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Exmo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso,   

 

A Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, associação civil sem fins 

lucrativos, com sede na CLSW 304 bloco B sala 134, Brasília-DF, apresenta o o texto da íntegra 

de sua apresentação por ocasião da audiência pública sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.439, Relator Ministro Luís Roberto Barroso. 

 

 

TESE 

1. A tese da Anis – Instituto de Bioética é de que a estabilidade do princípio da laicidade do 

Estado brasileiro depende da regulação não confessional da disciplina ensino religioso nas 

escolas públicas. Laicidade é o princípio constitucional que protege, garante e promove a 

liberdade de crer e não crer; que demarca o caráter secular das instituições básicas do Estado; e, 

principalmente, que movimenta a razão pública para a justiça do governo da vida. Por 

estabilidade da laicidade, entendemos a garantia dos princípios da igualdade e da não 

discriminação, além do valor democrático da justiça religiosa. Somente com forma e conteúdo 

não confessionais a disciplina ensino religioso é capaz de manter o compromisso constitucional 

da educação pública como um direito social. 

2. Para o desenvolvimento da tese, apresentamos dois argumentos que respondem às três 

perguntas lançadas na convocação desta audiência pública. Argumento Primeiro, o Estatuto da 

Confessionalidade: os conteúdos confessionais ou interconfessionais não têm diferenças 

substantivas quanto aos riscos aos princípios da igualdade e da não discriminação para o ensino 

religioso nas escolas públicas. A confessionalidade e a interconfessionalidade partem, ambas, da 

anterioridade do fato religioso para o pacto político e democrático. Argumento Segundo, o 
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Estatuto da Educação: a disciplina de ensino religioso deve ser regulamentada pelo Estado como 

qualquer outra forma de conhecimento secular.1 A confessionalidade ou a interconfessionalidade 

são modos de apresentação dos fatos religiosos como dogmas, portanto, em franca oposição à 

educação que deve ser oferecida nas escolas públicas — aquela que promove a cidadania pela 

“liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (CF, artigo 

206, II).2  

 

ARGUMENTO PRIMEIRO — O ESTATUTO DA CONFESSIONALIDADE 

1. Confessionalidade é a verdade da fé. Um Estado laico respeita e acomoda a diversidade de 

crenças — quantas forem as religiões, tantas serão as confissões. O Censo 2010 deu número às 

comunidades de crença no Brasil, 148: essa é uma magnitude tímida, pois um dos itens que mais 

cresce no país é o agrupamento “evangélicos não determinado”, e a estimativa é que já cheguem 

a 400 organizações.3 No entanto, a criatividade humana é infinita nessa matéria, e o regime legal 

brasileiro é acolhedor: basta uma nova comunidade autodeclarar-se como religiosa para assim 

ser reconhecida pela ordem legal. A conclusão é que haverá tantas verdades confessionais 

                                                             
1 O Conselho Nacional de Educação (CNE), no Parecer nº 97/1999, parte do princípio da laicidade e da 
impossibilidade de regulamentação de religiões pelo Estado para concluir que tampouco deve haver definição de 
critérios para o ensino religioso. A posição adotada aqui é oposta: sustentamos que o princípio da laicidade é 
justamente o que demanda a intervenção do Estado na regulamentação do ensino religioso. Essa regulamentação não 
configuraria intervenção indevida na esfera da religião, mas proteção devida do ensino público como um direito 
social baseado na igualdade (BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 
nº 97/1999. Formação de professores para o Ensino Religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp097_99.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2015). 

2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da União], Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 4 jun. 
2015 

3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico de 2010. Rio de 
Janeiro, 2011. 
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quantas forem as comunidades religiosas a se apresentarem na cena pública para o direito à igual 

representação para a oferta de ensino religioso. 

2. A confessionalidade é uma forma de expressar a crença de indivíduos e de comunidades. O 

Estado não deve regular os discursos religiosos quanto à validez científica ou argumentativa — 

essa é uma das garantias da laicidade. É no marco da laicidade, por exemplo, que o Estado 

brasileiro convive com crenças religiosas que rejeitam verdades científicas estabelecidas. A 

controvérsia sobre como deve se dar o conteúdo do ensino religioso nas escolas públicas parece 

ser uma disputa irrelevante para outros campos do conhecimento acadêmico, como é o caso da 

biologia ou da química. O ensino é, sempre, definido, regulamentado e fiscalizado pelas políticas 

educacionais no marco da laicidade. Há comunidades religiosas que sustentam ser o sangue 

material impuro para procedimentos médicos, mas os livros didáticos de biologia não 

incorporam essas crenças como verdades autorizadas para o ensino regular nas escolas públicas. 

