escola municipal de Santo 

Antônio de Pádua. Essa pesquisa foi realizada para mostrar como a religião cristã se encontra 

ligada ao Estado, na educação das crianças e nas escolas públicas.  
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Capítulo I 

História da Infância da Europa Ocidental do Século XII até o Século XIX 

 

Percebe-se a falta de sentimento pela infância no século XII, diante da citação de 

Ariès, o qual afirma que “[...] à arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou a falta de 

habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” (ARIÈS, 

1981, p.17). Assim, as crianças eram vistas como um adulto em miniatura ou pequenos 

adultos. Os cuidados especiais que elas recebiam, quando os recebiam, eram reservados 

apenas aos primeiros anos de vida, e aos que eram mais bem localizados social e 

financeiramente. A partir dos três ou quatro anos, as crianças já participavam das mesmas 

atividades dos adultos, como trabalhos nos campos, pescas, caças, produção do próprio 

alimento no campo, e assim que tivessem condições de se manterem em pé, já ajudavam a 

própria família. Também trabalhavam em locais insalubres, participavam de enforcamentos 

em praças públicas e eram alvos de todos os tipos de atrocidades praticados pelos adultos. 

Com condições de higiene e saúde precária, o índice de mortalidade infantil se agravava cada 

vez mais. 

Pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que a 

suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval e moderno 

resultou em uma postura insensível com relação à criação de filhos. Os bebês 

abaixo de dois anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os 

pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em 

um “pobre animal suspirante”, que tinha tantas probabilidades de morrer 

com pouca idade (HEYWOOD, 2004, p.87). 

 

A criança era vista até mesmo pela Igreja Católica, que era predominante naquela 

época, como adulto em miniatura. Não possuindo uma representação de infância, a criança era 

reproduzida pela igreja em escala menor, sendo o seu tamanho que diferenciava dos adultos.  

 

Segundo Ariès (1981, p.17), “Numa miniatura francesa do fim do século XI, as três 

crianças que São Nicolau ressuscita estão representadas numa escala mais reduzida que os 

adultos, sem nenhuma diferença de expressão ou de traços”. Na Bíblia moralizada de São 

Luís
1
, a criança começa a ter uma representação maior, porém, nem sempre é caracterizada 

                                                           
1
Pertenceu ao Rei São Luís da França e mais tarde a Afonso X, o Sábio. Foi copiada e iluminada entre 1226-

1234, em Paris. A Idade Média pode ser lida em imagens através desta Bíblia. O texto bíblico e os seus 
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com traços, e sim através de tamanho. “Num episódio da vida de Jacó, Isaque está sentado 

entre suas duas mulheres, cercado por uns 15 homenzinhos que batem na cintura dos adultos: 

são seus filhos” (São Luís, 1921). Esses homenzinhos são crianças representadas em escalas 

menores, sendo essas escalas a representação da infância. Podemos afirmar que, no mundo 

das fórmulas Românicas
2
 até o fim do século XIII, não existia criança reconhecida como tal, e 

sim homens de tamanho reduzido. A religião católica, que predominava na época da Idade 

Média, pelo fato dela ser detentora do poder espiritual que assim influenciava o modo de 

pensar, a psicologia e as formas de comportamento, tinha uma grande relação com a 

concepção de infância, representada em esculturas, livros e pinturas. Então, por volta do 

século XIII que começa a surgir algumas representações das crianças, que seriam 

representações de sentimentos e traços de criança. 

 

 

Surgiu o anjo, representado sob a aparência de um rapaz muito jovem, de um 

jovem adolescente: um clérigo, como diz P. du Colombier. Mas qual era a 

idade do ‘pequeno clérigo’? Era a idade das crianças mais ou menos grandes, 

que eram educadas para ajudar à missa, e que eram destinadas às ordens, 

espécies de seminaristas, numa época em que não havia seminários, e em 

que apenas a escola latina se destinava à formação dos clérigos (ARIÈS, 

1981, p. 18). 

 

 

A influência da religião cristã na Idade Média faz com que a primeira aparição de 

criança tenha surgido na representação do anjo, na forma de um jovem rapaz, de um 

adolescente que foi ensinado para ajudar em missas e que com o passar do tempo, essas 

crianças acabavam sendo destinadas ao sacramento da ordem, mesmo contra sua própria 

vontade. Outro tipo de representação da criança se dá com pequenas histórias da arte, com 

Jesus menino e a figura da Nossa Senhora menina, pois a infância nessa fase era ligada ao 

mistério da maternidade da Virgem e ao culto de Maria. Surge o momento em que a criança 

aparece na fase gótica, à criança nua. O menino Jesus quase nunca aparecia despido, na 

                                                                                                                                                                                     
comentários formam um todo indissolúvel com o conjunto iconográfico. Monumento único da arte livresca que 

constitui uma mina inesgotável para o historiador e uma fonte de gozo sublime para os sentidos. 
2
Arte românica é o estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII, durante o período da história da 

arte comumente conhecido como "românico". O estilo é visto principalmente nas igrejas católicas construídas 

após a expansão do cristianismo pela Europa e foi o primeiro, depois da queda do Império Romano, a apresentar 

características comuns em várias regiões. Até então a arte tinha se fragmentado em vários estilos, sendo o 

românico o primeiro a trazer uma unidade nesse panorama. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_do_Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-rom%C3%A2nico
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maioria das vezes ele aparecia enrolado com alguma camisa ou enrolado em cueiros ao lado 

de outras crianças. Aos poucos, de forma tímida, a infância religiosa deixou de se limitar à 

infância de Jesus. Logo depois aparece a infância da Virgem, que inspirou dois temas, o 

primeiro é a do nascimento da Virgem e o segundo momento é a educação da Virgem, da 

lição de leitura.  

Só nos séculos XV e XVI que começa a aparecer a iconografia leiga, ou seja, uma 

representatividade da criança sozinha. Porém, antes de chegar nesse ponto, ainda temos a 

questão das cenas de gênero e as pinturas anedóticas, onde se começa a substituir às 

representações fixas de personagens simbólicos que era reproduzir a imagem da criança 

através da iconografia religiosa, para representação das crianças com sua família, a criança 

com seus companheiros de jogos, muitas vezes adultos; a criança na multidão, mas no colo de 

sua mãe ou brincando ou urinando.  

Essas cenas de gênero, que em geral representavam a sexualidade da criança, não se 

dedicavam exclusivamente a infância, e sim as suas crianças protagonistas principais ou 

secundárias. Com isso, temos duas ideias, a primeira é que “na vida quotidiana as crianças” 

estavam misturadas com os adultos, e toda reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo 

reuniam crianças e adultos; segundo, a ideia de que os pintores gostavam especialmente de 

representar a criança por sua graça ou por seu pitoresco (o gosto do pitoresco anedótico 

desenvolveu-se nos séculos XV e XVI e coincidiu com o sentimento da infância 

“engraçadinha”), e ficavam felizes em sublinhar a presença da criança dentro do grupo ou da 

multidão. (Ariès, 1981) Dessas duas ideias, temos hoje, assim como no fim do século XIX, 

uma tendência a separar o mundo das crianças do mundo dos adultos. A outra ideia, ao 

contrário, anuncia o sentimento moderno da infância. Essas representações anedóticas 

começaram no século XIV e inspiraria outras cenas até o século XIX. 

Dos séculos XV ao XVIII, foram essenciais para o processo de “descoberta” da 

infância, ou seja, o “sentimento de infância” começa a aparecer, de acordo com Ariès (1981). 

Nesse período, entre os séculos XV e XVIII, a representação da criança se tornou mais 

frequente em quadros e pinturas, nas quais se encontravam a imagem da criança com sua 

família, seus amigos de jogos, em suas brincadeiras, no meio da multidão, no colo da mãe, 

entre outros momentos da vida cotidiana. É neste período que o sentimento de infância 

cunhado de “paparicação” – a criança considerada um ser repleto de graça e doçura – passa a 

existir, sobretudo nas mães e amas de leite e passa a ser identificado como um momento de 

distração, entretenimento e descanso (ARIÈS, 1981). E de acordo com Heywood (2004, p. 
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28), ao mesmo tempo em que a infância era vista na Idade Média por alguns estudiosos como 

um período de seres incompletos, e subordinados aos adultos, outros mostravam que “a 

criança nunca foi tão celebrada como na Idade Média”, como por exemplo, pelo Papa Leão, O 

Grande (1049-1054), ao falar que as crianças eram o exemplo de inocência, seres puros e 

repletos de sabedoria. 

O aparecimento do retrato da criança morta no século XVI marcou o início do 

sentimento pelas crianças, um sentimento de perda e de dor. Na época a criança não era 

representada sozinha e sim sobre o túmulo da sua família. Só no fim do século XVI que as 

crianças eram representadas sozinhas em seus túmulos com os seus trajes, que era o vestido e 

touca.  E logo depois, no século XVII começa a surgir a representação da criança nos quadros 

de pintura. Foi a grande novidade do século, por que os pintores da época passam a ver as 

crianças como seus modelos favoritos. Algumas vezes, os pintores da época queriam reunir 

várias crianças da mesma família para poder deixar registrado, e com isso, cada família queria 

possuir retratos dos seus filhos. Esse costume começou no século XVII e durou até os dias de 

hoje. E no século XIX, a fotografia começa a substituir a pintura, que não afetava o novo 

sentimento que se tinha com a criança.  

Outra representação da criança desconhecida na Idade Média é o putto, a criança nua 

que surge no século XVI, onde aparece nas pinturas e também usadas em excesso por 

diversos pintores da época. A pintura religiosa também não escapou, pois, os quadros dos 

anjos-adolescentes medievais se transformaram putto. A partir desse marco, o anjo não seria 

representado por crianças adolescentes, e sim por Eros nu, mesmo quando, para satisfazer o 

pudor, sua nudez era encoberta por nuvens, vapores ou véus. (Ariès 1981, p.26). Já o menino 

Jesus nessa época, não era muito vestido, a suas aparições eram no momento em que sua mãe 

desenrolava seus cueiros ou então aparecia com os ombros e as pernas despidas.  

 

 

O gosto pela nudez da criança evidentemente estava ligado ao gosto geral 

pela nudez clássica, que começava a conquistar até mesmo o retrato. Mas o 

primeiro durou mais tempo, e conquistou toda a arte decorativa: lembremo-

nos de Versalhes, ou do teto de Villa Borghese em Roma. O gosto pelo putto 

correspondia a algo mais profundo que o gosto pela nudez clássica, a algo 

que deve ser relacionado com um amplo movimento de interesse em favor 

da infância (ARIÈS, 1981, p. 26).  

O putto nunca foi uma criança real e histórica durante os séculos XV e XVI, pois o 

retrato nessa época não é de criança nua e sim enrolada num cueiro ou se vestem com trajes 

próprios de sua idade e condição. Já no século XVII, temos o último episódio da iconografia 

infantil, que seria a aplicação da nudez decorativa do putto ao retrato das crianças. Com isso, 
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a nudez da criança pequena, a partir desse momento, se tornaria uma convenção de gênero, e 

todas as criancinhas que sempre haviam sido cerimoniosamente vestidas no tempo de Le 

Nain
3
 e Philippe de Champaigne

4
seria representado nu. (ARIÈS, 1981, p.27). 

Dentre as concepções e os conceitos acerca da criança e da infância, o historiador 

Heywood (2004) aponta que no fim do século XVIII e início do século XIX, nasce a 

concepção romântica de infância, onde começa a surgir um novo olhar pela criança que até 

então, não existia. Para os românticos, desde cedo “as crianças possuíam profunda sabedoria, 

sensibilidade estética mais apurada e uma consciência mais profunda das verdades morais 

duradouras” (HEYWOOD, 2004, p. 39). No entanto, mesmo entre os românticos, a visão de 

crianças consideradas como seres abençoados por Deus e “mensageiros do paraíso” 

(HEYWOOD, 2004, p. 41) era pouco divulgada e quase não se fez presente naquela 

sociedade, pois ainda era muito comum as crianças serem percebidas como frutos do pecado, 

além do que a visão de infância inocente era pouco relevante para os adolescentes que, desde 

bem pequenos, eram inseridas no mundo adulto (HEYWOOD, 2004).  

A partir do século XVIII, Heywood (2004) em seu livro, traz outros autores que 

apresentam um olhar diferenciado sobre crianças e infâncias que se aproximam das 

concepções contemporâneas que consideram as crianças como seres competentes e completos. 

Entre esses estudiosos está John Locke (1632-1704), filósofo inglês que foi reconhecido por 

cunhar a imagem da infância como tabula rasa. De acordo com Heywood (2004, p. 37), Locke 

não considerava que uma criança era boa ou ruim, pois os seus conhecimentos e sua 

personalidade eram formados a partir das vivências e experiências adquiridas ao longo da 

vida, ou seja, a criança era vista como “um papel em branco ou uma cera a ser moldada e 

formada como bem entender”. Dessa forma, segundo Heywood (2004), fica claro que ao 

mesmo tempo em que Locke contribui para uma visão diferenciada da que existia 

anteriormente, de que a criança era vista como fruto do pecado original, representando, por 

isso, uma condição de impureza. Além disso, não deixou de apresentar uma visão pessimista 

da infância ao dizer que era necessário desenvolver, desde cedo, a capacidade de pensar e 

aprender das crianças, por considerá-las seres alegres, fracos e desatentos, que precisavam de 

ajuda.  

                                                           
3
 Os três Irmãos Le Nain foram pintores franceses do século XVII (Antoine Le Nain (c.1599-1648), Louis Le 

Nain (c.1593-1648), e Mathieu Le Nain (1607–1677)), que nasceram em Laon, no norte da França. 
4
Philippe de Champaigne nasceu em Bruxelas, 1602 e morreu em Paris, 1674. O pintor francês de origem 

flamenga estudou em Bruxelas, sua cidade natal, mas em 1621 se mudou para Paris e alguns anos mais tarde 

tornou-se um cidadão francês naturalizado. Era o mais famoso e brilhante retratista da França do século XVII, a 

serviço de Luís XVIII e Maria de Médici. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Laon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1602
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1674
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1621
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_M%C3%A9dici
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O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi outro grande pensador que 

contribuiu de maneira significativa para uma visão de criança diferente daquela que 

prevalecia no século XVIII, como fruto do pecado, deficiente e imatura. Para Rousseau 

(2004), o homem é um ser bom por natureza, mas está constantemente sujeito às influências 

de uma sociedade corrupta. Para este filósofo, as crianças nascem boas e puras, ficando 

sujeitas a ser corrompidas pelo meio em que vivem. Rousseau acredita que a criança deve 

receber uma educação fundada nos princípios da liberdade e viver adequadamente cada fase 

da sua infância, uma vez que a sua razão se encontra em formação até completar 12 anos. 

