
  

 

 
CONTRIBUIÇÕES À ANÁLISE DO TEMA “ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL” 
 
I - Introdução Necessária 
 

 Antes de iniciarmos a apresentação da posição da Federação Espírita Brasileira e do 
Movimento Espírita acerca do tema Ensino Religioso nas Escolas Públicas, faz-se mister que 
sejam apresentadas, mesmo que rapidamente, as posições do Espiritismo sobre as demais 
religiões e o que deve ser observado quando se debate temas religiosos. Para tal, utilizaremos 
dois textos de Allan Kardec – Codificador do Espiritismo – incertos em duas obras básicas da 
Doutrina Espírita.  

 Ao final de nossa apresentação, esperamos atender as duas assertivas que norteiam 
nossas ações neste tema. 

 A primeira delas é o parágrafo inicial da Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo 
(1864), em que o Codificador apresenta as máximas do Cristo sob a ótica da Doutrina Espírita. 
Escreve ele na Introdução da obra: 

Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos 
comuns da vida do Cristo; os milagres; as predições; as palavras que foram 
tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas; e o ensino moral. As 
quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias; a última, porém, 
conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria 
incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, 
estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas 
crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que 
sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. (Grifos 
nossos) 

 
 Logo, o que nos orienta nesta Audiência Pública é a certeza de que há temas que são 
controversos e trazem confrontos que nos afastam do ponto de convergência religiosa e que 
estão – ou deveriam estar – presentes na essência das religiões de base cristã: o Ensino Moral do 
Cristo. É sobre este ponto que iremos basear nossas propostas e contribuições, visto que 
constitui o eixo que sustenta as ações de formação de jovens e crianças espíritas. 

 O segundo ponto é extraído de O Livro dos Espíritos (1857), obra preambular de o 
Espiritismo, em que Allan Kardec apresenta a base doutrinária sobre a qual se constrói o 
Movimento Espírita. Desta obra, destacamos a pergunta que trata, de maneira geral, de quão 
boa pode ser uma religião, ou qual a “melhor religião”. Escreve Allan Kardec:   

Livro dos Espíritos, Questão 842. Por que indícios se poderá reconhecer, entre 
todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da 
verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? 
“Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela 
prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse 
o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina 
que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação 
entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa.” (Grifos nossos) 



  

 

Neste ponto, deixaremos claro que o Espiritismo não se posiciona como detentor da 
Verdade religiosa, muito menos como única trajetória religiosa capaz de contribuir para a 
formação de homens de Bem e de uma sociedade Ética e de Paz. Por tal, nos reservaremos à 
tarefa de contribuir com a Audiência Pública sem fazer observações que tratem de outros 
movimentos religiosos, visto que cada qual tem contribuições a dar no contexto da Paz de que 
tanto necessitamos. 

 
II – Posição quanto ao modelo de Ensino Religioso 

 
O Ensino Religioso está previsto no artigo 210 §1º da Constituição Federal. Mesmo que se 

interprete seu texto como antagônico com o que reza o artigo 9º da Carta Magna, em nome do 
Princípio da Unidade Constitucional Original, ele vale efetivamente. Por tal, sendo este o ponto 
de partida para as análises, esclarecemos, como posição inaugural, que não nos manifestamos 
favoráveis ao Ensino Religioso nas Escolas públicas, por considerar que a formação religiosa pode 
e deve se realizar, legitimamente, nas próprias instituições religiosas e na família. 

Esta já era a posição do Movimento Espírita no ano 1960, quando da realização da I 
Convenção Espírita em Defesa da Escola Pública1, cujos resultados foram publicados na RBEP-
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, criada por Anísio Teixeira e ainda hoje publicada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep (autarquia federal), 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Nesta publicação, pode-se ler: 

 
1º) NO PLANO GERAL 
I. Ensino livre, gratuito e educação leiga, para toda a população, através da escola 
pública, mantida pelo Estado, segundo a política educacional e a filosofia democrática da 
educação consagrada pela Constituição Federal. 
[...] 
III. Exclusão urgente do ensino religioso facultativo nas escolas públicas e particulares, 
por constituir fonte de discriminações e injustiças, prejudicando os superiores objetivos 
pedagógicos. 
IV. Formação moral no ensino leigo, como supletivo da família através de normas éticas 
de ordem geral e de educação cívica elevada, com vistas à formação humanista. 
V. Ensino de religião como matéria filosófica, nos cursos médios e superior, sem 
qualquer tendência sectária ou particularista. 
VI. Instituição de penalidades legais para a prática de qualquer forma de discriminação 
nas escolas públicas e particulares, inclusive. (grifos nossos) 
 

 
Atualmente, a posição defendida é a mesma e, por tal, dentre as três opções 

apresentadas pelo Ministro Relator em seu Convite, a Federação Espírita Brasileira defenderá o 
modelo de Ensino Religioso NÃO CONFESSIONAL.  