Da mesma forma, disputas sobre a química da origem da vida são objeto de rejeição religiosa à 

ciência, mas nem por isso incorporadas pelos livros didáticos. 

3. O estatuto da confessionalidade no ensino religioso não permitiria o mesmo poder 

fundamentado do Estado para classificar teses como corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas, 

ou, constitucionalmente, como justas ou injustas. A confessionalidade é um ato de fé, resistente 

às formas de organização e validação do pensamento científico, e a ciência deve ser o principal 

fundamento da razão pública de um Estado laico. Nesse sentido, confessionalidade e 

interconfessionalidade não alteram regimes de verdades incontestáveis, são apenas estilos 

discursivos para a apresentação dos dogmas: no primeiro, são aqueles restritos a cada 

comunidade religiosa; no segundo, aqueles que se prestam a um consenso sobreposto entre 

algumas comunidades religiosas. A interconfessionalidade seria uma estratégia de encobrimento 
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da confessionalidade hegemonicamente cristã da sociedade brasileira — há uma transição 

religiosa em curso, mas entre matrizes cristãs de confessionalidade. Nos anos 1980, católicos 

somavam 89% da população; em 2010, 64%. A estimativa de demógrafos é que os católicos 

sejam menos de 50% da população brasileira até 2030, ao passo que crescem os evangélicos e os 

sem religião — esses últimos, hoje, mais de 8% da população brasileira.4 Ou seja, a 

interconfessionalidade, mesmo considerando a transição religiosa brasileira, será entre cristãos. 

4. Os exemplos de ameaça aos princípios da igualdade e da não discriminação são terríveis, 

porém fáceis de serem antecipados e evitados. Em 2010, a Anis publicou o estudo mais extenso 

já realizado no país sobre as regulamentações estaduais para o ensino religioso e analisou um 

conjunto amplo de livros didáticos de ensino religioso disponíveis no mercado editorial 

brasileiro.5 As regulamentações estaduais coincidem em um ponto: reconhecem autoridade às 

religiões, em particular às religiões cristãs, para determinar o conteúdo do ensino. Em alguns 

estados, o ensino deve ser ofertado por um professor autorizado por comunidades religiosas, 

como se religião fosse matéria para professores iniciados na fé; em outros, o ensino é 

circunscrito a poucas religiões, como se maioria populacional ditasse relevância de conteúdos. 

No entanto, tão graves quanto a violação à justiça religiosa e ao igual direito de representação 

das religiões no conteúdo da disciplina de ensino religioso foram as evidentes expressões de 

discriminação em nome da fé. Dois grupos foram os mais ameaçados pela confessionalidade dos 
                                                             
4 ALVES, José Eustáquio Diniz; CAVENAGHI, Suzana; BARROS, Luiz Felipe Walter. A transição religiosa 
brasileira e o processo de difusão das filiações evangélicas no Rio de Janeiro. Revista Horizonte — Dossiê: Religião 
e Demografia, v. 12, n. 36, p. 1055-1085, out./dez. 2014. 

5 DINIZ, Debora; LIONÇO, Tatiana; CARRIÃO, Vanessa. Laicidade e ensino religioso no Brasil. Brasília: 
UNESCO: LetrasLivres: EdUnB, 2010. O Programa Nacional do Livro Didático não contempla livros de ensino 
religioso; portanto, não há livros oficiais para a disciplina. A estratégia adotada para o desenho da amostra de livros 
de ensino religioso analisada nessa pesquisa foi o levantamento de editoras religiosas e seculares do país e das 
editoras que produzem os livros mais distribuídos pelo governo federal para as escolas públicas. Ainda que não haja 
garantia formal de que os livros estejam em uso nas escolas públicas, são esses que estão em circulação no cenário 
nacional como material didático disponível no mercado editorial. 
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livros didáticos: população LGBT e pessoas portadoras de deficiência. Por quê? Por premissas 

dogmáticas sobre o caráter imoral da sexualidade não heterossexual e reprodutiva, e pelo lugar 

da deficiência em textos religiosos — o deficiente é aquele objeto da piedade, esperançoso de 

um milagre. 

