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 A liberdade de religião constitui um elemento fundamental do Estado 

Democrático de Direito. Sem que cada pessoa tenha assegurada sua liberdade de professar 

uma determinada religião, ou de negá-las por completo, a própria possibilidade de 

existência pacífica em sociedades complexas e plurais fica comprometida. 

A liberdade religiosa talvez tenha sido o primeiro dos direitos humanos concebido 

pela modernidade. E em grande medida ela é a responsável pela pacificação e pelo fim 

das guerras religiosas no continente europeu. Onde a liberdade religiosa não chegou, as 

sociedades continuaram vivendo em ambientes de profunda intolerância. Ao invés de 

encontrarmos lado a lado mesquitas, igrejas, sinagogas e outros templos, nós nos 

deparamos com os templos que se ergueram sobre os escombros das religiões 

perseguidas. A igreja que substitui a sinagoga e por sua vez é substituída pela mesquita. 

Nestes casos a sobrevivência de uma religião parece depender da eliminação da outra. 

A liberdade religiosa fez com que nós pudéssemos saltar desse estágio de negação 

do outro enquanto um sujeito de direito, enquanto um ser livre para escolher a sua 

religião, e para uma era de mais tolerância entre aqueles que creem em verdades distintas 

e absolutas. 

O que deve ser discutido não é simplesmente o ensino religioso nas escolas. O que 

importa é a possibilidade de continuarmos existindo enquanto uma sociedade que convive 

com a verdade alheia, que tolera a verdade alheia, ainda quando está se demonstra 

ofensiva para com a verdade assumida por outras crenças. 

 A liberdade religiosa está fundada em cinco pressupostos que foram acolhidos 

pela Constituição de 1988 e pelos documentos fundamentais de direitos humanos e tantas 

outras Constituições democráticas. Há uma dimensão que nós poderíamos chamar de 

positiva: ela permite que cada pessoa, que cada jovem, possa escolher a religião a que 

quer aderir. Que cada adulto possa trocar eventualmente a religião a que aderiu. Que cada 



 

 

um possa inclusive negar a possibilidade de crer em qualquer religião. Essa é uma 

dimensão positiva do direito à liberdade de religião.  

Há ainda uma outra dimensão positiva, que é assegurar e não criar obstáculos para 

que religiões, cultos e igrejas possam se estabelecer e angariar aqueles que não professam 

ainda sua fé, mas que venham a professar. 

Três são dimensões negativas. A primeira delas é que o Estado não pode criar 

obstáculos para as religiões se organizem. Em especial o Estado não pode em nenhuma 

medida discriminar entre as religiões. Isso significa que está vedado criar obstáculos ou 

prejudicar qualquer crença religiosa. Esta é uma proibição fundamental. Da mesma 

maneira o Estado não está autorizado a promover, a apoiar, a subsidiar qualquer religião. 

E esta é a regra fundamental que assegura a liberdade de religião. O Estado têm, portanto, 

a obrigação de permanecer neutro no que se refere à religião. 

Logo a laicidade do Estado não é um princípio contra as religiões, mas uma regra 

a seu favor. E isso não pode ser colocado em cheque. De que modo cada uma das 400 

religiões que Débora Diniz mencionou existirem no Brasil possa viver com liberdade.  

A última dimensão, também de natureza negativa, impõe a obrigação em cada um 

de nós, em cada indivíduo, de tolerar a fé alheia. De tolerar inclusive a não-fé alheia. Essa 

obrigação é imprescindível, recai primariamente sobre a sociedade. Essa tolerância tem 

uma dimensão superlativa. na medida em que ela deve assegurar que aquele outro que 

professe uma fé que nega a sua deva ser respeitado. Portanto, é uma tolerância altamente 

robusta, na medida quase todas as religiões, em especial as monoteístas, negam validade 

à religião alheia.  

Voltemos, então, ao texto da Constituição. A liberdade de religião está preservada 

pela combinação dos art. 5º, inciso VI, seja pela regra do art. 19, inciso I. O primeiro 

assegura uma ampla esfera de liberdade. O segundo estabelece uma clara separação entre 

Estado e o campo religioso. 

 O art. 19, I, determina a laicidade do Estado brasileiro. Trata-se de regra. Uma 

regra que estabelece uma conduta peremptória ao Estado. E essa regra, como todos 

sabemos, proíbe qualquer forma de subvenção, qualquer forma de apoio, qualquer forma 

de comportamento estatal que favoreça a religião. Como regra, somente admite exceções 

expressas e que devem ser sempre interpretadas restritivamente. 