Somos conhecedores de que esta abordagem não é hegemônica nos sistemas 
educacionais sob a responsabilidade dos Estados e Distrito Federal. Diniz e Carrião (2010)2 – ao 
pesquisarem os modelos de ensino religioso em todas as unidades federativas e os instrumentos 
utilizados para sua regulamentação –, encontraram 4 estados com a modalidade confessional 

                                                 
1 Espíritas. Os Espíritas e a Escola Pública. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,  Brasilia: MEC/INEP, v. 

XXXIV, n. 79, jul.-set.1960, p. 162-164.  
2 Diniz, Debora e Carrião, Vanessa. Ensino religioso nas escolas públicas, In Diniz, Debora; Lionço, Tatiana e 

Carrião, Vanessa. Laicidade e Ensino Religioso no Brasil. Brasília: UNESCO, Letras Livres e Ed. UnB, 2010. 



  

 

(Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro), 22 na modalidade interconfessional e apenas 01 na 
modalidade não confessional (que as autoras chamaram de História das religiões), que foi o 
Estado de São Paulo. Compreende-se que, de certa forma, esta escolha se reduz a duas 
possibilidades, uma vez que, a nosso ver, a modalidade interconfessional ou a chamada 
pluriconfessional, podem apresentar, na sua origem, forte grau de confessionalidade. 

Visando ao atendimento do art. 2º da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional), que apresenta, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da 
solidariedade humana, a finalidade da educação como “o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, compreendemos 
que o sistema educacional pode ofertar a oportunidade de estudo de temas relacionados à 
formação cidadã, pautada nos direitos e valores humanos, que, acompanhando a formação 
intelectual, fundamentarão ações voltadas à melhoria da sociedade e à vivência dos princípios 
fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, e dos princípios da 
promoção do bem e construção da paz que fundamentam as religiões. 

 
 
III – As relações entre o princípio da laicidade do Estado e o ensino religioso nas escolas 
públicas. 
 

A despeito de influenciarem, direta ou indiretamente, a formação do cidadão e das 
sociedades, Religião e Educação estão em ordens distintas. Enquanto o Direito à crença religiosa 
está no âmbito dos Direitos Individuais, a Educação e o Ensino (que lhe é espécie) estão 
posicionados no rol dos Direitos Sociais. Por tal, entendemos que não é função da Educação, do 
Ensino e da Escola atender aos anseios ou questões do campo religioso, que tornaria efetiva a 
materialização de um Estado Laico. 

Afinal, o que pode ser um Estado Laico ou laicidade? Essa é uma pergunta que Giumbelli 
(2012)3 nos apresenta na sua resenha do livro de Jean Baubérot e Micheline Milot, Laïcités sans 
fronteires4, de 2011, onde recolhe que  

laicidade corresponde a "um arranjo do político no qual a liberdade de consciência se 
encontra, em conformidade com uma vontade de igual justiça para todos, garantida por 
um Estado neutro em relação a diferentes concepções da vida ideal que coexistem na 
sociedade" (p. 80). A definição está composta por quatro elementos, configurados como 
fins e meios: primeiro, a liberdade de consciência e a igualdade entre convicções 
religiosas e filosóficas; segundo, a neutralidade estatal e a autonomia do político, 
atingidas seja por uma separação declarada entre Estado e igrejas, seja por outras 
medidas mais graduais.  

Por outro lado, Diniz e Carrião (2010)5 ao apresentarem os possíveis conceitos de 
laicidade, indicam duas grandes categorias ou modelos: 

 

                                                 
3 Giumbelli, Emerson. Fronteiras da laicidade. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 27, n. 79, p. 205-208, Jun 2012.   

Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092012000200014&lng=en&nrm=iso . access on  21  May  2015. 
4 Baubérot, Jean & Milot, Micheline. Laïcités sans frontières. Paris, Seuil, 2011. 
5 Diniz, Debora e Carrião, Vanessa. Ensino religioso nas escolas públicas, In Diniz, Debora; Lionço, Tatiana e 

Carrião, Vanessa. Laicidade e Ensino Religioso no Brasil. Brasilia: UNESCO, Letras Livres e Ed. UnB, 2010. 
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 da neutralidade confessional, onde não deve haver símbolos ou expressões religiosas 
em espaços públicos, sejam eles escolas, tribunais ou hospitais, assim como não deve 
haver privilégio a determinados grupos religiosos pelo Estado. Assim, um Estado 
neutro em matéria confessional não restringe a liberdade de consciência de seus 
cidadãos, mas também não os constrange com símbolos religiosos que não promovam 
a integração entre as diferentes comunidades morais. 

 Da pluriconfessionalidade [que dizem ser o modelo que representa a compreensão da 
sociedade brasileira]  

O espaço de diálogo promovido para a abordagem deste tema poderá trazer à tona 
reflexões sobre a necessária definição do termo “laicidade”. Mediante tal circunstância, 
compreendemos que a “neutralidade confessional” representa a posição mais adequada ao 
modelo de homem e de sociedade que vislumbramos para o futuro. 