Além disso, o filósofo ressalta a importância de tratar as crianças como são realmente, 

respeitando sempre a sua infância e não se referindo como adultos de baixa estatura, como 

pode ser observado num dos trechos de seus trabalhos: “amai a infância, favorecei as 

brincadeiras, seus prazeres e seu amável instinto” (ROUSSEAU, 2004, p. 72).  

Para Rousseau, sobretudo, é preciso proporcionar às crianças uma educação pautada 

na formação moral e política, oferecendo-lhes os valores e as normas de conduta por meio dos 

exemplos. Assim era considerado que as crianças deveriam ser criadas para ser amadas e bem 

tratadas. Entretanto, para o filósofo, nem todas as vontades das crianças devem ser atendidas, 

porque nem tudo ocorrerá conforme seus desejos.  

Chegamos ao século XIX, que começou com uma criança sem valor econômico, mas 

de valor emocional inquestionável, criando uma concepção de infância plenamente aceita no 

século XX. Na verdade, como é possível percebermos, “a história cultural da infância tem 

seus marcos, mas também se move por linhas sinuosas com o passar dos séculos: a criança 

poderia ser considerada impura no início do século XX tanto quanto na alta Idade Média” 

(HEYWOOD, 2004, p. 45). Todavia, o que enxergamos no ocidente, foi que o movimento de 

particularização da infância ganha força a partir do século XVIII, quando a família sofre 

grandes transformações com o passar dos séculos e se criam novas necessidades sociais que 

levam a criança a ser valorizada e a ocupar um lugar central na dinâmica familiar. “A partir de 

então, o conceito de infância se evidencia pelo valor do amor familiar: as crianças passam dos 

cuidados das amas para o controle dos pais e, posteriormente, da escola, passando pelo 

acompanhamento dos diversos especialistas e das diferentes ciências” (FROTA, 2007, p.30). 

No século XIX, com a intensificação do progresso e da indústria, as instituições 

responsáveis pelas crianças pequenas são vistas como propostas modernas, opondo-se ou 
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substituindo a ideia da “Casa dos Expostos
5
”, com o objetivo de sanar a problemática do 

abandono dos filhos pelas mães. (KUHLMANN, 1998, p. 83). Considerado não como um 

direito dos trabalhadores e de seus filhos, mas como uma dádiva dos filantropos, propunha-se 

o atendimento educacional à infância, por entidades assistenciais. (KUHLMANN, 1998, p. 

85-86) 

No final do século XIX e no decorrer do século XX, ocorreram, na Europa, 

mudanças significativas na educação. A laicização
6
 marcou o rompimento do domínio da 

Igreja sobre a educação, reafirmando a hegemonia da burguesia liberal, porém “cabe a igreja 

uma parcela significativa na expansão da educação infantil, uma vez que estimulados pelo 

significado social do cristianismo, os cristãos enfrentam problemas sociais, permitindo assim 

a implantação dos jardins de infância pelas escolas dominicais”. (KISHIMOTO, 1988, p. 11) 

Até o momento, vimos a história da infância no ocidente europeu, desde o século XII 

até o XIX, onde começa o processo de laicização das escolas. Ao longo desses séculos, vimos 

como foi todo o processo de aceitação da criança e também da forte influência da religião 

cristã, que no século XIX começa a se distanciar, mas de forma tímida, pois surge o processo 

de educação da criança e a igreja começa a realizar o ensino pelas escolas dominicais. Esse 

contexto serviu para compreender o processo de infância e sua educação. A partir de agora 

vamos conhecer a trajetória da infância no Brasil e mostrar as influências que a religião trouxe 

durante todo o período.  

 

1.1 Trajetórias da Infância no Brasil 

 

A trajetória da Infância no Brasil começa com a chegada dos portugueses, se 

intensificando nos séculos seguintes. Para Fontes (2005, p. 88), é importante ressaltar que a 

história da infância no Brasil se confunde com a história do preconceito, da exploração e do 

                                                           
5
A roda dos expostos ou roda dos enjeitados consistia num mecanismo utilizado para abandonar (expor ou 

enjeitar na linguagem da época) recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições de caridade. Esse 

modelo de acolhimento ganhou inúmeros adeptos por toda a Europa, principalmente a católica, a partir do século 

XVI. A roda tem o formato de cilindro cuja superfície lateral é aberta em um dos lados e que gira em torno de 

um eixo vertical. O lado fechado fica voltado para a rua. Uma espécie de campainha exterior era colocada nas 

proximidades para que a pessoa que desejasse entregar um recém-nascido pudesse acioná-la avisando à pessoa 

de plantão. O recém-nascido era levado para o interior da Santa Casa de Misericórdia pelo mecanismo de fazer o 

cilindro girar em torno de si mesmo até virar para fora o seu lado aberto, e a criança ali ser depositada. Em 

seguida, continuando o movimento até girar o cilindro até sua parte aberta se voltar para dentro novamente DEL 

PRIORE (2004).   

6
 O momento em que o Estado começa a romper com a Igreja.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%A9m-nascido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
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abandono, pois, desde o início, houve diferenciação entre as crianças, segundo sua classe 

social, com direitos e lugares diversos no tecido social. Em sua tese, Ângela Pinheiro (2001, 

p. 30), ressalta que a história de crianças e adolescentes no Brasil tem sua vida social marcada 

pela desigualdade, exclusão e dominação. Tais marcas acompanham a história do Brasil, 

atravessando a Colônia, Império e a República, conservando ainda hoje a visão da diferença 

pela desigualdade.  Assim, a pesquisadora afirma que “a desigualdade social assume, entre 

nós, múltiplas expressões, quer se refiram à distribuição de terra, de renda, do conhecimento, 

do saber e, mesmo, ao exercício da própria cidadania”. Com isso, podemos afirmar que a 

trajetória da criança e adolescente no Brasil foi marcada por diversas privações e dificuldades. 

Ao estudá-la,  evidenciam-se diversos problemas enfrentados por elas, tais como, maus tratos, 

abusos sexuais, mortalidade infantil, miséria, fome, crianças sem teto, sem família, escravidão 

no trabalho, isso tudo sendo causado por negligência do Estado, da família e da sociedade em 

geral.  

No aspecto religioso no Brasil, até início do século XIX, a moral cristã reinava 

absoluta como detentora de sentido existencial, dando significado e normas no âmbito da 

moralidade, da ética e da condução valorativa no mundo nos âmbitos da educação, economia, 

social, sexual, religiosa, etc. (NOGUEIRA, 2017, p. 234).  

No Brasil, os primeiros modelos de ensino voltado para as crianças foram trazidos 

pelos Jesuítas, que se diferenciavam muito das crianças brasileiras e muito pouco com as 

descobertas europeias sobre a infância. Neste contexto, temos duas representações infantis: 

uma mística repleta de fé, que é o mito da criança santa, e a outra de uma criança que é o 

modelo de Jesus, muito difundida pelas freiras carmelitas. Inspirados por estas imagens, 

capazes de transcender aos pecados terrenos, os jesuítas enxergam nas crianças indígenas “o 

papel em branco” que desejam escrever, antes que os adultos com seus maus costumes os 

contaminem (PASSETI, sd., p. 3).  

Para os Jesuítas, “A puberdade era entendida como o momento da passagem da 

inocência original da infância à idade perigosa do conhecimento do bem e do mal, em que a 

criança assumiria o comportamento do adulto” (NETO, 2000, p. 105). Por isto, era entendido 

que a criança deveria receber “luz”, ser “modulada”, antes que atingisse a idade da puberdade, 

momento esse, que já seriam corrompidos pelos adultos que estão a sua volta.   

Diante dessa problemática, e para que pudesse “modular” as crianças e evitar que 

seguissem os costumes dos adultos, os Jesuítas criaram o projeto pedagógico de colonização 

jesuítica, no qual tinha como missão divulgar a fé cristã e catequisar os indígenas. Para os 
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Jesuítas, “A infância é percebida como momento oportuno para a catequese porque é também 

momento de unção, iluminação e revelação [...] Momento visceral de renúncia, da cultura 

autóctone
7
 das crianças indígenas” (DEL PRIORI, 1995, apud PASSETI, sd., p. 4). Dessa 

forma, as crianças que não queriam participar desse projeto, os jesuítas diziam que estavam 

em “tentação demoníaca” e que o mau já havia habitado neles. Os jesuítas viam a catequese 

como forma de “conservar a docilidade e a obediência da criança, mais uma forma de ação 

que acabava por negar a cultura indígena” (NETO, 2000, p. 106). Mas com essa prática 

pedagógica, aproveitavam também para explorar o trabalho dos indígenas e as riquezas 

naturais de suas terras (NETO, 2000).  

Em resposta à resistência pelos índios adultos, as catequeses dos jesuítas tinham 

como ideia de que seria mais fácil envolver as crianças indígenas com os ensinamentos da 

Companhia de Jesus, a ordem religiosa que foi fundada em 1540, por Inácio de Loyola, em 

Portugal. Com a vinda para o Brasil, a Ordem iniciou a prática da segregação das crianças 

indígenas em locais chamados de “casas de muchachos”. Assim, estas eram retiradas das 

famílias e, neste local, catequizadas juntamente com crianças órfãs portuguesas da mesma 

faixa etária, sob a alegação que aprenderiam modos civilizados, ou seja, hábitos europeus.  

Deste modo, a doutrinação dos jesuítas atendia ao imperativo de auxiliar a 

sedimentar a cultura teocrática portuguesa na colônia, além de transformar a população 

indígena em força de trabalho. O fato de abandonar crianças é muito antigo na época da 

Colônia; muitas crianças eram largadas por diversos fatores, tais como falta de recursos 

financeiros, filhos fora do casamento, escravas que tinham filhos com seus senhores e entre 

outros, e então depois que nasciam as mulheres precisavam dar um “fim” na criança, 

momento o qual aconteciam os casos de bebês jogados em becos, lixeiras, nas portas de outras 

famílias, igrejas. Assim, os jesuítas começam a elaborar estratégias para a educação dos 

pequenos indígenas: 

 

[...] os jesuítas desenvolveram a estratégia de sua catequese alicerçada na 

educação dos pequenos indígenas, e trouxeram crianças órfãs de Portugal 

para atuarem como mediadoras nessa relação; ou então, na inovação dos 

                                                           
7
 São aquelas que, mantiveram uma continuidade histórica distinta das sociedades colonialistas que invadiram os 

seus territórios, ou parte deles. Hoje constituem setores da sociedade pouco dominantes e estão decididos a 

preservar, manter e transmitir às gerações futuras as suas tradições ancestrais e a sua identidade étnica como a 

base para a sua existência enquanto povo. O seu modo de vida tem como objetivo a preservação dos padrões 

culturais, das instituições sociais e dos seus sistemas jurídicos.  
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colégios, com a Ratio Studiorum, o programa educacional jesuítico, que 

estabeleceu as classes separadas por idade e a introdução da disciplina. 

(KUHLMANN JUNIOR, 1998, p. 22) 

 

Desde a época colonial, eram aceitas as opiniões predominantes na Europa sobre 

atendimento à infância, contudo, já se faziam presentes as diferenças no atendimento 

destinado a crianças brancas e negras. Os filhos de escravos, eram chamados de crias e 

moleques, seguiam para o trabalho a partir de cinco anos, devendo aprender algum ofício. As 

crianças brancas da casa grande, nomeadas de meninos, filhos de família, quase sempre eram 

cuidadas por amas, recebiam instrução jesuítica a partir dos seis anos, aprendiam as primeiras 

letras com professores particulares, usavam trajes adultos e sua educação se apoiava nos 

castigos corporais. Aspectos representativos da divisão de classes e das diferenças 

socioeconômicas que caracterizavam o tipo de atendimento a elas. 

É criada a Santa Casa de Misericórdia, em Salvador, no ano de 1726 (Rio de Janeiro, 

1738; Recife, 1789 e em São Paulo, 1825). Como uma das instituições católicas de cunho 

caridoso que recebiam crianças abandonadas, essencialmente filhos de escravas, em um 

dispositivo chamado “roda”, conhecido como a Roda dos Expostos (DEL PRIORE, 2004). 

Este era um local público que legitimava o desamparo anônimo de crianças indesejadas, 

nomeadas de “os expostos”, e onde eram colocadas, em vez de as pessoas as deixarem nas 

ruas, lixeiras, portas de igrejas ou casas. (RIZZINI; RIZZINI, 2004). A “Casa da Roda” 

recebia crianças brancas, mestiças e, sobretudo, crianças negras. Era muito utilizada na 

tentativa de livrá-las da escravidão. A clientela se caracterizava, principalmente, pela pobreza 

e pela ilegitimidade dos seus nascimentos. A Casa dos Expostos tinha o objetivo de salvar a 

vida dos bebês enjeitados, encaminhando-os, depois de crescidos, para trabalhos produtivos 

forçados. 

No entanto, no século XVIII era comum a morte de muitas crianças abandonadas na 

“roda” devido à falta de condições mínimas de higiene e saneamento na Santa Casa, sendo 

que as sobreviventes eram entregues a “criadeiras externas”, que eram pessoas que cuidavam 

das crianças na Santa Casa. Segundo Farias (2005), nesta época, as Câmaras Municipais do 

Brasil designavam uma verba ao acolhimento de crianças negras, mestiças ou brancas 

abandonadas, as chamadas crianças enjeitadas.  

As crianças indígenas ainda eram alvo do projeto educativo de catequização, como 

forma de garantir a civilização dos povos indígenas. Então, podemos dizer que a essência da 

atenção dispensada à criança e à infância nesta etapa da história se deu sob a forma de 

caridade, vindo dos religiosos católicos e de grupos de leigos caridosos. O Estado não teve 
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participação na assistência, não criou instituições e nem regulamentou as existentes (DEL 

PRIORE, 2004; KUHLMANN, 1998).  