5. Ofereço dois exemplos. Os livros foram publicados por editoras qualificadas, religiosas e 

seculares, e com vários títulos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, do 

Ministério da Educação, para outros currículos. Em um deles, havia uma bandeira do movimento 

LGBT: o quadro tinha por título “Homossexualismo”, e os parágrafos discutiam as mudanças de 

classificação da medicina sobre a normalidade da homossexualidade. O objetivo do quadro era 

contestar a ideia de que seria possível descrever como “normal” a homossexualidade e, para 

rejeitar a hipótese da normalidade, o livro informou que “muitos homossexuais revelam conflitos 

profundos, o que mostra que eles mesmos não se aceitam como são. Segundo, porque se fosse 

normal então seria a regra [...]. Terceiro, se isso se tornasse a regra de conduta humana, como a 

humanidade se perpetuaria?”.6 O segundo exemplo é a história de Juquinha, um menino cego 

que passeia pelo mundo com as mãos. A ilustração é delicada, Juquinha abraça um cãozinho. O 

exercício convida as crianças a “ver” o mundo como Juquinha, tateando o real. Perdoem-me o 

verbo, mas é o original do livro. O que poderia ser um lindo exercício de aproximação ao corpo 

de Juquinha terminou com uma declaração de anormalidade pela deficiência: “Abra os olhos! 

Como é bom ver as pessoas de quem gostamos! [...] Obrigada, Senhor, por minhas mãos e olhos 

para ver”.7 Talvez o Senhor não gostasse de Juquinha, ou o livro não considerasse a 

                                                             
6 INCONTRI, Dora; BIGHETO, Alessandro Cesar. Todos os jeitos de crer: ensino inter-religioso. São Paulo: Ática, 
2007. v. 4: Ideias. 

7 LIMA, Jefferson Vieira; SOUZA, Jaqueline Crepaldi; NUNES, Simone Furtado. Construindo a vida: ensino 
religioso integrado, 2° ano/1ª série. São Paulo: FTD, 2001. 
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possibilidade de haver estudantes cegos na escola, pois o agradecimento é apenas de crianças 

videntes.8 

 

ARGUMENTO SEGUNDO — O ESTATUTO DA EDUCAÇÃO 

1. A história de Juquinha seria reprovada pelos critérios de validação de conteúdos para o ensino 

público caso os livros de ensino religioso fossem avaliados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático para 2017: “Serão excluídas [...] as obras que: a) veicularem estereótipos e preconceitos 

de condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de 

linguagem religiosa, condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação 

ou de violação de direitos humanos; b) fizerem doutrinação religiosa ou política, desrespeitando 

o caráter laico e autônomo do ensino público”.9 Esses dois critérios me parecem suficientes para 

resolver nossa controvérsia sobre qual deve ser o ensino religioso para as escolas públicas se o 

material para o ensino religioso for definido e avaliado pelo Ministério da Educação: somente o 

ensino não confessional seria capaz de respeitar o marco secular de direitos humanos. Ou seja, 

basta reconhecer que o ensino religioso, assim como qualquer outra disciplina, deve ser 

regulamentado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelos critérios de definição dos 

                                                             
8 A história de Juquinha contraria os princípios de não discriminação, do respeito à diferença e da aceitação das 
pessoas com deficiência como parte da diversidade humana previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil e incorporada ao ordenamento nacional como texto 
constitucional. BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [da União], Brasília, 26 ago. 2009. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 4 jun. 2015. 

9 BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edital de convocação 
02/2015. Edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD 2017). Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-
editais/item/6228-edital-pnld-2017>. Acesso em: 4 jun. 2015. 
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conteúdos. Se assim for, não há como se sustentar a confessionalidade ou interconfessionalidade 

do ensino. 