 

III.I – Sobre o Estado Laico e como as crenças humanas interferem nas decisões sociais, 
políticas, científicas e educacionais 

O primeiro ponto que merece nossa reflexão neste quesito apresentado pelo Relator para 
a Audiência Pública é o quanto a Religião modela ou influencia o desenho de Estado ou mesmo 
cria ou interfere nas formas de fazer e de decidir dos Estados. Sobre isso, recorremos a Alain 
Peyrefitte6, na sua obra A Sociedade da Confiança – Ensaio sobre as Origens e a Natureza do 
desenvolvimento, que trata historicamente dos modelos de Estado a partir da religião dominante 
– católica ou protestante – e estuda suas consequências sociais e econômicas. A certa altura de 
sua obra, após quase 500 laudas de argumentação histórica, inicia a apresentação dos anexos 
estatísticos comprobatórios de sua tese escrevendo: 

Comparando sistematicamente o mapa religioso da Europa e os mapas dos fenômenos 
econômicos, sociais e culturais, constatamos que se superpõem quase perfeitamente; e 
que essas superposições são significativas em termos estatísticos [em itálico no original]. 
Segundo sejam historicamente protestantes ou católicas, reformadas ou contra-
reformadas, as sociedades situam-se em cima ou em baixo das escalas pelas quais se 
pode medir modernidade; avançaram mais ou menos rapidamente nos eixos de 
progressão do desenvolvimento. (p. 480) 

 
Aplicando essa separação à Ciência, Kneller (1980)7 escreverá que Galileu foi segregado 

quando defendeu a teoria copernicana, em detrimento à ptolomaica e o pressuposto da 
cosmologia aristotélica: “daí em diante, a liderança da Ciência passou à Europa Setentrional, 
dominada pelos protestantes”. (p. 211) 

Henry (1998)8, no capítulo em que aborda Religião e Ciência, quando trata do acontecido 
com Galileu, apressa-se em informar que, “longe de ter sido um efeito inevitável de um choque 
entre mentalidades científica e religiosa, a condenação do copernicanismo e de Galileu foi 
resultado inteiramente contingente de fatores específicos” (p. 82). O autor, trazendo luzes sob o 

                                                 
6 Peyrefitte, Alain. A Sociedade da Confiança – Ensaio sobre as Origens e a Natureza do desenvolvimento. Rio de 

Janeiro: Editora Topbooks, 1999.  
7 Kneller, G.F. A ciência como atividade humana. Rio de Janeiro: Zahar; São Paulo: Editora da USP, 1980. 
8 Henry, John. A revolução científica e as origens da ciência moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

 



  

 

falso dilema entre ciência e religião, escreverá que o caso de Galileu não deve ser tomado como 
indicador desta relação, sendo que isso se torna  

mais óbvio se voltarmos nossa atenção para quase todos os outros pensadores que 
deram contribuições para a revolução científica. Repetidamente podemos ver a 
importância que as questões religiosas tinham para pensadores mais destacados, 
fornecendo uma motivação geral para suas filosofias naturais e moldando seus detalhes 
precisos (p.83).  

Após tal relato, o autor lista uma série de cientistas e filósofos que exemplificam isso: 
Kepler, Francis Bacon, Pierre Gassendi, René Descartes, Robert Boyle, Isaac Newton, Gottfried W. 
Leibniz, Paracelso, Blaise Pascal, van Helmont, William Whiston, Marin Mersenne e Nicolas Steno. 
Conclui a lista escrevendo que “no todo, é difícil por em dúvida a importância da devoção 
religiosa na motivação e na conformação da ciência moderna inicial” (p. 83). (grifos nossos) 

Kneller (1980), no mesmo diapasão, escreve que “a maioria dos membros da Royal 
Society eram profundamente religiosos e acreditavam que a ciência, como a teologia, era um 
modo de provar a existência e a generosidade de Deus” (p. 212).  

Ao que nos parece, não é a crença em Deus ou a devoção religiosa que criam dificuldade 
na produção de novos conhecimentos científicos que provocam a ampliação das fronteiras do 
saber humano, mas, sim, a maneira como os homens vivem, interpretam e superestimam suas 
convicções em detrimento às convicções alheias. Em síntese, o problema não é a Religião, mas a 
interpretação que se dá a Religião e a sua conexão com espaços de Poder e de busca pela 
ampliação do número de adeptos.  

 
Corroborando com essas questões, Claude Chrètien9, em sua obra clássica A Ciência em 

ação: mitos e limites (1994), apresenta um item de discussão intitulado Por que não na China?, 
buscando entender por que “o espírito e a instituição científicos apareceram exclusivamente na 
Europa? Que conjunto de forças e chances tornou possível esta emergência?” se, a bem da 
verdade,  

antes do século II antes de nossa era até o final da Idade Média, a China procedeu a 
invenções tecnológicas e descobertas teóricas capitais que lhe garantem, nestes terrenos, 
uma avanço indiscutível em relação ao resto do mundo. Temos, ao mesmo tempo a 
pólvora e a química dos explosivos, a bússola e as pesquisa sobre magnetismo, os 
mecanismos de relojoaria e o sistema equatorial em astronomia, o sismógrafo, ou ainda, 
no terreno exclusivamente tecnológico, o estribo, o arreio o carrinho de mão, o moinho 
rotativo, a manivela, o domínio do ferro e do aço na fundição etc. Introduzidas de modo 
geral muito mais tarde na Europa, estas descobertas tiveram aí um impacto 
revolucionário e foram como que bombas de efeito retardado. Por que então a China, 
por assim dizer, não teve “sua” revolução científica, deixando para o Ocidente o 
benefício deste feliz “acidente” ao qual ele deve hoje sua supremacia mundial? (p. 47)  

 Valendo-se de estudos, especialmente do cientista e sinólogo J. Needham10, escreve que 
este fenômeno pode ser explicado pelo modo de produção asiático e pelas estruturas 
intelectuais e econômicas que se manifestam na sociedade imperial e burocrática, bem como do 
mandarinato chinês tradicional.  Segundo o autor, há significativa diferença no encaminhamento 
e resultados da administração dependendo de que corrente religiosa – confucionista ou taoísta – 
está no poder.  