Nesse período colonial brasileiro, vimos que a educação estava fundada entre três 

esferas institucionais, que eram a Escola, a Igreja e a Sociedade política/econômica.  Nesse 

período o Ensino Religioso se fundia e confundia com a Corte. Um acordo do Papa e a Coroa 

Portuguesa fez com que o papel do Ensino Religioso passasse a catequizar toda a população 

pobre, negra e indígena daquela época. A educação pública nesse momento deveria ser 

gratuita, laica e para todos, mas é bem verdade que neste momento o Ensino Religioso se liga 

ao pensamento ideológico do Estado, que consistia com a burguesia tomando o lugar da 

hierarquia religiosa, e a educação passaria a ser pensada como ideal da classe dominante, com 

seus interesses e valores. Nesse período, o educador e a escola começam a sofrer com um 

projeto amplo e único, que pretendia apenas dominar os índios e os negros para se tornarem 

pertencentes a fé cristã, e cuja administração ficava a cargo do Estado e da Igreja, que os leva 

a concluir que a religião passou a ser um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, 

concorrendo para o fortalecimento da dependência ao poder político por parte da Igreja. Dessa 

forma, a instituição eclesial era a principal base do poder estabelecido, e o que se faz na 

escola é o ensino da Religião Católica Apostólica Romana. (PCN: ER, 2004:13).  

Assim, a partir da metade do século XIX, o índice de mortalidade das crianças 

desamparadas era alto, fato que incitou os abolicionistas e higienistas a rejeitarem a prática da 

roda e as amas. Não existia o atendimento educacional para os filhos dos pobres, pois o seu 

destino era se tornarem cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos da elite 

eram instruídos por professores particulares. E nesse contexto, os princípios do movimento da 

Escola Nova foram acolhidos pelos intelectuais, sob a ideia de que o moderno significaria 

progresso. Nesta perspectiva, as instituições de Educação Infantil surgiam como uma proposta 

moderna. Kuhlmann (1998, p. 78) afirma que em relação às crianças pobres,  

 

 

[...] a creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como muito mais 

do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que recebiam as crianças 

abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em substituição ou oposição a 

estas, para que as mães não abandonassem suas crianças.  

 

 

O surgimento das creches no Brasil serve para minimizar os problemas sociais que 

eram comuns das mulheres e crianças que estavam em estado de miséria. Em algumas cidades 

do país, as primeiras creches substituíram a Casa dos Expostos, com seu caráter assistencial e 
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de guarda voltado ao atendimento das crianças e famílias empobrecidas. E também tinha 

como finalidade liberar a mão de obra da mãe podre, no caso, da escrava.   

Então, desde a época do descobrimento do Brasil, as crianças viveram um novo 

momento, com o afastamento da convivência familiar por meio da tutela da criança órfã e 

indígena, nomeadamente pela Igreja. As crianças indígenas foram tratadas pelos 

colonizadores como indigentes e sem função, e isso fez com que fosse determinada a ausência 

de políticas sociais de atendimentos a estas. 

No período colonial, existia uma particularidade em relação à atenção à infância 

brasileira, pois foi dita no âmbito de fatos como o legado dos padrões europeus de 

atendimento à criança, a adoção da roda dos expostos pelo movimento católico para abrigar 

crianças abandonadas, a instituição pelo governo do pagamento de amas-de-leite e criadoras 

para atenderem as crianças abandonadas na “roda”, o alto índice de mortalidade infantil 

devido às condições sanitárias precárias. As crianças brancas ricas do sexo masculino que 

frequentavam os colégios religiosos para aprender latim e bons hábitos enquanto as negras 

eram direcionadas ao trabalho escravo. Também foram adotados castigos corporais como 

maneira de educar as crianças consideradas incompetentes e imperfeitas. Nesta época, a 

concepção de infância se firmava conforme a condição social e econômica da criança, porém, 

associada ao trabalho, no caso da criança pobre, fosse ela escrava, órfã ou recrutada pela 

coroa portuguesa e trazida nas embarcações. 

A infância começa a ganhar reconhecimento em 1875, quando é fundado pelo 

médico José Menezes Vieira e sua esposa Carlota de Menezes Vieira, no Rio de Janeiro, o 

primeiro Jardim de Infância privado, reservado aos filhos do sexo masculino da emergente 

classe média industrial. A metodologia utilizada era o método intuitivo para o 

desenvolvimento da percepção direta e experimental das crianças, e seguia o ideário de 

Pestalozzi e as atividades sugeridas por Froebel e Mme. Pape-Carpantier
8
. Apesar de sua 

escola atender a alta aristocracia, Menezes defendia que os Jardins de Infância deveriam dar 

assistência às crianças negras libertas pelo ventre livre e às com pouca condição econômica. 

Assim, nesse período, é desenvolvido o setor privado da educação pré-escolar, ou seja, os 

primeiros jardins de infância particulares, dedicados a atender, quase que em sua maioria, a 

alta aristocracia da época com função central de cuidar, higienizar, educar a criança, 

                                                           
8
Nasceu no dia 10 de setembro de 1815 e morreu no dia 31 de julho de 1878. É uma pedagoga e feminista 

francesa ligada a movimentos de combate à pobreza e social, que lutou pela educação das meninas, e militava 

pelas questões das mulheres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A8re
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transmitir os valores sociais e morais da elite dominante. De acordo com Kuhlmann Jr. (1998, 

p. 82),  

 

 

[...] o setor privado da educação pré-escolar, voltado para as elites, com os 

jardins-de-infância, de orientação froebeliana, teve como principais 

expoentes, no Rio de Janeiro, o do Colégio Menezes Vieira, fundado em 

1875; e em São Paulo, o da Escola Americana, de 1877. No setor público, o 

jardim-de-infância anexa à escola normal Caetano de Campos, de 1896, (...), 

atendia aos filhos da burguesia paulistana. 

 

 

Com a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, não se instituiu o afastamento da 

submissão das crianças através do trabalho infantil, continuando como instrumento de 

controle social da infância e de reprodução social das classes. Dadas às circunstâncias 

históricas da proclamação da República, da abolição da escravatura e da imigração de mão de 

obra europeia, dentre outras conjunturas, havia um número expressivo de crianças que viviam 

na rua, o que fez a questão de a criança ser percebida como problema social. Por causa da 

preocupação crescente com a situação da criança e com o futuro do Brasil República, ao 

longo do século XIX, houve uma substituição das ações religiosas com caráter de caridade 

pela assistência de cunho social. O contexto político e econômico do final deste século 

originou um interesse do Estado em cuidar e controlar a infância com finalidade de construir 

um futuro promissor para o país (RIZZINI; RIZZINI, 2004).  

Com isso, o Ensino Religioso durante o período imperial não mudou muito de figura, 

tudo porque a Religião Católica Romana era a religião oficial do Império e o Ensino Religioso 

era acobertado e submetido à Metrópole como aparelho ideológico, já que nessa época a 

Igreja era dona de um vasto patrimônio econômico e cultural e não entrava em conflito com a 

Corte, isso sem falar que a mesma trabalhava com a educação, mesmo sendo papel do Estado. 

Vale destacar ainda que a Igreja nesse período tinha lá seus interesses, o de evangelizar 

pregando ou impondo a doutrina católica romana. Nessa fase imperial, o Ensino Religioso 

continuava ainda sob a forma de catequese, objetivando doutrinar os índios e os negros, bem 

como as classes subalternas.  

No passar das duas décadas iniciais do século XX, surgem as primeiras instituições 

pré-escolares assistencialistas no Brasil, além disso, “[...] a recomendação da criação de 

creches junto às indústrias ocorria com frequência nos congressos que abordavam a 

assistência à infância” (KUHLMANN JUNIOR, 1998, p. 85). Entre o final do século XIX e 

início do XX aparece o “movimento higienista” que almejava cuidar da população por meio 
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da educação e ensinamentos de novos hábitos (GÓIS JUNIOR, 2002). O autor vai dizer que 

os chamados higienistas eram representados por diferentes segmentos da sociedade e dos 

meios políticos, onde a sua finalidade comum era aperfeiçoar a saúde da população e oferecer 

assistência à infância, incentivados pela compreensão de que a falta de educação e saúde do 

povo iria causar o atraso do Brasil em relação à Europa.  

A assistência não privilegiava o que na época foi caracterizado como menor, menor 

abandonado e menor delinquente porque, de fato, a criança não se encontrava no centro das 

preocupações. A diferenciação entre menor e criança deixou sua marca na infância dos vários 

segmentos sociais no decorrer do século XX, que é desfeita em 1988, com a promulgação da 

Constituição brasileira (RIZZINI; RIZZINI, 2004). Alvim e Valladares (1988) falam sobre 

como foi significativa a adoção da nomenclatura “menor” para a construção de uma imagem 

da criança pobre brasileira abandonada e delinquente em potencial. A nomenclatura utilizada 

na categorização da infância pobre brasileira atravessou uma longa trajetória desde as 

qualificações de “expostos”, “órfãos”, “a infância desvalida”, “os petizes”, “os capoeiros” ou 

“vadios” até o termo jurídico “menores”, que evoca, principalmente a ideia de 

“irregularidade”. 

O início do século XX no Brasil apresentava uma série de problemas originados pela 

expansão caótica das cidades. A chamada medicina social fazia a intervenção médica por 

meio de movimentos higienistas com a intenção de desempenhar uma maior vigilância e 

maior controle sobre a população, particularmente as crianças, intervindo para o seu bem-

estar físico e moral. Foi um período caracterizado pelo espantoso aumento das entidades 

assistenciais, onde a maioria é ligada à Igreja Católica para o atendimento de crianças órfãs, 

para a atenção aos abandonados e aos delinquentes. Deste modo, a atenção à criança 

aconteceu de um lado, com base no ensinamento moral e, de outro, com a preparação para o 

trabalho.  

Até os anos finais da década de 1930, as iniciativas assistenciais no Brasil 

permaneciam com caráter caritativo, mas sempre com o objetivo de proteger a ordem social. 

De 1930 a 1945, houve um progresso estatal no serviço social de amparo à infância pobre, 

com maior regulamentação em nível nacional da vida social da criança e do adolescente, com 

a organização da proteção à maternidade e à infância, com a manutenção do aparato legal 

justificada pela visão da infância como um problema social, além da regulamentação dos 

serviços de adoção. É nesse momento, que começa a surgir uma rachadura entre a sociedade 

civil organizada e o governo, causado pelas diferenças entre visão, procedimento e postura 
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perante a infância. A igreja católica concebia a atenção à infância a partir de visão mais 

assistencialista, de natureza caritativa, religiosa, própria de ordens que se dedicavam às obras 

assistenciais, de maneira geral, e especificamente, à infância desamparada.  

O caminho percorrido pelo atendimento à infância no Brasil, até chegar à Educação 

Infantil, passou também pela luta dos movimentos por creches mobilizadas por mães 

trabalhadoras e mães de classe média, vinculadas ao processo de redemocratização do país, 

sendo que durante as décadas de 1970 e 1980, a ação era na direção do imperativo de se tornar 

direito a Educação Infantil. O final da década de 1980 foi determinado pela ação dos 

movimentos sociais em prol da Constituinte, dentre eles, o Movimento Criança Pró-

constituinte e o Movimento de Mulheres/Feminista. 

Em 1988, a Constituição Federal define o atendimento institucionalizado às crianças 

como direito social, conforme dispõe Artigo 208, inciso IV: “O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988). O Artigo 227 dispõe sobre os direitos 

da infância brasileira de forma abrangente: 

 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a sobrevivência familiar comunitária. 

(BRASIL, 1988) 

 

 

A Carta Magna de 1988 trouxe um avanço na concepção de criança ao reconhecê-la 

como sujeito de direitos, no entanto, foi omissa por não ter disposto sobre a obrigação de 

oferta de Educação Infantil pelo Estado, como o fez com o Ensino Fundamental. Cinco anos 

após a aprovação da Constituição Federal de 1988, o MEC criou um novo projeto, a 

Coordenação de Educação Infantil (COEDI), com o propósito de favorecer a ampliação da 

Educação Infantil com qualidade. Em 1993, foi elaborado o documento “Políticas para a 

Educação Infantil”, com a finalidade de colocar essas ideias em prática. Entretanto, tais 

propostas foram interrompidas durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(ROSEMBERG, 2002). 

Na década de 1990 do século XX, o Estado brasileiro privatizou empresas estatais 

para resolver seu problema de déficit público no lugar de um projeto de ampliação industrial. 

O reflexo na educação pode ser observado com o aumento da criação de programas dirigidos 

às classes populares que mantinham um caráter compensatório. Essa década constituiu um 
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marco histórico para a área da Educação Infantil, pois a Constituição Federal de 1988 definiu 

a creche e a pré-escola como direitos da criança à educação; e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em paralelo à Convenção dos Direitos da Criança, em 1990, legitimava a criança 

como sujeitos de direitos; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, 

incluía a educação infantil, organizada em creche e pré-escola, como a primeira etapa da 

educação básica. Estudos sobre a infância e experiências pedagógicas com crianças, em nível 

internacional e nacional, aumentavam as perspectivas de atendimento segundo a 

especificidade da Educação Infantil.  

A Professora Célia Maria Guimarães (2017), vai ressaltar que a partir da 

Constituição de 1988 e da LDB/1996, vários documentos foram elaborados buscando-se 

regulamentar e criar as condições para o direito da criança à educação: Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998; 

2009a), Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento das Instituições de Educação 

Infantil (BRASIL, 1998), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2006a), Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

(BRASIL, 2006b), Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a 

seis anos à Educação (BRASIL, 2006c), Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009b), Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças (BRASIL, 2009c), e outros.  

E na Constituição de 1988 Art. 210 - §.1º - “O Ensino Religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental.”. Ou seja, ela se torna facultativa, tendo como carácter não obrigatório nas 

escolas. Essa expressão facultativa vem sendo carregada desde a Constituição de 1934, onde 

diz: Art. 153 – “O Ensino Religioso será de frequência facultativa e ministrada de acordo com 

os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis e 

constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e 

normais.”. 