 

 

Nesse sentido o art. 210, parágrafo primeiro, deve ser lido e interpretado da 

maneira mais restritiva possível, sob o risco de uma interpretação expansiva gerar o 

esvaziamento do artigo 19, I. 

O parágrafo primeiro do art. 210 é uma norma meramente subordinada ao seu 

caput, que, por sua vez, está subordinado ao arts, 205 e 206 da Constituição. Esse 

dispositivo discute conteúdo curricular mínimo. Trata-se apenas de uma regra que 

autoriza o ensino facultativo do tema religião. Jamais o proselitismo, a catequese, o ensino 

confessional. 

Não podemos transformar essa regulação do currículo mínimo numa fresta pela 

qual se possa subverter a própria regra maior que determina a separação entre Estado e 

igreja no Brasil. E não há que se falar que é uma pequena exceção. 

Permitir o ensino religioso de natureza confessional na escola pública seria abrir 

uma grande exceção à regra que proíbe que o Estado apoie e subvencione qualquer tipo 

de ação religiosa. Logo, a exceção transformaria a regra em uma norma vazia. É isso não 

se poderia aceitar, seja do ponto de vista lógico, seja da perspectiva material. 

Ou seja, nós devemos saber de que maneira é possível articular esse eventual 

ensino religioso dentro de um contexto onde há uma proibição expressa de que o Estado 

apoie as religiões e há um conjunto de princípios, aí sim princípios, que ordenam a 

educação do Estado. Nesse contexto me parece relevante chamar a atenção para o art. 206 

da Constituição, quando esse fala que a educação deve ser "livrete". Como conciliar esse 

princípio central de nosso sistema educacional e essa norma subordinada que diz de que 

forma a educação religiosa deve ser articulada? 

Ao nosso ver só há uma solução. O ensino religioso nas Escolas não pode ter 

qualquer caráter confessional a não ser que nós admitamos que o art. 19 da Constituição 

não tem qualquer validade jurídica, que ele não é vinculante das condutas. Esta é a 

primeira conclusão: o ensino não pode ter caráter confessional. O ensino não pode ser 

proselitista. 

Pode haver ensino religioso de outra maneira? Sim. Há a hipótese de pensarmos 

o ensino da história das religiões, a antropologia das religiões e mesmo a filosofia das 

religiões. Isso evidentemente não é uma tarefa fácil. O fato porém é que a Constituição 

não autoriza outras formas de ensino religioso que contenham caráter confessional ou 



 

 

proselitista. Logo, também não pode ser ministrado por pessoas que sejam credenciadas 

pelas Igrejas, autorizadas pelos templos, ou porta-vozes de seus cultos. 

O ponto número dois: o seu conteúdo é aquele que deve decorrer dos princípios 

estabelecidos no capítulo específico da Constituição sobre educação – e aqui cabe 

relembrar a necessidade da liberdade enquanto valor fundamental. E a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação determina claramente que o ensino religioso não pode ter conteúdo 

proselitista.  

Em terceiro lugar o ensino deve ser veiculado por uma disciplina, e isto está 

escrito na Constituição. O fato, porém, é que no começo do ensino fundamental, não há 

disciplinas, como já se salientou nesta audiência pública. 

 Logo, este ensino religioso deve estar nas etapas finais do ensino fundamental, 

sem que haja conteúdo confessional ou proselitista. Ele deve ser ofertado fora do contexto 

das demais disciplinas para que as pessoas possam saber exatamente o seu objetivo.  

A preocupação fundamental é de que o Estado não possa lotear o sistema 

educacional para cultos e religiões. Não apenas porque o art. 19 não autoriza que assim 

se faça, mas também porque o Estado não é dono destas crianças. Parece oportuno 

recordar a máxima jesuíta que dizia “dai-me uma criança e eu lhe devolverei um homem". 

Dai-me uma criança nos seus primeiros sete anos de vida e eu lhe devolverei um cristão.  

O Estado não é um fornecedor de almas para as Igrejas. Por isso não pode 

favorecer ou permitir que aqueles que estejam sob sua autoridade fiquem submetidos a 

qualquer forma de ensino religioso que tenha caráter confessional. 

  

 