                                                 
9 Chrétien, Claude. A ciência em ação: mitos e limites. Campinas: Papirus, 1994.  
10 Needham, Joseph. La Science chinoise et l’Occident. Pointes, Seuil , 1969. 



  

 

 O confucionismo é “centrado na sociedade humana, nas relações entre seus membros e 
nas regras do direito positivo cuja fonte é a autoridade do imperador” (p. 48). Ao contrário, seus 
adversários taoístas “retiram-se da sociedade humana para contemplar a natureza, atentos à 
ordem cósmica que não passa, em si, de uma composição harmoniosa das leis internas e 
espontâneas próprias de cada fenômeno natural” (p. 48). 

 Os confucionistas produzem e controlam a ciência e a administração e lhes atribui 
objetivos práticos que resultam em melhorias dos recursos de trabalho. Os taoístas, por sua vez, 
praticam uma ciência e uma administração com “caráter desinteressado e místico; seu interesse 
não os leva, portanto, a uma atitude científica no sentido moderno” (p. 49).  

   Mais uma vez, parece-nos que as crenças e as interpretações humanas sobre a Religião 
que escolheram professar é que orientam suas decisões, ações e omissões. 

 Essa discussão precisa ser apontada a fim de distinguir os diferentes níveis de análise e de 
convergência (ou não) do binômio Ciência e Religião, afastando o falso dilema de que são 
conflitantes. Se os filósofos da ciência apontam para essa aproximação, exemplificando-a por 
meio de nomes consagrados pela história da ciência, o mesmo não se dá no espaço escolar onde 
as interpretações pessoais são mais agudas que a visão ampliada da religião professada. Essa 
estreiteza de visão, essa supremacia da emoção sobre o conhecimento religioso acumulado, essa 
necessidade de fazer com que sua interpretação religiosa seja “vitoriosa” sobre as demais leva à 
circunstância de grave impacto no universo escolar: o encastelamento em crenças restritas e a 
consequente defesa desta posição frente às demais denominações religiosas diferentes. 

 Diniz e Carrião (2010)11, que realizaram extensa pesquisa em 25 livros que atendem a 
disciplina Ensino Religioso, encontraram diversas controvérsias envolvendo temas como 
evolucionismo, criacionismo, homossexualismo, pessoas com necessidades especiais etc. A mais 
aguda – e ficaremos somente na mais conhecida – é a dificuldade de convívio no mesmo espaço 
escolar entre os professores de biologia e de física e os religiosos em torno do tema 
Criacionismo, não só pelo fato de que livros apresentam a narrativa bíblica, mas, também, 
porque descontroem a posição científica por meio de estratégias que atingem o status 
epistemológico das ciências apresentado nas diversas disciplinas, especialmente as de 
Biologia/Ciências e Física. 

 O longo e detalhado estudo apresentado pelas autoras em torno dos livros de ensino 
religioso aponta para as dificuldades que as religiões possuem de retratar fenômenos científicos, 
históricos e sociais, bem como de se posicionar sobre temas polêmicos e de usar iconografias 
estereotipadas para descrever as religiões. As conclusões apontam para a dificuldade de 
materializar de forma imparcial o ensino de uma religião por um professor que professe outra 
matriz religiosa.  

 Esse tipo de abordagem apresenta o problema de fortalecer a crença religiosa e fragilizar 
o conhecimento científico e tecnológico acumulado. Chrispino (2015)12, lembrando Acevedo e 

                                                 
11 Diniz, Debora e Lionço, Tatiana. Diversidade cultural nos livros de ensino religioso, In Diniz, Debora; Lionço, 

Tatiana e Carrião, Vanessa. Laicidade e Ensino Religioso no Brasil. Brasília: UNESCO, Letras Livres e Ed. UnB, 

2010. 
12 Chrispino, A. (2015). Introdução ao Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade na educação e no ensino. Rio de 

Janeiro: CEFET/RJ, Notas de Aula, mimeo. 



  

 

colaboradores (2005)13, informa o resultado de pesquisas envolvendo alunos do ensino 
secundário e universitário, que demonstrou que, no momento de tomar alguma decisão, eles 
consideram irrelevantes os conhecimentos científicos que não estejam de acordo com suas 
crenças prévias. Outros aceitaram os conhecimentos tecnocientíficos necessários a uma 
“melhor” decisão, mas preferiam não os utilizar, dando preferência a suas próprias crenças. 
Outros tantos desprezaram o ponto de vista ético de seus colegas quando estes conflitavam com 
o seu próprio ponto de vista. Outros ainda, que possuem pontos de vista diferentes sobre 
Natureza da Ciência - NdC, tomam decisões semelhantes sobre temas tecnocientíficos, o que 
pode sugerir que “os fatores mais influentes foram os valores morais e pessoais, assim como os 
aspectos culturais, sociais e políticos, relacionados com as questões colocadas” (Acevedo e 
colaboradores, 2005, p. 4). 