A partir da Constituição republicana de 1891 temos a separação da Igreja e do 

estado, promulgando o Brasil um país laico juridicamente e politicamente. Em 1926, revista a 

Carta Magna, foi aprovada por votação a volta do ensino religioso, ainda que já contrariando 

alguns estados que já ofereciam o ensino religioso nas escolas públicas de ponto facultativo 

fora do horário normal das aulas. Com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932) foi 
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incrementada a ideologia da escola laica e democrática para todos. No entanto os pioneiros da 

educação não tiveram muito sucesso. Na Constituição de 1934 foi promulgado um artigo onde 

o ensino religioso deveria ser incluído em horário normal como matéria, porém continuava 

facultativa e somente o catolicismo era ministrado nas escolas públicas. É notório que houve 

uma oscilação com o catolicismo como religião hegemônica desde a colonização, que tentava 

retomar o seu domínio. Em 1961, foi aprovada a emenda de 1959, na qual dizia da oferta do 

ensino religioso “sem ônus para os poderes públicos”. De forma que, já a partir da Lei n.º 

9.394 em 20 de dezembro de 1996 houve uma revisão deste “sem ônus para os cofres 

públicos”. Outra mudança seria o ensino oferecido de duas maneiras: confessional ou 

interconfessional (CUNHA, 2011, p. 11). O ensino confessional é promovido de forma a 

orientar o aluno ao conhecimento de uma determinada religião, levando o estudante ao 

caminho da declaração desta fé que lhe é apresentada. Já o ensino interconfessional é aquele 

que ocorre quando o ensino é promovido de forma a orientar o aluno à adoção de posturas 

éticas, princípios doutrinários e litúrgicos de certas religiões, em específico as denominações 

cristãs, abordando valores paritários existentes dentro destas religiões, que são ministrados de 

tal forma que se tornam compatíveis como confissões religiosas específicas e sem promover 

doutrinações, nem exclusividades. (DANTAS, 2004).   

1.2 A laicidade no Brasil.  

 

O princípio da laicidade, por vezes, fica reduzido a interpretação semântica como 

desvinculação das relações políticas estatais da tutela da esfera religiosa. No campo da 

historiografia é mais relevante para o entendimento do processo de laicização pelo qual 

passou o Brasil desde o século XIX, ou seja, o uso do conceito clássico de laicidade referindo-

se ao desligamento do Estado das chancelas da Igreja Católica. Implica numa desvinculação 

de poderes distintos, ou seja, o entendimento que o poder da Igreja de caráter metafísico e 

espiritual não é do âmbito das questões temporais do Estado. Por outro lado, as questões da 

ordem estatal, estão inseridas na realidade num tempo das ações morais e éticas humanas no 

mundo existencial material.  

A partir do Iluminismo no século XVIII com o advento do Contrato Social as 

questões sociais são compreendidas como resultantes das leis humanas e não mais de uma lei 

divina. O absolutismo – o corpo do rei – como o detentor absoluto de designar a ordem e as 

leis como oriundas de uma lei divina passa paulatinamente para uma sociedade dos consensos 
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dos indivíduos, ou seja, o pacto civil (corpo social). O fenômeno da “secularização” é 

inevitável, e em decorrência o “desencantamento do mundo”. (NOGUEIRA, 2007, p. 234). 

A laicidade, portanto, passa, após a modernidade, a chamar “um modo-de-ser-no-

mundo” diferenciando esferas antes sob o domínio do poder divino. Ademais, se fala do 

conceito amplamente em assuntos filosóficos chamando à autonomia das atividades humanas, 

de maneira a contemplar a abertura como legítima a qualquer outra atividade humana, desde 

que, não prejudique ou desrespeite, impossibilitando o desenvolvimento das outras, não se 

restringindo ao domínio de doutrinas ou ideologias particulares. As duas perspectivas não se 

contrapõem, são complementares e necessárias para maior aprofundamento do fenômeno da 

laicidade na Educação Brasileira.  

A laicidade é um dos princípios do estado Moderno que promove a igualdade de 

todos perante a lei e a liberdade de crença de cada indivíduo como um direito individual desde 

que não fira a liberdade de outra pessoa. Sendo o conceito de Laicidade com semânticas 

diferenciadas: ora designa a separação dos poderes da Igreja e do Estado, ora designa uma 

profícua liberdade individual (privada) com respeito à pluralidade no âmbito do coletivo 

(pública). 

Então, no período republicano o Ensino da Religião Católica Romana passa por uma 

crise, pois um novo regime que surgiu em 1891 pede a separação do Estado e da Igreja. A 

partir desse fato, passa a vigorar a seguinte expressão: “Será leigo
9
o Ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos” (BRASIL, 1891). Essa foi à primeira redação da primeira 

Constituição da República a orientar a Educação Brasileira. Tal enunciado quer mostrar que o 

Ensino Religioso só poderia ou deveria ser ministrado apenas em alguns estabelecimentos 

específicos, como por exemplo, nas escolas de cunho religioso e não mais naquelas mantidas 

pelo Poder Público. 

 Além disso, foi instituída a Liberdade Religiosa, que proibiu o Estado de ter religião 

oficial, como, também, custear ou impedir os cultos religiosos. Essa linha de pensamento foi 

influenciada pelos ideais da liberdade religiosa regida pelo princípio da laicidade do Estado, 

segundo a concepção francesa, ideais presentes no Iluminismo. É o que consta do discurso de 

grande número de parlamentares que atuaram na Assembleia Constituinte e na implantação do 

novo regime. Posteriormente, pela liderança dos pioneiros da educação nova, a partir dos anos 

1930, essa ideia é intensificada. Com o texto declarando que o ensino será laico, acontece 

                                                           
9
 A expressão leiga utilizada no referido documento significa laico, porque na ocasião que foi proferida a 

Constituição, essa terminologia não era utilizada. 
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uma grande discussão em torno do assunto, diante da possibilidade de se excluir o ensino 

religioso no texto da Constituição de 1891, regendo a laicidade.  

A Igreja Católica Romana ainda continuava com sua atuação voltada para a prática 

da catequização dentro das escolas públicas brasileiras, essa fase se prolonga em todo 

percurso da história da educação brasileira. Um fato que merece ser apontado é o surgimento 

da reforma Francisco Campos
10

, que trouxe a possibilidade de se pensar no Ensino Religioso 

como caráter facultativo, através do Decreto de 30 de abril de 1931 e na Constituição de 1934, 

ele passa a ser assegurado no Artigo 153 que diz: O ensino religioso será de frequência 

facultativa e ministrada de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno 

manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá nas escolas públicas primárias, 

secundárias, profissionais e normais.  

Frente a essas questões observamos o caráter peculiar da formação social brasileira, 

mediante a forte presença da ideologia cristã como elemento constitutivo da cultura e 

organização social, que traz em si elementos que buscam forjar no Estado sua influência 

enquanto força política. No entanto, a partir da perda do monopólio da Igreja Católica, 

principalmente, gerada pelo crescente processo de secularização e pluralismo, as correntes 

religiosas, que também passam a contar com os grupos e “bancadas” evangélicas, buscam 

reagir a essa força por meio de um processo análogo à cartelização, tendo como base um 

“suposto” ecumenismo. Desta forma, vimos à importância de apresentar, no próximo capítulo, 

o ensino religioso no estado do Rio de Janeiro, debatendo sobre a Lei Estadual nº 3.459/2000, 

que obriga o ensino religioso na rede pública estadual ser de forma confessional e as 

consequências que a lei traz para o Estado fluminense.  O nosso intuito é perceber como essas 

forças influenciaram a dinâmica do Ensino Religioso no Estado do Rio de Janeiro, fazendo 

com que a regulação dessa disciplina na escola pública fluminense tivesse características 

peculiares, frente a propostas de outros Estados da federação e com as prerrogativas da 

própria Lei de Diretrizes e Bases. 

 

                                                           
10

Nome da primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada no início da Era Vargas (1930-1945), sob 

o comando do ministro da educação e saúde Francisco Campos. Essa reforma, de 1931, foi marcada pela 

articulação junto aos ideários do governo autoritário de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, 

implantado sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”. 
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Capítulo II 

Ensino Religioso na LDB nº 9394/96 

 

O Ensino Religioso na Constituição Federal de 1988 retrata as demandas que 

surgiram através desse novo modelo do ER, onde surgiu o resultado das reflexões e ações 

realizadas a partir daqueles debates ocorridos na Assembleia Nacional Constituinte: 

 

 

Nos anos de 1986-87, quando ocorreu a Assembleia Nacional Constituinte, 

os debates, as discussões e mobilizações em torno da inclusão de um 

dispositivo constitucional que garantisse o ensino religioso nas escolas 

públicas foram acalorados, lembrando o que aconteceu na década de 30. De 

um lado estavam os grupos religiosos, principalmente a Igreja Católica e os 

grupos ligados a ela, argumentando a favor do ensino religioso nas escolas 

públicas. De outro, os grupos secularistas, principalmente associações de 

educadores, contra o ensino religioso nas escolas públicas e a favor da escola 

laica (RANQUETAT JR, 2007, p.170). 

 

 

Durante aqueles debates, foram surgindo alguns movimentos para acompanhar a 

discussão. Os representantes dos movimentos que foram surgindo, foi o da CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em 1985, o GRERE (Grupo de Reflexão 

Nacional sobre o Ensino Religioso Escolar) e outras organizações civis e manifestações 

religiosas. No âmbito dos Estados também surgiram a ASSINTEC (Associação 

Interconfessional de Educação de Curitiba); CIER (Conselho de Igrejas para a Educação 

Religiosa de Santa Catarina) e o IRPAMAT (Instituto Regional de Pastoral do Mato Grosso).  

Além desses, o movimento que teve uma grande importância foi o FONAPER 

(Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso), este movimento chegou a elaborar 

emendas populares com 800 mil assinaturas a favor do Ensino Religioso. Toda essa pressão 

fez com que o Ensino Religioso fosse regulado na Constituição Federal da seguinte forma 

“Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. Art. 210, Parágrafo 1º - O ensino 

religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental” (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p.741). 

Mesmo com a pressão dos grupos católicos, o Ensino Religioso se pautava de valores 

ecumênicos e pluralistas. Tendo em vista que a antiga tensão Religião-Estado-Educação se 

fizesse presente na construção da nova Lei de Diretrizes e Bases. “Em seu projeto inicial, 

previa a existência de ER, conforme preconizava a Constituição, de caráter ecumênico 
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assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil no texto da lei” (LIMA, 2008, 

p. 19).  

Vargas (2015) ressalta que como a LDB nº 9.394/96 ficou marcada por não regular 

prazos e valores, devido ao contexto neoliberal em que foi sancionada, manteve no projeto 

aprovado uma definição do Ensino Religioso para as escolas públicas de ensino fundamental 

nas modalidades confessional e interconfessional, assim como a expressão “sem ônus para os 

cofres públicos”, o que implica em dificuldades para a organização e sistematização da prática 

pedagógica na escola. Como a LDB não acrescentou determinações ao tema, deixando em 

aberto e ficando aos cuidados das instituições religiosas, abriu-se um leque na interpretação 

do texto da Lei, bem como inúmeras possibilidades de práticas educacionais (BERTONI, 

2008, p. 32). 

Mais uma vez, os representantes religiosos em seus processos de participação irão 

influenciar na mudança e o que chama atenção é a velocidade em que a formulação muda. 

 

 

[...] em 22 de julho de 1997, promulga-se a Lei 9.475, alterando o artigo 33 

da LDB 9.394/96. O que sai do texto original do artigo 33 é a expressão “de 

acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou seus responsáveis”, 

eliminando o caráter de confessionalidade passando a ser interconfessional e, 

ainda, a expressão “sem ônus para os cofres públicos”, devendo ser 

ministrado em horário normal da escola pública de ensino fundamental 

(BERTONI, 2008, p. 32). 

 

 

Com isso, fica definido em primeiro lugar que o Ensino Religioso deve ser entendido 

como uma disciplina a ser introduzida na construção dos currículos das escolas do ensino 

fundamental. Em segundo lugar, é enviada aos Estados da federação a obrigatoriedade de 

remuneração dos professores de ensino religioso, a regulamentação dos procedimentos para a 

definição dos conteúdos da disciplina, o estabelecimento dos critérios de contratação destes 

professores e, também, a viabilização da formação de professores habilitados (CARNEIRO, 

2004, p. 23). 

Com essas novas definições foram permitidas aos Estados definirem a regularização 

do Ensino Religioso. Com os Estados tendo a sua própria autonomia para regulamentar o 

Ensino Religioso, tivemos a retomada do modelo confessional por conta da brecha gerada 

pela falta de uma definição de currículo e de formação de professores que terminaram por ser 

legitimadas conforme o Parecer nº 97/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE, 1999).  

Com esse documento, o Conselho entende que os “professores possam ser recrutados 

em diferentes áreas e deveriam obedecer a um processo específico de habilitação”, 
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possibilitando que as entidades religiosas ou organizações ecumênicas realizem a formação, 

pois não se prevê curso de licenciatura específica nessa área de conhecimento. Diante disso, 

os Estados vêm regulamentando a LDB de maneira própria. Uns avançam sobre o debate 

pluralista e interconfessional, como os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Goiás e 

principalmente o Rio Grande do Sul. Outros retrocedem para o “confessionalismo”, como o 

regulado na Bahia e no Rio de Janeiro. (VARGAS, 2015, p. 33).  

Contudo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica publicada pelo 

Conselho Nacional de Educação, conforme Resolução nº 04/2010, assegura que a educação 

deve ser institucionalizada em regime de colaboração entre a União, os Estados e Municípios 

no qual convivem sistemas educacionais autônomos, “para assegurar efetividade ao projeto da 

educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação 

institucional” (BRASIL, 2010, Art. 7). E o Ensino Religioso, enquanto política pública 

educacional, também deve estar integrada nessa “formatação”.  

Portanto, podemos dizer que o caráter próprio da formação social brasileira, a forte 

presença da ideologia cristã como elemento constitutivo da cultura e organização social, traz 

em si elementos que buscam forjar no Estado sua influência enquanto força política.  No 

entanto, a partir da perda de seu monopólio da Igreja Católica, principalmente, gerada pelo 

crescente processo de secularização e pluralismo, as correntes religiosas, que também passam 

a contar com os grupos e “bancadas” evangélicas, buscam reagir a essa força por meio de um 

processo análogo à cartelização, tendo como base um “suposto” ecumenismo. (VARGAS, 

2015, p. 44).  