2. Uma saída tão simples já teria solucionado a controvérsia de hoje, não fosse por uma exceção: 

ensino religioso é a única matéria sem qualquer regulação nacional de material didático ou 

critérios para a qualificação do professor no conjunto de todas as disciplinas oferecidas pela 

escola pública.10 Há uma renúncia das políticas públicas de educação à anterioridade do fato 

religioso: é como se a religião não se submetesse ao acordo político sobre o que deve promover a 

cidadania em uma escola pública. Ensino religioso se movimenta como protegido por um salvo-

conduto do Estado: o de estar isento de respeitar a laicidade e os regimes de avaliação da 

qualidade do material didático e habilitação dos professores. Mas essa é uma falsa hipótese, 

inclusive para nosso marco legal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.11 A palavra 

                                                             
10 Os editais do Programa Nacional do Livro Didático lançados anualmente preveem critérios para a seleção do 
material didático de todas as disciplinas oferecidas pelas escolas públicas, menos para ensino religioso. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Básico, de 1997, estabelecem critérios a serem seguidos por todas 
as disciplinas, mas nada definem sobre o currículo de ensino religioso. BRASIL. Ministério da Educação. Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional do Livro Didático. Editais. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais>. Acesso em: 4 jun. 2015. BRASIL. 
Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª Séries. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao basica&id=12640%3Aparametros-
curriculares-nacionais1o-a-4ºseries&option=com_content&view=article>. Acesso em: 4 jun. 2015. BRASIL. 
Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª Séries. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657%3Aparametros-curriculares-
nacionais-5o-a-8o-series &catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859>. Acesso em: 4 jun. 2015. 

11 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial [da União], Brasília, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 4 jun. 2015. Além de na 
LDB, o proselitismo é abordado na Lei n. 9.216/1998, que o veda na programação de emissoras 
de radiodifusão comunitária. O STF já se pronunciou sobre essa vedação na ADI n. 2.566. Em 
sede de liminar, entendeu que proselitismo seria o discurso que tem por objetivo converter 
pessoas a uma fé, doutrina ou filiação política de interesse da emissora. Considerando que a 
radiodifusão comunitária deve atender aos interesses das comunidades, e não de quem controla 
as emissoras, esse tipo de difusão violaria as finalidades da comunicação comunitária. 
BRASIL. Lei nº 9.216, de 19 de fevereiro de 1998. Institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências.. Diário Oficial [da União], Brasília, 20 fev. 1998. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 4 jun. 
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“proselitismo” aqui importa para entender esse corte de afastamento da confessionalidade ou da 

interconfessionalidade para fora da escola pública: o artigo 33 da LDB veda quaisquer formas de 

proselitismo.  

3. Sem definição sobre seu conteúdo, recorro ao dicionário — proselitismo é discurso e prática 

de sectários, partidários, membros de uma seita religiosa. O ensino proselitista não formaria 

cidadãos, mas prosélitos, e prosélitos são pessoas que, em nome de uma fé, discriminam aquelas 

que não professam verdades semelhantes. A vedação do proselitismo religioso pela LDB já seria 

suficiente para demonstrar o caráter injusto do ensino confessional ou interconfessional, mas 

aqui importa uma leitura constitucional do mal-entendido: o proselitismo religioso na escola 

pública ameaça um dos fundamentos do Estado democrático de direito. O artigo 205 da 

Constituição Federal determina que a educação é preparo para o exercício da cidadania, sendo 

que a cidadania é um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Somente o ensino não 

confessional, isto é, aquele isento de proselitismo religioso pela verdade da fé, respeita os 

princípios da educação, da liberdade de aprender e pensar, e do pluralismo de ideias. 

 

CONCLUSÃO 

A Anis defende que somente a regulação não confessional do ensino religioso em escolas 

públicas é capaz de consolidar o princípio da laicidade do Estado brasileiro. Os estatutos da 

confessionalidade e da educação apresentados desenham duas esferas da cidadania em uma 

sociedade democrática que se excluem mutuamente. A primeira é o espaço das crenças múltiplas 
                                                                                                                                                                                                    
2015.BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Medida Cautelar da ADI 2.566/DF. 
Relator: SANCHES, Sydney. Diário Oficial da União, 27 fev. 2003. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizador 
pub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=19833
15. Acesso em 5 jun. 2015. 
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e livres para serem escolhidas por pessoas e comunidades, mas não para serem impostas a 

crianças e adolescentes. Dogmas professados em sala de aula convertem verdades de fé em 

instrumentos de discriminação. A segunda é o espaço do acesso à informação, da liberdade de 

pensamento e da dúvida permanente, que permitem o exercício da igualdade. Para garantir 

cidadania a todas as pessoas, é dever do Estado regular a educação, desde os livros didáticos até 

a qualificação dos professores, por critérios de razão pública. Onde há confessionalidade, no 

singular ou plural, não há educação para a cidadania. 

	  