Desta forma, é possível inferir que todo fortalecimento de visões confessionais por ação 
da coisa pública pode acarretar visões reduzidas e extremadas, criando polêmicas e dissonâncias 
cognitivas desnecessárias, considerando os valores e conhecimentos sociais que a Escola tem a 
função social de difundir, indicando, pois, o ambiente não confessional como o mais propiciador 
à Liberdade Religiosa. 

 O que se pode inferir é que, por mais que exista uma convergência entre Ciência e 
Religião nos estratos superiores do conhecimento, a grande massa de profitentes parece ainda 
escudar-se em posições sectárias e reducionistas da visão religiosa, transformando os espaços 
escolares em arenas entre o conhecimento construído acumulado pela ciência e a percepção 
estreita da crença.  

Por tais acontecimentos fáticos, o Ensino Religioso como se desenhou ao longo da história 
não cumpre o que se esperava dele. Nem na atualidade alcançará a proposta, visto que está 
centrado em interesses variados que alimentam o prosélito pelo canal do confessionalismo e seu 
derivado, que é o interconfessionalismo, ainda financiados com recursos públicos. 

Parece claro que discutir as relações entre o Estado e os movimentos religiosos – aqui 
interpretados sobre a ação humana em torno das crenças religiosas – é absolutamente 
pertinente e necessário, até porque a supremacia de um movimento religioso sobre outros, 
modela o Estado. Por isso, é indispensável um Estado Laico que garanta o Princípio da Laicidade, 
a fim de que o estado construído seja resultante das diferentes formas de pensar, viver e difundir 
os princípios religiosos. 

Na América Latina em geral, e no caso especial do Brasil, esta simbiose entre Estado e 
Religião é fenômeno conhecido. Oro e Ureta14 (2007) iniciam seu artigo Religião e Política na 
América Latina: Uma análise da Legislação dos Países com a seguinte frase síntese: “A América 
Latina, como se sabe, ‘nasceu’ católica” (p. 281). Talvez, deste movimento secular, surja a 
tendência de manter a Religião com estreitos (e dependentes) laços com o Estado.  

                                                 
13 Acevedo, J.A.; Vázquez,A.; Paixão, M.F.; Acevedo, P; Oliva J M.; Manassero, M.A. Mitos da didática das ciências 

acerca dos motivos para incluir a natureza da ciência no ensino das ciências. 2005. Obtido em 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132005000100001&script=sci_abstract&tlng=pt 
14 Oro, Ari Pedro; Ureta, Marcela. Religião e política na América Latina: uma análise da legislação dos países. Horiz. 

antropol.,  Porto Alegre ,  v. 13, n. 27, jun.  2007 . acessos em  11  abr.  2015.   

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832007000100013 
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Na verdade, deixamos de considerar, por conta do Princípio da Unidade da Constituição, a 
incongruência de se manter Ensino Religioso em um Estado que se apresenta como laico, mas 
ressaltamos que o Ensino Religioso foi abolido no estabelecimento das bases da República, 
quando surgiu o Estado Laico. O Ensino Religioso ressurgiu em 1930, com Francisco Campos, em 
declarado retrocesso no Campo dos Princípios e Direitos Sociais. Podemos resumir a história do 
Ensino Religioso nos diversos períodos históricos a partir de Demerval Savianni15 (1999, p.69), 
insigne educador brasileiro, e de Marcelo Castro16 (1998), consultor legislativo que assessorou os 
Senadores Cid Saboia e Darcy Ribeiro na relatoria da LDB: 

 

Período histórico Tratamento dado ao ensino religioso 

Nas origens Simbiose entre educação e catequese marcada pela obra dos Jesuítas 

Período colonial 

Período Pombalino 
Expulsão dos jesuítas, mas a fé católica continua com status de 
religião oficial 

Após a independência 
No regime imperial o catolicismo se mantém como a religião do 
Estado brasileiro 

Decreto de 19/04/1879 Institui o Ensino religioso no primário e fora do horário escolar 
 

Projeto de Reforma do Ensino 
proposta por Rui Barbosa, em 
1882 

Vedava qualquer tipo de Ensino Religioso nas escolas 

Proclamação da República 
(1889) 

O Estado brasileiro passa a ser laico e o ensino religioso é abolido das 
escolas. A religião deveria ser um assunto da esfera privada. 

Constituição de 1891 Institui o ensino leigo nos estabelecimentos públicos e veda 
subvenção oficial a qualquer credo ou religião (art. 72 §§ 6º e 7º) 

Revisão Constitucional de 
1926 

Apesar das pressões, não modifica o texto anterior.  

Revolução de 1930 A Reforma Francisco Campos restabelece o ensino religioso nas 
escolas. 