A partir de agora, vamos perceber como essas forças acabaram possuindo uma forte 

influência na dinâmica do Ensino Religioso no Estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a 

regulação dessa disciplina nas escolas públicas fluminense possuísse características 

específicas, frente a propostas de outros Estados da federação bem como frente às 

prerrogativas da própria LDB. 

2.1 O Ensino Religioso no Estado do Rio de Janeiro  

 

Embora não seja algo novo na história da educação brasileira, a contestação que 

envolve o ensino religioso nas escolas públicas ganhou forças a partir da década de 1990. A 

institucionalização legal do ensino religioso nesses espaços e seu financiamento público 

ocorreram num momento onde, segundo Cavalieri (2007), cada vez mais grupos religiosos 
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passaram a ocupar espaços de destaque no cenário político e social. A posição do Rio de 

Janeiro, nesse sentido, é bastante emblemática, como um exemplo das contradições e tensões 

produzidas na implantação desse processo. Isso pode ser explicado tanto pelo protagonismo 

de alguns dos agentes locais envolvidos, quantos pelos desdobramentos na esfera institucional 

e no cotidiano escolar que acompanharam sua implantação.  

O governador do Estado do Rio de Janeiro nessa época era o Anthony Garotinho, que 

sancionou, no dia 14 de setembro de 2000, a Lei Estadual nº 3.459, que obriga o ensino 

religioso na rede pública estadual na forma confessional. O projeto original era do ex-

deputado Carlos Dias (do PPB) 
11

, que facultava aos pais o direito de escolher a orientação 

religiosa a ser lecionada aos filhos. Para se adequar à lei, segundo o autor do projeto, seriam 

necessários três mil profissionais contratados por concurso público. Nessa mesma época, o 

governador, que se dizia evangélico, afirmou em nota oficial que a lei é uma forma de tirar os 

jovens da violência e das drogas, fato também ressaltado por D. Eugênio de Araújo Sales 

(1920-2012), Arcebispo do Rio de Janeiro à época, no espaço “Opinião” do Jornal O Globo. 

Quase em coro com o governador, D. Eugênio assim se pronunciou:  

 

 

Ele [Garotinho] e os parlamentares que votaram favoravelmente a essa lei 

merecem elogio e apoio dos homens de bem. Possibilitar o ensino religioso 

confessional às novas gerações é ir às raízes da violência, da corrupção e da 

imoralidade, fruto do desconhecimento de Jesus, ausência do temor de Deus. 

(SALES, 2000, p. 7).  

 

 

Essa aliança heterogênea entre o que Cunha (2012) classifica como o populismo 

político e o conservadorismo religioso recoloca a polêmica do ensino religioso na escola 

pública associada a novos elementos. Embora a questão evolutiva não seja mais um tema 

contestado pela doutrina católica
12

 (SCOTT, 2004) a aliança estratégica com denominações 

religiosas evangélicas visando à ampliação da sua influência no espaço público, trouxe pela 

primeira vez ao cenário da educação pública brasileira, questões ligadas ao debate entre os 

pontos de vista do criacionismo e do evolucionismo. 

                                                           
11

Segundo Cunha (2012) e Giumbelli e Carneiro (2004), o ex-deputado Carlos Dias era publicamente vinculado 

a autoridades e grupos da Igreja Católica no Rio de Janeiro e foi com o apoio deles que apresentou seu projeto de 

lei. 
12

 Em 1996, por exemplo, a Igreja Católica, na figura do Papa João Paulo II, defendeu a evolução do homem a 

partir de outras espécies de primatas, reservando, porém, a intervenção divina para a criação da alma humana, a 

qual teria entrado nos corpos de nossa espécie apenas ao final desse processo. Em 2014 o Papa Francisco 

afirmou que a Teoria da Evolução e o Big Bang são reais e criticou a interpretação das pessoas que leem o 

Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus “tenha agido como um mago, com uma varinha mágica capaz de 

criar todas as coisas” (VEIGA; BRANDÃO, 2014, p. 22). 
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Em 14 de setembro de 2000, o deputado Carlos Dias apresentou seu projeto de lei 

sobre o ensino religioso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que propunha a 

ampliação da oferta da disciplina para todos os níveis da educação básica (GIUMBELLI; 

CARNEIRO, 2004). Além do mais, o seu projeto previa que os professores fossem do quadro 

do magistério público estadual e que fossem credenciados por alguma autoridade religiosa, 

autorizando o poder público a abrir concurso específico para esse propósito. Embora fosse 

ligado à Igreja Católica, o deputado articulou politicamente para fortalecer os interesses que 

representava e obteve também o apoio do então governador daquela época, o Anthony 

Garotinho e também da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil (OMEB) em todo o 

processo (MENDONÇA, 2012). Em tempos de rupturas internas e inúmeras dificuldades 

práticas na implementação da proposta de ensino religioso confessional, a realização de novas 

alianças em torno de causas comuns foi importantíssima para a concretização da proposta 

confessional.  

O início da contestação do projeto de lei ocorreu logo após o deputado apresentar a 

sua proposta, que horas mais tarde seria aprovada. Com isso, a oposição, formada pelo 

deputado Carlos Minc, apresentou um projeto de lei alternativo (Projeto de Lei n.º 1.840, 

2000), contrariando a confessionalidade no Ensino Religioso. O projeto de Carlos Dias 

representa os setores tradicionais da Igreja Católica, enquanto o de Minc representa setores 

progressistas de outros segmentos religiosos, incluindo o da própria Igreja Católica. O que 

temos em questão nesse debate é que: 

 

 

Os projetos dos dois deputados se contrapunham em vários aspectos, dois 

dos quais vale a pena destacar: confessionalidade x interconfessionalidade. 

Enquanto o primeiro pressupunha alunos separados por credos, o segundo 

apontava para uma disciplina em que se apresentassem aos alunos as 

diferentes tradições religiosas e fosse capaz de enfocar valores humanitários 

comuns. A definição dos conteúdos curriculares e a formação dos 

professores deveriam, na lei aprovada, ser realizadas pelas autoridades 

religiosas de cada confissão. No projeto alternativo, esta tarefa deveria ser 

assumida pelo Estado em parceria com instituições e especialistas que 

pudessem enfocar a questão religiosa nas dimensões filosófica e 

antropológica (CARVALHO, 2008, p. 11). 

 

 

O governador Anthony Garotinho, que aprovou a Lei n.º 3.459/00, foi o mesmo que 

no ano anterior já havia instituído a Lei n.º 3.280/1999, onde dizia que “uma lei que 

determinava a obrigação de toda escola pública fluminense ter, na disciplina ensino religioso, 
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obrigatoriamente o ‘estudo dos livros da Bíblia’” (ALMEIDA, 2006, p. 215), onde obrigava 

todos, independentemente da sua religião ou não, a estudar os livros da Bíblia.  

Após a aprovação em plenário e em seguida sancionada como lei pelo governador da 

época, o autor do projeto que virou lei, Carlos Dias, disse que “[...] mesmo que as turmas 

sejam pequenas, deverá haver um professor para cada tipo de credo [...]” (VILHENA, 2000, 

p. 21), o que logo foi contestado pela própria Coordenadora de Ensino Religioso da Secretaria 

de Educação, Ediléia da Silva, ao afirmar que, na mesma reportagem, o governo não teria 

como oferecer aulas para todos os tipos de credos, nem poderá optar por algum deles.  

O deputado Carlos Minc, foi um dos principais opositores do caráter confessional da 

lei, questionando sua legitimidade, pois ele afirmava que o ensino confessional é doutrinário, 

e por ter o conteúdo subordinado às autoridades religiosas, não se encaixa no que propõe a 

LDB. Todos os movimentos contrários à lei, como o Sindicato Estadual dos Profissionais de 

ensino (SEPE), Movimento Inter-religioso do Rio de Janeiro, Instituto Superior de Estudos da 

Religião (ISER) e mesmo, como vimos, alguns setores da Secretaria Estadual de Educação, 

ressaltaram que contratar professores de ensino religioso para as escolas estaduais seria 

inviável, principalmente diante do grande déficit de professores já existente.  

O Globo, jornal que manteve o espaço para os editoriais de duas autoridades 

eclesiásticas, agora substituindo Dom Lourenço por Dom Filippo Santoro, bispo auxiliar do 

Rio de Janeiro com atuação na Pastoral dos Políticos Católicos, a mesma que o deputado 

Carlos Dias fazia parte. Segundo Cunha (2012) seu protagonismo foi notório na ação decisiva 

para a aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

Fazendo a defesa do caráter confessional dessa nova disciplina, Dom Filippo 

argumentou em seu editorial que se o ensino religioso fosse reduzido a “puros elementos de 

Antropologia, [...] sob esse nome poderiam ser colocadas às coisas mais diversas e 

contrastantes, que acabariam confundindo ou mesmo desviando a religiosidade do aluno” 

(SANTORO, 2000, p. 5). Sob essa ótica, continua na mesma página dizendo que “Marx e 

Freud com certeza ganhariam um concurso público para o ensino religioso; mas, com pleno 

direito, as instituições religiosas negariam o mandato a quem tivesse o objetivo de destruir ou 

alterar uma determinada religião” (SANTORO, 2000, p. 5). O editorial de Dom Eugênio Sales 

seguiu na defesa do ensino confessional. Duas cartas manifestaram-se a favor do ensino 

religioso na defesa da formação dos jovens contra a desagregação moral e outra foi contra, 

tomando por base a visão do ateísmo como um problema a ser corrigido. 
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No seu posicionamento, o deputado estadual Carlos Minc utiliza amplamente o 

argumento sobre a laicização. Apesar disso, mesmo atendendo ao foco da laicização, 

compreende-se que esse argumento, embora tenha uma força convincente, não confirma a 

legitimidade à lei. Afinal, a Constituição Federal de 1988 que, por sugestão de José Sarney, 

segue o modelo da constituição americana, onde apresenta no preâmbulo os seguintes dizeres: 

“promulgamos sob a proteção de Deus”. Isso já mostra que mesmo tendo em lei a laicização, 

o argumento do deputado acaba sendo insuficiente, já que a própria constituição pede a 

proteção de Deus.  

Inconformado com a aprovação do texto da lei sobre o Ensino Religioso, Minc 

ajuizou uma Representação por Inconstitucionalidade da Lei n.º 3.459/00. Para tal, baseou-se 

em três argumentos: (1) a violabilidade da lei pelo caráter confessional; (2) o estabelecimento 

de que o contrato de servidor público fosse condicionado à determinação de autoridade 

religiosa; (3) o caráter sectário do ensino do Ensino Religioso por ser atribuído por 

autoridades religiosas. Em 8 de abril as proposições de Minc foram decididas. A primeira 

proposição de Minc não foi aceita tendo sido exposto pelo tribunal que confessionalidade: 

 

 

[...] seria mera relação com “crença religiosa”, característica que estaria 

presente em qualquer modelo de ensino religioso, ao passo que a própria lei 

proibia o proselitismo religioso, entendido como “sentido de recrutamento, 

com hostilidade por crenças ou adeptos de outras correntes confessionais” 

(ALMEIDA, 2006, p. 216). 

 

 

Por fim, no entendimento do tribunal, a proposta ecumênica do deputado Minc 

também era confessional. Pelo que foi apresentado, parece que, naquela época, a concepção 

de proselitismo não foi entendida como a da premissa nesta pesquisa, pois aqui se entende 

proselitismo como recrutamento com “hostilidade por crenças ou adeptos de outras correntes 

confessionais” (ALMEIDA, 2006, p. 216). 

Como uma marca dos novos tempos, o deputado Alessandro Calazans (PV), 

evangélico que frequentava então a Igreja da Graça, procurou tornar obrigatória a leitura 

diária de um trecho da Bíblia no início das aulas nas escolas públicas do Estado. Aprovada em 

primeira votação, a lei foi posteriormente arquivada (HIDALGO; BERTOL, 2002). A notícia 

logo provocou fortes reações entre os leitores. O principal argumento foi o da violência 

resultante da adoção dessa medida para as famílias não cristãs cujos filhos frequentassem 

essas escolas. 
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A partir da posse de Rosinha Garotinho, em 2003, multiplicaram-se as reportagens 

contra o modelo de ensino religioso implantado no Rio de Janeiro. Matérias alertando sobre o 

perigo do fundamentalismo religioso, demonstrações de falência do ensino público estadual e 

as várias disputas travadas na Assembleia Legislativa e nos tribunais geraram grande volume 

de matérias e cartas. Mesmo com o declarado déficit de 10 mil profissionais de educação, a 

Secretária Estadual de Educação, Darcília Leite, rebateu as críticas atribuindo o problema à 

falta de gestão eficiente por parte das escolas (BERTA, 2003). Dentre as cartas contrárias, a 

maioria teve como principal argumento o repúdio ao fundamentalismo.  

 

2.1.1. A atual situação do Ensino Religioso no Estado do Rio de Janeiro 

 

As justificativas atuais para o ensino religioso envolvem, como em épocas anteriores, 

apelos à remissão moral da juventude em um cenário de desagregação social e moral cujo 

vazio é atribuído, dentre outros fatores, à educação laica. Sobre esse ponto concordam os 

principais defensores do projeto de ensino confessional adotado no Estado do Rio de Janeiro. 

Alguns deles, em especial alguns evangélicos conservadores, vão além, defendendo uma 

interpretação literal dos textos bíblicos e, como consequência, opondo-se ao ensino dos 

conteúdos relacionados à evolução e adotando voluntariamente o ensino do criacionismo 

como explicação para a origem de toda a diversidade biológica.  

A nova fase do embate entre ensino religioso e laicidade na escola pública, acontece 

no governo da Rosinha Mateus, onde se justificou manifestando que o ensino do criacionismo 

nas escolas estaduais é a explicação para a origem e que “não acreditava na evolução das 

espécies. Tudo isso é teoria” (MENEZES, 2004, p. 27). Na mesma entrevista ela prossegue 

dizendo que “... os macacos não se ajoelham para orar”. Esses posicionamentos revelam que a 

questão do ensino religioso nas escolas públicas não pode ser pensada mais apenas no âmbito 

das contradições legais que atentam contra a laicidade. 