Constituições de 1933 e 1934 Confronto entre os pioneiros da educação nova e a Igreja Católica, 
que consegue manter no artigo 153 o ensino religioso confessional 
de matrícula facultativa, mas como matéria obrigatória dos horários 
das escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. 

Constituição de 1937 Idem no artigo 133 

Constituição de 1946 Idem no inciso V do artigo 168 

Constituição de 1967 Idem no inciso IV do artigo 168 

Emenda Constitucional de 
1969 

Idem no inciso V do artigo 176 

Constituição de 1988 Idem no parágrafo primeiro do artigo 210 

 

                                                 
15 Saviani, D. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra política educacional. Campinas (SP): 

Autores Associados, 1999. 
16 Castro, Marcelo Lúcio Ottoni de. A Educação na Constituição de 1988 e na LDB. Brasília: André Quicê Editor, 

1998. 



  

 

Incluído na Constituição foi, como esperado, rebatido nas Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação, cuja tramitação é sempre um hard case, considerando os muitos grupos de interesse e 
as ideologias subjacentes que querem se ver representadas de forma superlativa.  

 O Estado Laico é um ponto que toca o Espiritismo e o Movimento Espírita de forma 
especial, pois os espíritas foram alvo de discriminações desde a chegada ao Brasil das primeiras 
ideias espíritas. Sobre estas dificuldades escreve Giumbelli17 (1997), na obra O cuidado dos 
mortos: Uma história da condenação e legitimação do Espiritismo, pesquisa premiada pelo 
Arquivo Nacional, que o Espiritismo foi “feito ‘heresia’ para um poder religioso, ‘fenômeno’ para 
um poder científico, ‘crime’ para um poder judiciário, ‘doença’ para um poder ‘médico’, ‘notícia’ 
para um poder jornalístico” (p. 36).  

 O Código Penal de 1890, instituído pelo Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, já no 
período Republicano, no seu Artigo 157, explicitava como crime “praticar o espiritismo”.   

Esse quadro se modifica como ato legal na Constituição de 1891, o que não significa que, 
na prática, houvesse a mudança esperada, como escreve Leite18 (2011) em trabalho com o 
sugestivo título de O Laicismo e outros exageros sobre a Primeira República no Brasil. 

 É fato que o Movimento Espírita ainda sofre discriminação nas suas atividades, tal qual as 
religiões de matriz africana. 

 Esta incontestável situação de discriminação traz à baila outra questão de grande monta: 
o conhecimento religioso de per si não acarreta de forma direta a tolerância e a vivência da 
Cultura de Paz. Em outras palavras, conhecer a letra constitui o primeiro passo de um processo 
que conduz ao aprimoramento das emoções, ao fortalecimento da crença e à valorização do bem 
e da paz. No mesmo bloco de reflexões, é necessário questionar o texto legal quando declara que 
o Ensino Religioso “é parte integrante da formação básica do cidadão”, uma vez que há um 
grande contingente de brasileiros (mais de 15 milhões no Censo de 2010) que se declaram “sem 
religião” e são cidadãos plenos de Direitos e cumpridores de Deveres.  

Retomando a questão da imparcialidade, fica a questão de como os profitentes – 
explícitos, como no caso dos orientadores religiosos, ou implícitos, como no caso dos professores 
de religião que possuem uma religião para chamar de sua – tratarão as outras religiões, mesmo 
considerando que farão a narrativa da história de algumas delas? 

 As diferenças religiosas entre os homens dão mostra da dificuldade de tratar este tema. 
Devemos aprender com a História sobre os desvios da Religião a fim de não cometermos os 
mesmos erros. Sobre isso, escreve Chrispino19 (2014): 

Will Durant20 (1971), o conhecido historiador, na sua História da Civilização, no volume 
III, intitulado César e Cristo, terá a oportunidade de escrever que a Igreja Nascente, 
frente à diversidade de interpretações e pela divisão que estas provocavam, viu a 

                                                 
17 Giumbelli, Emerson. O Cuidado dos Mortos: uma história da condenação e legitimação do espiritismo. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. 
18 Leite, Fábio Carvalho. O Laicismo e outros exageros sobre a Primeira República no Brasil. Relig. soc., Rio de 

Janeiro, v. 31, n.1, jun.2011. Acessos em 11 abr.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-85872011000100003 . 
19 Chrispino, Alvaro. Palavra aos Espíritas. Brasília: FEB, 2014.  
20

 Durant, Will. César e Cristo (História da Civilização, vol. III), Rio de Janeiro: Ed. Record, 1971. 
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necessidade de estabelecer procedimentos que permitissem a sua unidade, na visão de 
seus líderes à época. 

 Will Durant aponta o crescimento do Cristianismo e sua consolidação (p. 505 e 
seguintes) para, depois, descrever em detalhes como a essência do Cristianismo foi 
sofrendo modificações, resultando em práticas e procedimentos que se afastavam da 
Ideia Original que o caracterizava. Escreve (1971, p. 513) que “enquanto o cristianismo 
convertia o mundo, o mundo convertia o cristianismo, fazendo-o mostrar o natural 
paganismo do homem”. 