 Durante o processo de implantação do ensino religioso nas escolas do estado do Rio 

de Janeiro, houve uma declaração onde ocorreu um novo elemento à presença da religião na 

esfera pública, passando agora a associar a introdução de conteúdos religiosos ao ensino de 

Ciências e Biologia, em uma ingerência ainda mais direta sobre o campo da educação. Como 

afirma Martins (2004, p. 1) 
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[...] quem acompanha os desdobramentos da posição do governo fluminense 

quanto às diretrizes educacionais do estado, sabe que o pronunciamento da 

governadora possui implicações mais complexas. Ele expressa o 

fortalecimento de algumas tendências religiosas que vêm ocupando um 

espaço cada vez mais amplo em diferentes níveis institucionais da sociedade. 

 

Dentre as “implicações mais complexas” a que se refere Martins, o debate sobre o 

ensino religioso passou, então, a incidir sobre a seleção dos conteúdos e métodos do ensino de 

Ciências e Biologia. Isto porque a interferência política do Estado assume uma forma de 

coerção sobre os processos definitivos dos docentes no tratamento dos conteúdos de evolução 

no cotidiano escolar. O debate entre criacionismo e evolucionismo passa então explicitamente 

a ter um caráter institucionalizado, deixando de se travar apenas no domínio do confronto 

individualizado de ideias, entre professores e seus alunos (SELLES, 2016). 

Com a aprovação da lei, tivemos em 2004, o primeiro concurso público no Estado do 

Rio de Janeiro para professores do Ensino Religioso. O concurso foi realizado em janeiro 

desse mesmo ano, onde obteve uma aprovação de 500 professores e a grande maioria 

empossada e iniciou suas atividades docentes em abril do mesmo ano. Sucessivas chamadas 

dos demais aprovados foram feitas, sendo que a última ocorreu em outubro de 2006.   

A educadora e professora da UFRJ, Ana Maria Cavaliere (2006), realiza uma 

pesquisa nas escolas públicas estaduais da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no período 

de maio de 2005 a maio de 2006, comum estudo empírico para conhecer e compreender a 

situação instalada. Foram visitadas 14 escolas estaduais que ofereciam a disciplina; seis 

dessas escolas estão localizadas na capital e oito na região da Baixada Fluminense. Nelas, os 

níveis de ensino mais frequentes são as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. Foram entrevistados 96 profissionais, sendo 16 professores de ensino religioso, 20 

professores integrantes de equipes de direção e 60 professores de outras disciplinas. Ainda foi 

analisado um conjunto de 244 questionários respondidos por alunos de 8ª série e dos três anos 

do ensino médio de uma das escolas componentes da amostra.  

 

 

[...] os 16 professores de ensino religioso entrevistados em nosso estudo 

afirmaram ter vivenciado questionamentos de ordem doutrinária, vindos de 

alunos. A grande maioria dos profissionais de nossa amostra, isto é, 85 deles, 

no conjunto de 96 profissionais formado de professores de ensino religioso, 

de outras disciplinas e das equipes de direção, demonstrou preocupação com 

a possibilidade de existirem conflitos religiosos nas escolas. Ao invés de 

indicar o ensino religioso como espaço para a ampliação da compreensão e 

da tolerância religiosa, a maioria dos professores se mostrou preocupada 

com a possibilidade de ser ele um meio para o acirramento das diferentes 

posições (CAVALIERE, 2006, p. 11). 
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Esses dados apontam que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da atual regulação do 

ensino religioso de caráter confessional nas escolas públicas, está favorecendo a intolerância e 

possivelmente pode estar estimulando conflitos. Uma vez que intolerância advém do 

desconhecimento, da:  

 

 

[...] ignorância de formas de vida outras que não aquelas que julgamos 

corretas, que fogem dos padrões do convencionado pelo grupo social ao qual 

pertencemos. O combate à intolerância passa pela aprendizagem do 

“conviver”, ou viver com o outro, conhecendo e respeitando as suas 

diferenças. Reconhecendo que essas diferenças não são fonte de discórdia, 

mas que podem ser pontes de ligação e de enriquecimento, por meio de 

trocas possíveis (DOMINGOS, 2009, p. 58).  

 

 

Portanto, a divisão entre grupos sociais e a redução do exercício da cidadania e da 

educação republicana nos faz acreditar que da forma como se configura atualmente, ao manter 

uma posição que busca legitimar a ordem vigente, utiliza-se da escola como mero aparelho de 

reprodução, potencializado pelo Ensino Religioso de caráter proselitista.  

O conjunto das informações obtidas revelou que o ensino religioso, da forma como 

se estabeleceu nas escolas do Rio de Janeiro, ocupou espaços que ultrapassam a mera oferta 

de conhecimentos específicos com vistas à formação religiosa dos alunos. Tais espaços seriam 

aqueles destinados a um tipo de atividade que vem se tornando essencial à vida escolar nas 

sociedades contemporâneas, sem o qual não há efetividade no trabalho de formação, mesmo 

quando se considere apenas o sentido restrito dos conhecimentos escolares. São atividades 

voltadas para a formação geral do indivíduo, para a ampliação dos horizontes culturais, para o 

desenvolvimento da capacidade crítica e analítica dos fenômenos da vida cotidiana. Uma vez 

que propostas laicas e democráticas do próprio campo educacional, por variados motivos, não 

foram implantadas ou não se consolidaram no ambiente escolar, o ensino religioso de caráter 

dogmático-confessional sofre uma transformação e passa a ocupar-se destas tarefas e a 

encaminhar a seu modo concepções e propostas para a socialização global dos alunos. 

(CAVALIERE, 2006, p. 181).  

A defesa da religião como parte da formação integral do homem, presente inclusive 

no texto da LDB, leva à conclusão lógica de que os educados sem religião são carentes de 

algo. Assim, os males sociais poderiam estar relacionados a essa ausência. A ameaça do 

descontrole social tem sido fundamental para a atuação do ensino religioso nas escolas do Rio 

de Janeiro e está na base do discurso dos professores que o defendem. 
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No entanto, um posicionamento claro da Coordenação de Educação Religiosa da 

Secretaria de Educação, que é totalmente contrário a essa tendência, parece vir da clareza 

quanto ao enfraquecimento que pode sofrer a disciplina, nas disputas didáticas e curriculares, 

caso seja transformada em um curso de assuntos gerais, ou de apoio indeterminado ao aluno, 

ou mesmo de história das religiões. 

A declaração da Coordenadora de Educação Religiosa da SEE/SAPP mostra o 

esforço em diferenciar e especializar a disciplina, tornando-a efetivamente uma disciplina de 

formação religiosa no interior da escola pública: 

 

 

O contrário do que muitos dizem o objeto do Ensino Religioso não é o 

Ecumenismo ou o diálogo Inter-religioso. Nem mesmo a Ética e os Valores, 

se assim fosse, não se justificaria o Ensino Religioso como disciplina, pois 

outras, tais como Filosofia, a Sociologia daria conta desses conteúdos de 

maneira muito mais eficaz e, provavelmente, de maneira mais interessante. 

Também não se trata da História das Religiões, isso a História pode fazer 

melhor do que qualquer professor de Religião. (...). Por outro lado, conceber 

as aulas de religião como uma aproximação ao Fenômeno Religioso não nos 

parece suficiente. (...). Então, o Ensino Religioso precisa ajudar aos 

educandos a dirigirem o olhar para o mistério, que, segundo Guitton, é a 

própria realidade. Segundo ele, a teoria quântica não prova a existência de 

Deus, pois Deus não é da ordem da demonstração, “mas é um ponto de apoio 

científico às concepções propostas pela religião”. É dessa relação entre 

religiosidade e realidade que surge a epistemologia do Ensino Religioso, 

onde cada religião tem seu objeto de conhecimento, seu método, sua teoria 

(LOPES, 2005, p.56). 

 

 

A religião chega à escola com um propósito muito claro. A escola pública deve ser 

um espaço auxiliar dos templos religiosos na divulgação e consolidação de suas doutrinas e 

dogmas de fé. A escola, de forma tímida, parece resistir a isso, pelas mãos dos próprios 

professores de ensino religioso, em sua recusa ao confessionalismo. De modo geral, a 

receptividade das escolas ao ensino religioso pareceu-nos sempre muito ambígua. Existe 

tolerância, mas há incômodo. Há aceitação, mas há muitas dúvidas. O fato é que a pobreza 

cultural da escola brasileira, sua insistente ineficiência, ao lado da crise social prolongada 

deixa o campo aberto para a penetração de propostas de soluções simples, estranhas à 

concepção moderna, obrigatória e universal de educação escolar. 

No que diz respeito à questão racial, essa intolerância se manifesta na demonização 

das religiões de matrizes africanas, conforme relata Eduardo Quintana (2013), a partir de 

entrevistas realizadas com três professoras mães de santo que atuam na rede pública 

(Municipal e Estadual) do Rio de Janeiro. As falas apontam relações de certa tensão entre o 
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corpo docente e discente. “A pesquisa apontou para uma relação tensionada no que diz 

respeito à prática religiosa, à pertença religiosa ao candomblé, na qual a escola, à revelia da 

Lei n.º 10.639/03, revisada pela Lei n.º 11.645/08, apresenta “dificuldades” em se relacionar 

com essa realidade” (QUINTANA, 2013, p. 138-139). 

 

 

Nesse caso, independentemente de qualquer tentativa conciliatória da 

sociedade brasileira com nosso passado escravista, estamos diante de uma 

situação concreta de preconceito racial, epistemológico, e de intolerância 

religiosa na escola que colocamos diante de duas realidades: (i) os agentes 

pedagógicos, por não reconhecerem, ou não trabalharem, o direito à 

diferença, contribuem para mutilar o patrimônio cultural da população negra 

brasileira; (ii) a tendência, ainda presente nas escolas brasileiras, de pouco 

enfatizar a participação da população negra no processo civilizatório 

brasileiro, tida como pouco importante aos olhos da sociedade tecnológica, 

racista e neoliberal (Ibidem, p. 139). 

 

 

Na questão de gênero, conforme Mendonça (2012) relata em sua pesquisa, houve 

caso situado na sala de aula em que um aluno homossexual declarado, de grande notoriedade 

no conjunto da escola e que se manifestou de forma veemente ao longo dessas aulas. Este 

aluno levantou questões como: ‘se Deus prega o amor, porque ele é contra o amor de dois 

homens? ’ (MENDONÇA, 2012, p. 96).  

A professora buscava direcionar o debate para formação familiar que a sociedade 

tem como “padrão”, que é uma família concebida por um homem e uma mulher.  O livro que 

apresenta essas posições defendidas pela professora em questão foi sugerido pela Igreja 

Católica no encontro com seus professores da rede estadual como referência para as aulas 

com jovens. Ao analisar o conteúdo do livro didático utilizado como fundamentação por uma 

professora de Ensino Religioso na rede estadual, sob o título “Todas as formas de ser”, da 

Editora Ática, a autora destaca: 

 

 

A estratégia adotada no material foi a de apresentar um quadro 

argumentativo, onde há apresentação de visões contrárias, pela redução da 

complexidade do tema a duas perspectivas conflitantes – em geral a tese 

liberal em contraponto à Católica. O tema da diversidade sexual, e da 

homossexualidade em particular, foi explorado neste mesmo estilo, onde a 

descrição das duas teses do quadro exibido é repleta de julgamentos 

discriminatórios e o vocabulário religioso contém expressões como “desvio 

moral”, “doença física ou psicológica”, “conflitos profundos” e 

“homossexualismo não se revela natural” (MENDONÇA, 2012, p. 97).  
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A problematização relativa à intolerância religiosa contra diferente denominação está 

sendo documentada, já a população que não tem nenhuma crença religiosa, os irreligiosos
13

, 

por exemplo, não se têm muitas pesquisas relacionadas eles. E isso acaba se tornando um 

ponto relevante ao tema, já que a laicidade anda junto com a tolerância. Por esse motivo, é 

necessário travar uma “guerra de posição" com a direção ideológica que pauta essa agenda 

nas políticas educacionais para o Ensino Religioso. 

O antropólogo Cezar Ranquetat Jr (2008) distingue também o conceito de laicidade 

com o de laicismo, onde diz que laicidade “é uma noção que possui caráter negativo, 

restritivo. Sucintamente pode ser compreendida como a exclusão ou ausência da Religião da 

esfera pública. A laicidade implica a neutralidade do Estado em matéria religiosa” 

(RANQUETAT JR, 2008, p.5). Logo é um fenômeno político, derivando do Estado e não da 

Religião. Bannon (2010) define o laicismo como uma separação, e não como ausência, 

restrição ou caráter negativo de Religião na esfera pública. Por essa perspectiva, 

 

Laicismo não é ateísmo. Não é ausência de Religião, mas a separação entre o 

poder temporal das instituições políticas e o poder intemporal das diversas 

religiões [...] a coexistência pacífica das religiões e das filosofias e a 

preservação da coesão social da nação em torno das regras da República 

(BANNON, 2010, p.162-163). 

 

Existem duas categorias elaboradas por Cunha (2013; 2012) que permitem revelar os 

instrumentos usados para transmitir a ideologia de caráter religioso no sistema educacional, 

que são a “anomia jurídica” e a “folia pedagógica”. A “anomia jurídica” e a “folia 

pedagógica” são as duas faces da política religiosa da educação brasileira, que permitem a 

colonização religiosa da educação. Essas duas categorias elaboradas por Cunha (2012) não 

chegam a ser uma explicação teórica, são mais categorias de análise surgidas:  

 

[...] a partir da observação da presença do ensino religioso nas escolas 

públicas é que os grupos religiosos de pressão, especialmente o clero 

católico, conseguiram inscrevê-lo como a única disciplina escolar 

mencionada na Constituição brasileira. A partir daí, prosseguiram na pressão 

para deixar a legislação infraconstitucional cheia de claros, de modo a 

poderem completá-la, conforme seus interesses proselitista, ostensivos ou 

dissimulados, nas instâncias inferiores do Estado. A concordata Brasil-

                                                           
13

É a ausência, indiferença ou não prática de uma religião Alguns segmentos podem posicionar-se contrários e, 

eventualmente, inclusive ser hostis às religiões, como pode ser o caso do anticlericalismo, do antiteísmo e 

da antirreligião.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticlericalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antite%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antirreligi%C3%A3o
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Vaticano seguiu o mesmo figurino. Numa palavra: o regime federativo foi de 

grande valia para a geração da anomia jurídica, propiciadora, por sua vez, da 

folia pedagógica (CUNHA, 2012, p. 102). 

 

Os grupos que defendem a posição confessional usam como “armas” a ausência de 

lei do Estado e o silêncio das minorias. “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). 

A estratégia política feita para montar a anomia jurídica, é baseada na falta de 

autonomização do campo educacional, ao qual:  

[...] o regime federativo dificulta a construção da autonomia educacional, 

especialmente a do setor público de ensino. Com foco no ensino religioso, 

mostra como os defensores da presença dessa disciplina no currículo das 

escolas públicas conseguiram conquistar posições genéricas na legislação 

federal, de tal forma que deixaram espaço livre para negociações nas 

instâncias inferiores do Estado, nas quais suas pressões têm sido mais 

eficazes (CUNHA, 2012, p. 95). 

É justamente com essa falta de direção nas políticas educacionais para o ER que 

levam à folia pedagógica, já que fica delimitado que cada sistema estadual de ensino o faça de 

acordo com as autoridades religiosas competentes:  

 

O que acontece nas aulas de Ensino Religioso provém de um cardápio 

variado. Umas turmas recebem aula de uma dada Religião, outras de uma 

espécie de denominador comum às religiões da tradição cristã (Católica e 

evangélicas), fruto de correlações de força onde nenhuma delas consegue a 

hegemonia na disputa tão real quanto dissimulada; outras, ainda, recebem 

aulas sobre “valores”, que negam sua genealogia religiosa, mas não passam 

de expressões confessionais de regras de conduta conservadoras ou 

reacionárias – uma espécie devota de Educação Moral e Cívica, de triste 

memória. Relações sexuais fora do casamento, homossexualismo, aborto e 

drogas são temas frequentes nessas aulas. Isso, apesar de os temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental terem um tratamento laico (CUNHA, 2013, p. 936). 

 

Podemos dizer que o ensino religioso confessional acaba fazendo do Estado o seu 

aparelho de reprodução, onde é usado o campo religioso com um poder simbólico. Isso só 

ocorre no Estado do Rio de Janeiro em razão da regulação que permeia tal disciplina na 

Educação Básica pública fluminense.   



   
 

49 
 

É possível compreender as incoerências nas legislações no que se refere ao Ensino 

Religioso, levando em consideração alguns eventos relevantes ao tema, como a assinatura da 

Concordata Brasil Vaticano, o credenciamento de professores pelas entidades religiosas e o 

caráter confessional que essa disciplina tem assumido nas escolas do Rio de Janeiro ao “exigir 

do professor formação religiosa obtida em Instituição por ela mantida ou reconhecida” (RIO 

DE JANEIRO, 2000). Essas características afastam do Estado seu caráter de provedor de um 

ensino laico e provoca nas escolas uma onda de intolerância.  Esta proposta analítica buscou 

entender em que sentido pode haver uma incompatibilidade da Lei n.º 3.459, de 14/9/2000, e 

o atual estágio da legislação sobre o ensino religioso no Brasil.  

Segundo a lei citada, não deveria ocorrer um Ensino Religioso que possibilitasse o 

proselitismo nas escolas. E, na perspectiva adotada aqui, não deveria existir nas escolas 

brasileiras quaisquer formas de hostilidade às diferentes crenças, credos e expressões 

religiosas, resguardando que Ensino Religioso não seja capaz de gerar ou influenciar a 

conversão dos alunos para uma religião ou doutrina que seus familiares ou os seus próprios 

alunos, não tivessem interesse.  

Mais ainda, o Ensino Religioso não pode deixar de garantir aos alunos que a escola 

pública seja laica e também, não é papel desta disciplina curricular tratar sequer da 

possibilidade de conversão religiosa dos alunos nela matriculados. Apesar disso, o que se 

pode perceber é que isso não ocorre atualmente no Estado do Rio de Janeiro, pois a atual 

legislação do Ensino Religioso fluminense desqualifica a dimensão da formação humana 

deste campo de ensino, servindo-se superficialmente do conceito de laicidade do Estado. Se 

pensarmos sob a perspectiva de que as políticas educacionais dizem respeito à atuação do 

Estado, em relação com a participação da sociedade civil, a posição atual que o Estado do Rio 

de Janeiro assume ao manter vigente a legislação de 2000, ele oferece condições para que o 

ensino dessa disciplina contribua para a perspectiva da confessionalidade e do proselitismo. 

Perspectiva esta não compatível com um ensino público laico.   

Com base nessa questão sobre o desrespeito à laicidade nas escolas públicas, 

traremos no próximo capítulo, algumas experiências empíricas vivenciadas numa escola 

municipal de Santo Antônio de Pádua, onde foram observadas práticas e símbolos religiosos 

cristãos no cenário e cotidiano escolar.  
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Capítulo III 

Experiências vivenciadas em uma escola da rede pública municipal de 

Santo Antônio de Pádua 

Este capítulo se apresenta como um relato de experiência vivida em uma escola da 

rede pública municipal de Santo Antônio de Pádua (RJ), com algumas observações de cunho 

religioso que acontecem frequentemente nessa instituição, muitas vezes ocasionada pelos 

professores e pela direção da escola. 

A escola, que fica situada no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Santo 

Antônio de Pádua (RJ), acolhe alunos do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, funcionando 

nos turnos da manhã e da tarde. 

Essa experiência foi proporcionada pela disciplina “Pesquisa e Prática de Ensino II”, 

cursada no 8° período do curso de Pedagogia da UFF/INFES, que tem como uma das 

propostas o estágio supervisionado em colégios municipais do Ensino Fundamental. Além das 

salas de aula, a escola possui auditório, sala de informática, refeitório, quadra esportiva, 

biblioteca e sala de vídeo. 

O estágio foi realizado no período matutino, durante os meses de setembro e outubro 

do ano de 2018. Logo no primeiro dia, pude notar uma prática bem diferente na escola, em 

que os alunos passam todos os dias antes de chegar à sala de aula: formam uma fila e 

aguardam o diretor conduzir o ritual de cantarem em voz alta o Hino Nacional Brasileiro e 

rezarem a seguinte oração pelo Brasil, 

 

Ó Deus Onipotente, princípio e fim, de todas as coisas, infundi em nós 

brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria 

uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do 

Brasil, Amém. Oração pelo Brasil.
14

 

 

A seguir, todo o corpo escolar reza em voz alta, a oração do Pai Nosso, 

 

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o 

vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. O pão 

nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como 

nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do Mal, Amém. Oração do Pai Nosso.
15

 

                                                           
14

 Oração disponível no site: <https://www.lions.org.br/lionsbatel/artigos/invocaca.htm>. 
15

 Oração disponível no site: <https://www.vaticannews.va/pt/oracoes/pai-nosso.html>. 
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A forma como o diretor conduzia todo esse ritual, evidenciou que as duas orações 

tinham uma importância maior que o próprio Hino Nacional Brasileiro, na medida em que 

eram solicitadas suas repetições quando o diretor não as entendia como ideais.  

Essa prática escolar diária representa um direcionamento religioso cristão, e o 

diretor, ao obrigar os alunos a rezarem todos os dias antes de começar o dia letivo, acaba 

promovendo exclusão na escola O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER, 2011) estabelece que 

 

 

[...] o primeiro a ser destacado é aquele que alega que falar no deus cristão e 

agradecer a ele pelo parquinho não é um direcionamento religioso. É óbvio 

que é. Não existe o tal “deus de todas as religiões”. Há muitas religiões sem 

deuses e outras com muitos deuses! Como também não se sustenta o 

argumento de que a crença no deus cristão é apenas algo da cultura... Algo 

inofensivo. Sob a pretensa neutralidade cultural há uma renhida disputa por 

hegemonias religiosas, com clérigos que exercem o seu poder sobre a 

sociedade. Só que há também o direito individual dos que não desejam 

seguir estas hierarquias de fé, celestes e/ou terrenas. (FONAPER, 2011) 

 

 

Isso significa que rezar essas orações antes de entrar em sala de aula não é correto, 

pois mesmo que a maioria dos pais aceitem a presença da religião cristã católica na escola, ela 

não deveria ser mantida, pois agride o direito de liberdade religiosa dos que dela discordam. 

Como ficaria a expressão na escola, por exemplo, das tradições indígenas e afro-brasileiras, 

nascidas fora do cristianismo? E as comunidades judaicas e muçulmanas, além de muitas 

outras? O caminho mais democrático e respeitoso à diversidade de cultos deveria evitar o 

“religiosismo” e respeitar a laicidade na escola.  

A autora Viviane Cristina Candido (2004), aponta que o Ensino Religioso dentro das 

escolas deve ser compreendido através de reflexão do sentido da vida, na forma de trazer 

conhecimento. 

 

 

Nossa compreensão é que o Ensino Religioso deva ser, para além de uma 

disciplina que traga a história das religiões, como o querem alguns, uma 

disciplina capaz de trazer um conhecimento e, ao mesmo tempo, a necessária 

reflexão sobre o sentido da vida. (CANDIDO, 2004).  
 

 

Carlos André Cavalcanti (2011) destaca que esse ensino, como componente do 

currículo, trata o conhecimento da religião não como mera informação de conteúdos 

religiosos, ou seja, um saber pelo saber. Isso não significa, portanto, a transmissão de 

informações sobre o fenômeno religioso como é mencionado em livros das outras disciplinas 
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ou como se fazia nas “aulas de religião”. Trata-se de um conhecimento que, em uma visão 

pedagógica progressista, dá valor ao saber em si: o educando conhecerá ao longo do Primeiro 

Grau os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso para que assim possa entender 

melhor a sua busca. Isso mostra que o Brasil não é um Estado ateu, e sim um Estado laico, ou 

seja, não permite que o País se filie a nenhuma corrente religiosa. 

Além das orações que acontecem todos os dias antes das aulas, eu pude notar a 

quantidade de símbolos religiosos cristãos espalhados pelas dependências da escola. 

Diferentes cenários institucionais como a secretária, o auditório, a sala de informática, o 

refeitório e o corredor, são ornamentados com um Crucifixo, e na entrada principal, possui 

uma Cruz.  

Dentre os principais símbolos monoteístas, os que mais se destacam nas escolas e em 

repartições públicas, são a Cruz e o Crucifixo. O símbolo da Cruz para os cristãos é a 

representação do que ficou conhecido após a morte de Jesus, o grande mártir da religião 

cristã, o Filho de Deus no cristianismo, e sob a sua exposição até mesmo expedições 

comerciais foram principiadas. Já o Crucifixo é representado por uma Cruz, e no meio dela a 

imagem de Jesus Cristo, durante a sua crucificação. 

Isso nos leva a refletir sobre a questão de poder ou não haver símbolos religiosos em 

escolas e repartições públicas, pois para alguns religiosos que frequentam a escola, os 

símbolos religiosos cristãos nesses lugares tornaram-se tão naturalizados e universalizados 

que não causam estranhamentos e nem mesmo são refletidos como fenômenos que possam 

ferir a Constituição Brasileira, que defende a laicidade e a liberdade de todas as crenças 

religiosas. Mas sabemos que esses símbolos cristãos não costumam ser questionados, pois o 

argumento favorável é de que o Crucifixo não tem caráter religioso. Porém, é impossível 

olhar para tal símbolo e não o associar ao cristianismo e suas vertentes. Mas se fosse de outra 

religião, certamente teríamos uma forte campanha para poder retirar esses símbolos. Esse 

tema de poder ou não ter símbolos religiosos em escolas e repartições públicas e o ensino 

religioso confessional em sala de aula já vem sendo discutido ao longo dos anos no Supremo 

Tribunal Federal (STF), pelo Ministro Relator da Ação no Supremo, Luís Roberto Barroso, e 

em setembro de 2017 teve uma votação bem apertada (6 votos a 5), onde ficou determinado 

que um Estado laico como o Brasil é compatível com um ensino religioso confessional, 

vinculado a uma ou várias religiões específicas, nas escolas públicas. Mas para alguns 

pesquisadores e até alguns Ministros do (STF) que julgaram a causa, acreditam que o tema é 

de pouca relevância, pois a simples presença de um símbolo não feriria a laicidade do Estado. 
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A questão posta em debate não é fútil, já que não versa sobre a melhor forma de se 

decorar certos ambientes formais do Poder Judiciário, mas sim sobre o modelo de relação 

entre o Estado e religião mais compatível com o ideário republicano, democrático e inclusivo, 

adotado pela Constituição de 1988. Trata-se, em suma, de uma questão de princípios, e não de 

uma discussão sobre meras preferências estéticas (SARMENTO, 2008, p. 196). 

O argumento usado por aqueles que defendem a permanência de símbolos religiosos 

em escolas e repartições públicas é a tradição católica presente em nosso país desde sua 

fundação com a invasão dos portugueses, que forçaram a aculturação dos índios, que foram 

doutrinados em seguir a religião monoteísta por influência da Igreja Católica, que possuía o 

pensamento predominante (BARROS, 2000). Já as estatísticas do IBGE (2010) mostram que 

houve uma considerável redução no número de católicos no Brasil e aumento na quantidade 

de protestantes e daqueles sem religião.  

Estes que utilizam a tradição católica como argumento vão ao extremo de acusar os 

que são contra a permanência de símbolos religiosos em repartições públicas de perseguição 

religiosa, chegando ao cumulo de pensar que o próximo passo será o pedido de retirada do 

Cristo Redentor no Rio de Janeiro ou então, retirar o monumento da Bíblia, que fica 

localizada numa Praça, na Cidade de Santo Antônio de Pádua, no Estado do Rio de Janeiro.  

Dizem os preceptores favoráveis à permanência que não é possível impedir a 

demonstração pública de fé em Deus mesmo em uma repartição pública. Pelo fato de o Estado 

não ser ateu, é possível a convivência pacifica de símbolos que remetem à história cultural do 

país e são bens cultuados pela parcela majoritária da população (BRANCO; MENDES, 2012). 

Já os que são contra a permanência de símbolos religiosos em repartições públicas 

defendem que a tradição não é argumento suficiente, pois quando a escravatura foi abolida em 

1888, esta era um costume no Brasil. A tradição cristã não pode ser usada como fundamento 

jurídico para justificar um ato, pois caso isso fosse aplicado estritamente, as mulheres ainda 

seriam obrigadas a casar virgem, o divórcio não seria regulamentado e o adultério ainda 

estaria disposto em nosso Código Penal (VIANNA, 2010). 