 Para sintetizar a capacidade que o homem teve (e tem) de interpretar textos de acordo 
com sua cultura, credos e valores prévios, Durant (1971, p.482) escreve que “lá por 187, 
Irineu colecionou 20 variedades de cristianismo; em 384 Epifânio contou 80. Por toda 
parte ideias estrangeiras estavam parasitando a fé cristã, e os cristãos deixavam-se 
atrair pelas novas seitas”. (grifos nossos) 

 Se fizermos uma comparação rápida, teremos que o Censo de 1980 apontava 9 religiões 
e, em 2010, este número chegou a 147 tipos para escolha dos respondentes, aos quais estavam 
acoplados 2.199 textos diferentes no banco de descritores de religião, a fim de orientar os 
recenseadores na marcação correta durante a entrevista. 

 Aliás, esta questão foi tratada – e bem tratada – pelo Conselho Nacional de Educação, no 
Parecer 05/97, do Conselho Pleno, que orienta sobre o assunto Ensino Religioso na primeira 
versão da LDB: 

Esta segunda interpretação [Deixar horário e instalações físicas vagas para que os 
representantes das igrejas] impõe algumas definições, em especial quanto ao 
financiamento desta atividade na escola pública. Mesmo que a LDB não o declarasse, 
não poderia haver ônus para os cofres públicos, por três motivos: 

a) haveria violação do art. 19 da CF que veda a subvenção a cultos religiosos e a igrejas; 

b) criaria um tratamento desigual do Estado com relação às diversas igrejas, porque a 
subvenção seria desproporcional à demanda. Como o professor seria pago por hora 
curricular de trabalho, um ou dois alunos de uma religião demandariam o mesmo gasto 
do Estado do que trinta ou quarenta de outra, já que a lei garante a confessionalidade e 
a opção dos alunos; 

c) finalmente, havendo disposição de pagamento pelo Estado, poder-se-ia chegar ao 
absurdo de o ensino religioso para dezenas de denominações diferenciadas com 
demanda na escola ser mais oneroso que o ensino de outras matérias com maior carga 
horária. 

 Como pensar razoavelmente na possibilidade de encontrar um curso de ensino religioso 
que cubra esta diversidade epistemológica de religiões que, em muitos casos, possuem princípios 
antagônicos? 

 Como imaginar que seguidores de religiões que se acreditam portadoras de Verdade e 
possuem o discurso da Salvação, possam de forma desarmada falar das outras com alguma 
imparcialidade? 

 Sob a ótica da Gestão de Sistemas Educacionais, cabe-nos observar que, se o Ensino 
Religioso for ofertado em todos os 9 anos do ensino fundamental, teremos as seguintes 
situações:  



  

 

(i) Estará presente nas grades curriculares das escolas públicas de todos os estados e 
Distrito Federal e de todos os mais de 5.560 munícipios;  

(ii) estará presente na grade curricular por mais tempo que muitas disciplinas de áreas de 
conhecimento específico tidos como necessários para a formação do cidadão;  

(iii) como a grade curricular não é elástica, para a entrada e/ou manutenção desta carga 
horária privilegiada no universo escolar, outras disciplinas terão que deixar o currículo; 
e  

(iv) o custo de manutenção deste contingente de professores de variados credo e matrizes 
religiosas será comprometedor das finanças educacionais, visto que, para cada aula de 
religião de matrícula facultativa, nas milhares de escolas públicas, o Estado deverá 
prover atividades orientadas por outros profissionais para os alunos que não 
desejarem submeter-se a essa rotina religiosa facultativa. 

 

III.II – O estado Laico e a LDB 

No campo restrito de nossa atenção neste momento, cabe-nos uma reflexão em torno 
das duas versões efetivas apresentadas pelo artigo 33 da LDB expressos nas Leis 9394/96 e 
9475/97.  

Se a existência do Ensino Religioso na LDB é uma decorrência natural de determinação 
constitucional, a mudança do texto original da Lei 9394/96 para o que consta na Lei 9475/97 – 
mudança esta que também aconteceu nas versões do Projeto Substitutivo da LDB na Câmara dos 
Deputados, sob a responsabilidade de Jorge Hage (Cunha 2014)21 – pode ser encarado como 
atentado direto ao Princípio Constitucional da Laicidade expresso no art. 19, I, que veda a 
subvenção a cultos e igrejas. Neste aspecto, passar a custear o Ensino Religioso é subvencionar a 
difusão das ideias, dos ritos, dos fundamentos que beneficiam a ampliação e/ou manutenção do 
número de fiéis e seguidores de cultos e igrejas, especialmente aquelas que historicamente 
mantêm estreitos laços com o Estado. 