O argumento de que a maioria da população professa uma religião também não é 

válido, pois de acordo com a teoria constitucional vigente, deve haver a imposição dos textos 

normativos a população em geral. A maioria precisa seguir os preceitos constitucionais como 

qualquer outra pessoa. Não é possível usar a desculpa de que por ter uma característica em 

comum, ela possa ser colocada hierarquicamente acima de nossa Carta Maior, que regula as 

ações de todos (VECCHIATTI, 2008). 

https://jus.com.br/tudo/religiao
https://jus.com.br/tudo/divorcio
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A religião pode ser considerada como um comportamento instintivo, 

característico do homem, cujas manifestações são observadas através dos 

tempos em todas as diferentes culturas, a partir da busca da compreensão de 

si mesmo e do mundo e da consideração aos fatos inconsoláveis e 

desconhecidos (JUNQUEIRA, 2002, p. 86-89). 

 

 

Dessa forma, os símbolos religiosos são mediações que nunca conduzem plenamente 

ao todo, mas sinalizam que ali é professada uma determinada religião. Nessa perspectiva, 

parece claro que o Estado não tem o direito de ostentar símbolos religiosos, sejam eles quais 

forem. Mas em função da forte influência cristã em nossa sociedade, tornou-se bastante 

comum a colocação de crucifixos em repartições públicas, especialmente em escolas, no 

Judiciário e no Legislativo. Isso fez com que muitos não cristãos se sentissem incomodados 

em sua fé e postulassem a sua retirada com base nos princípios constitucionais já citados. 

Entretanto, parece claro que um Estado neutro não poderia ser identificado com fé alguma. 

 

 

O ser humano, nos mais distantes cantos do planeta, estruturou a religião e 

indicou significados ao seu “caminhar”, desse modo estabelecendo ritos, 

histórias e outras formas para “retomar o que estaria rompido” (SCHLE-

SINGER; PORTO, 1995, p. 2189). 

 

 

As referências das religiões ao sagrado apresentam impressionante variedade de 

concretizações e mediações. Não existe acontecimento natural ou vital que tenha deixado de 

ser sacralizado por alguma cultura. A experiência, o fato, o fenômeno ou o objeto podem ser 

“hierofânico”, isto é, revelador do divino, para os seres humanos em sua busca de 

transcendência. Portanto, o “mistério” não pode ser explicado, mas sim apenas tangenciado, 

as religiões e as hierofanias o revelam e ocultam a um só tempo. Dessa forma, os símbolos 

religiosos são mediações que nunca conduzem plenamente ao todo, apenas o sinalizam. 

Podemos dizer que a maneira como as religiões olham para o sagrado e dela se avizinham é 

assim perpassada por uma ambiguidade intrínseca à experiência religiosa. (JUNQUEIRA, 

2009, p. 251). 

O Ensino Religioso é um componente do currículo das escolas públicas, situado no 

âmbito da educação sistemática e formal, regida pela legislação brasileira. Está inserido no 

contexto da educação, tanto pela Constituição Federal de 1988, quanto pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20/12/1996. Este ensino é ministrado com base nos 

objetivos da formação básica do cidadão, no contexto de uma sociedade cultural e 
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religiosamente diversa, na qual todas as crenças e expressões religiosas devem ser respeitadas. 

(FONAPER, 2011). Ou seja, 

 

 

[...] a epistemologia do Ensino Religioso é, em seu estado atual, uma 

epistemologia paradoxal. Por um lado, sua legitimidade está inteira por 

construir; por outro, pode reivindicar para si nada mais do que o discurso 

legítimo do Estado moderno adota como fundamento do ensino de um modo 

geral. A construção dos fundamentos epistemológicos do Ensino Religioso 

na base das ciências da religião requer institucionalização, tarefa 

politicamente desafiante que consistirá em fazer confluírem as ciências da 

religião com a disciplina legalmente instituída. Amarrar essas duas pontas 

constituídas em territórios distintos, com sujeitos e interesses igualmente 

distintos, permitirá, possivelmente, a cidadania plena do Ensino Religioso. 

 

 

Frente a isso, somos levados a inferir que o Ensino Religioso, muita das vezes, não é 

interpretado de forma correta pelos professores e diretores das escolas. A escola onde foi 

realizado o estágio e muitas outras da cidade de Santo Antônio de Pádua organizam-se da 

mesma, tornando tudo isso como uma rotina comum e se o aluno ou aluna não seguir, podem 

ser severamente punidos. 

A Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio de Pádua, na seção II da Política 

Educacional, Cultural e Desportiva da Educação vai enunciar sobre o Ensino Religioso onde 

fala que: Art. 164 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 

obrigatória dos horários normais das escolas da rede municipal de ensino fundamental. Ou 

seja, a disciplina vai ser ofertada todos os anos para os alunos, mas não é obrigatório 

participar das aulas. 

Porém, na escola onde foi realizado o estágio não é ofertada a disciplina para os 

alunos. O que acontece realmente é a obrigatoriedade de rezar coletivamente todos os dias 

antes do acesso à sala de aula. 

Outras escolas municipais também não ofertam a disciplina, mas agem de forma 

semelhante, realizando orações antes das aulas e, algumas delas, costumam rezar dentro de 

sala após as atividades. 

Nós estagiários, graduandos em Pedagogia, já estamos acostumados a escutar 

diversos tipos de relatos sobre experiências de colegas também estagiários em diversas 

escolas municipais do Município de Santo Antônio de Pádua (RJ). Relatos sobre como a 

religião interfere diretamente no ambiente escolar são os mais comuns, e quando começamos 

a vivenciar a prática, podemos perceber como essas questões religiosas que envolvem todo o 
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âmbito escolar podem ser excludentes para os alunos e até mesmo para professores, que 

seguem uma religião diferente da qual o diretor professa. 

Nesse segundo estágio supervisionado (PPE II), pude observar como o diretor se 

dedicava todos os dias para realizar as orações antes das aulas. A Oração pelo Brasil e a 

Oração do Pai Nosso são orações que para o diretor, não podia faltar antes de começar as 

aulas, pois ele mesmo disse num dos dias antes de começas as orações que “As aulas só 

começam após realizarmos as orações que o nosso Deus nos ensinou”. A forma pela qual o 

diretor age é excludente. A forma que o diretor rezava essas orações antes mesmo de começar 

as aulas salientava como era importante essas orações. 

Junqueira (2009) afirma que o ensino religioso faz parte do currículo por estar 

alicerçado nos princípios da cidadania, do entendimento do outro e da formação integral do 

educando. Pois, ainda que muitos neguem ser religiosos, é um dado histórico que o indivíduo 

foi preparado para ser religioso assim como foi preparado biologicamente para falar 

determinada língua, gostar disto ou daquilo, comer etc. Pois o ser religioso, afinal, é um dado 

antropológico, cultural. Mas esse ensino, que é componente do currículo, trata do 

conhecimento da religião, conhecimento que não é mera informação de conteúdos religiosos, 

um saber pelo saber. Não significa, portanto, a transmissão de informações sobre o fenômeno 

religioso, como é mencionado em livros das outras disciplinas, ou como antes se fazia nas 

“aulas de religião”. Trata-se de um conhecimento que, em uma visão pedagógica progressista, 

dá valor ao saber em si: o educando conhecerá ao longo dos primeiros anos os elementos 

básicos que compõem o fenômeno religioso para que assim possa entender melhor a sua 

busca do transcendente.  

Assim sendo, fica vedado qualquer tipo de discriminação, ou tratamento 

jurídico diverso, dedicado ao cidadão tendo como fundamento apenas a sua 

convicção ideológica, política e religiosa (BASTOS; MEYER-PFLUG apud 

GALDINO, 2006, p. 21). 

 

Portanto, para uma igualdade real entre as religiões, a escola e o Estado não devem 

emitir qualquer juízo de valor quando a validade, ou verdade de certa religião, pois somente 

assim teria uma livre formação da opinião das pessoas quanto as crenças e descrenças, 

desfrutando elas uma igualdade perante a população em geral. Essa garantia encontra-se 

preconizada no Art. 5°, XLI do Texto Constitucional de 1988, onde afirma que a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e no caso o próprio 

Estado deverá estar sujeito a tal punição se incidir sobre essa diferenciação ou discriminação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente às questões disponibilizadas ao longo desse Trabalho de Conclusão de Curso, 

do que presenciei durante as 70 horas vividas no âmbito escolar e de toda a pesquisa histórica 

e bibliográfica que realizei ao longo da minha pesquisa, posso afirmar que tenho dois olhares 

sobre a laicidade e as práticas religiosas no cenário da escola pública: um olhar como cristão e 

um olhar como futuro pedagogo, que a cada período vem sendo construído de acordo com os 

estudos e experiências em campo. 

Como cristão, tenho plena consciência de que a oração é um ato extremamente 

importante no nosso dia, na nossa vida, além de ser algo que nos aproxima do Senhor, nos dá 

a confiança de que Ele que cuida da nossa vida. Permito-me continuar inserido numa doutrina 

religiosa, todavia consciente que minha fé e minhas práticas devem restringir-se à minha vida 

privada, porém com um olhar crítico e atento acerca dos atravessamentos e interferências em 

minhas futuras práticas profissionais e acadêmicas. 

Como futuro pedagogo, entendo que acima de todas as práticas na escola é 

necessário respeito, na medida em que vivemos numa sociedade que manifesta uma 

diversidade de crenças, que em sua maioria não tem nenhum dos dois tipos de orações como 

práticas ou mesmo alguma representatividade na escola. 

 Diante da constitucionalidade do laicismo na educação brasileira, vejo a prática 

cotidiana de rezar uma oração cristã publicamente como excludente, pois, por mais que 

muitos alunos se sintam confortáveis em realizar esse “período de orações”, muitos outros não 

se sentem à vontade para fazê-lo, e não podem manifestar nenhum tipo de aversão, pois 

qualquer comportamento dito “desrespeitoso” pelo diretor, por exemplo, poderia acarreta um 

“castigo” (que é ficar sentado em uma cadeira no corredor, pensando ou dependendo do 

humor do diretor, pode causar uma advertência ou suspensão do aluno).  

Punir o aluno na escola porque ele se recusou a rezar uma oração que não faz parte 

de sua religião imposta pela equipe escolar significa um desrespeito ao aluno, às famílias e a 

toda comunidade escolar, pois a escola é um lugar de pluralidade e não um lugar de exclusão. 

Desse modo, impor uma determinada religião dentro das escolas implica numa imposição à 

intolerância e à exclusão em sala de aula e em todo cenário escolar.   

Como sujeito cidadão e profissional da educação aprendi a repudiar qualquer tipo de 

ato excludente e desrespeitoso. A forma duvidosa e confusa do comportamento da direção da 

escola durante esses “momentos de orações” muito me preocupou, na medida em que ora um 
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diretor cheio de amor, que convida os alunos para rezar o “Pai Nosso”, ora também um diretor 

extremamente fora de si, ameaçando os alunos que não se comportassem e atendessem à sua 

expectativa “espiritual” nesse momento proposto. 

Posso afirmar que não me senti confortável e incluído diante do que presenciei; 

penso que, além de ser uma falta de respeito com a multiplicidade de crenças, é também um 

desrespeito com a educação, que deve ser constitucionalmente, laica e includente, 

independentemente das diferentes crenças e doutrinas das famílias dos escolares.  

Segundo a lei referida, não deveria ocorrer um Ensino Religioso que possibilitasse o 

proselitismo nas escolas. E, na perspectiva adotada aqui, não deveria haver nas escolas 

brasileiras quaisquer formas de hostilidade às diferentes crenças, credos e expressões 

religiosas, salvaguardando que Ensino Religioso não deveria gerar a conversão dos alunos 

para uma religião ou doutrina que este, ou seus familiares, não tivessem interesse ou 

acreditassem. Mais ainda, o Ensino Religioso não pode deixar de assegurar que a escola 

pública seja laica e, assim, não é papel desta disciplina curricular tratar sequer da 

possibilidade de conversão religiosa dos alunos nela matriculados.  

Se pensarmos sob a perspectiva de que as políticas educacionais dizem respeito à 

atuação do Estado em sua relação com a participação da sociedade civil, a posição atual que o 

Estado do Rio de Janeiro assume, ao manter vigente a legislação de 2000 oferece condições 

para que o ensino dessa disciplina contribua para a perspectiva da confessionalidade e do 

proselitismo. Esta perspectiva não está compatível com um ensino público laico. 

Um Estado Democrático de Direito deve buscar a garantia também dos direitos das 

minorias, pois afinal, ninguém se torna menos religioso, ou menos crente em sua fé, por 

respeitar os direitos. Assim, misturar direito e religião, ou ainda impor uma crença de 

qualquer forma, isso, sim, irá ferir os direitos cidadãos e atentar contra a Justiça. 

Afinal, se os cidadãos brasileiros vivem numa realidade onde a maioria da população 

brasileira é cristã-católica, fica evidente a necessidade do Estado em se manter neutro diante 

das posições religiosas, buscando defender as minorias, sendo o primeiro a sair em defesa da 

harmonia que deveria existir na multiplicidade de ideologias e religiões existentes dentro de 

seu território. 

E, se o Estado é a reunião de pluralidade de etnias, crenças e culturas, representado 

pelo seu povo nacional, estaria pelas vias de ostentação de símbolos, excluindo por si só, uma 

minoria não católica, mas, ao mesmo tempo um grande número de seus povos, o que não 

deveria fazê-lo.  
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A minoria não merece ser tratado de forma diferenciada, afinal, não ter seu símbolo 

ostentado na mesma repartição pública já configura um trato diferenciado.  

Ademais, a liberdade de crença é de foro inviolável, não só de crença, mas, 

igualmente de consciência, portanto, intocável, onde nem mesmo o Estado tem o direito de 

interferir nem tampouco embaraçar com exposições de símbolos. 

A escola e o Estado não podem se prender numa determinada religião, pois a 

laicidade em instituições públicas busca caminhar juntamente com a liberdade religiosa e não 

se opor a ela.  

O Estado manifestando crença de seus agentes em espaços públicos fere a liberdade 

religiosa do cidadão, que busca os poderes estatais para a resolução de problemas com total 

equidade e impessoalidade entre as partes, independente da religião. 
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