 Se encarado o Estado Laico como Direito Social conquistado, o retrocesso no que tange ao 
“pagamento pelo Estado para difusão de ideias religiosas de religiões dominantes”, pode ser 
encarado como desatenção ao Princípio da Irreversibilidade ou o Dever de não Regressividade. O 
Ensino Religioso sem ônus para o Estado já era uma conquista e expressava o respeito 
constitucional – expresso na LDB de 1961 (Lei 4.024/61), como bem indica Cunha e Fernandes 
(2012). O artigo da Lei assim define o Ensino Religioso: 
 

Art. 97. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de 
matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo 
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu 
representante legal ou responsável. (grifos nossos) 
 

                                                 
21 Cunha, Luiz Antônio. Hegemonia e confronto na produção da segunda LDB: o ensino religioso nas escolas 

públicas. Pro-Posições,  Campinas, v. 25, n. 1, abr. 2014. Acessos em 11abr. 2015.   
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Ao comentarem esta coerência do Estado Laico – a não remuneração de professores de 
religião pelo Estado – Caetano e Oliveira22 (s/d), em texto de estudo intitulado Ensino Religioso: 
Sua Trajetória na Educação Brasileira, informam dos problemas causados pela não remuneração 
de professores de religião, cujos argumentos são exumados hoje no esforço de justificar a 
profissionalização e a escolarização do Ensino religioso. Escrevem: 

 
Essa LDB manteve os princípios da Constituição Federal de 1946 a respeito do Ensino 
Religioso, contudo, ela promoveu tanto a preterização do professor de Ensino Religioso, 
devido ao fato do Estado não assumir sua remuneração, quanto a discriminação dessa 
disciplina, que deveria ser ministrada fora do horário escolar. Segundo Figueiredo (1996), 
decorrente disso, vários problemas administrativo–pedagógicos foram criados pelo fato 
dos docentes dessa disciplina não fazerem parte da instituição, tais como: divisão das 
turmas em grupos diversificados, controle dos horários, falta de entrosamento com 
colegas e a direção, uma vez que os professores de Ensino Religioso, ficaram à parte do 
cotidiano escolar. Essa foi uma situação vivenciada, não só no período de vigência da Lei 
4024/61, mas até há pouco tempo atrás (FIGUEIREDO23, 1996). 
 

 Sobre este mesmo ponto, Pauly24 (2004), que é teólogo, fará o seguinte comentário sobre 
o esforço de aprovação do pagamento a professores de religião: 
 

Como teólogo, defendo a separação entre Igreja e Estado conforme as tradições da 
Reforma e da Teologia da Libertação. Para a Reforma, o regime eclesial rege a 
interioridade pessoal e os cristãos nele vivem de modo justo, sem imposição da lei, na 
liberdade do amor. O regime secular controla o mundo externo pela lei escrita e pelo 
monopólio da repressão: "o direito e a espada secular". Lutero procura "distinguir 
cuidadosamente esses dois regimes e deixá-los vigorar: um que torna justo, o outro que 
garante a paz exterior e combate as obras más" (1996 [1523], p. 87). Na atualidade, "o 
cristianismo da libertação latino-americano representa uma inovação radical" porque 
assume "a separação total entre a Igreja e o Estado" (Löwy, 2000, p. 99).  
 
Nesta perspectiva teológica, o lobby eclesiástico que aprovou a lei nº 9.475/97, alterando 
o art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), cometeu um erro 
político estratégico. Deu plausibilidade à suspeita de que as igrejas não quiseram 
assumir "o ônus" da disciplina, nem abrir mão de eventuais vantagens que dela 
presumiam receber. Essa alteração insinua um certo "currículo oculto" do ensino 
religioso, reacendendo o "dilema escola pública x escola privada" (Cunha, 1989) no 
contexto do qual o "principal opositor que a escola pública tem encontrado em suas lutas 
tem sido as instituições filantrópicas e/ou confessionais" (Uhle, 1992, p. 274). (Grifos 
nossos) 

 
 Necessário ainda observar dificuldades de difícil solução criadas pelo artigo 33 da LDB na 
sua segunda versão, no campo da formação de professores. Ao permitir que o Estado pague 
salário a professores de ensino religioso – e voltamos a especular como tese que essa mudança 
atenta contra o artigo 9º da Constituição Federal e, analogicamente, contra o Princípio da 
Irreversibilidade ou o Dever de não Regressividade – a LDB oferece um espaço de atividade 
profissional para religiões que possuem profissionalização de seus profitentes. Não há curso de 

                                                 
22 Caetano, Maria Cristina. Oliveira, Maria Auxiliadora Monteiro. Ensino Religioso: Sua Trajetória na Educação 
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2004. Acessos em 11.abr. 2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782004000300012 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782004000300012


  

 

formação superior de Espiritismo ou que forme Espíritas, conforme reza a LDB nos critérios para 
formação e contratação de professores, assim como não acontece em outras tantas religiões no 
universo de 147 tipos listadas pelo IBGE no último Censo.   

 Parece que esta dificuldade foi vislumbrada ao longo das discussões que resultaram neste 
texto possível do artigo 33 da LDB. Tanto é verdade que a Lei desobriga – em regime de exceção 
– a União do regramento de formação de professores do Ensino Religioso. O artigo 33, no seu § 
1º diz que “Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 
professores”, enquanto o texto geral da LDB para este tema é categórico:  

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio na modalidade normal. 

 
 Mediante tais informações, caso o Movimento Espírita aceitasse a existência de uma 
disciplina de Ensino Religioso nas escolas públicas, não poderia oferecer profissionais aptos ao 
ingresso do concurso público, conforme reza o artigo 62 da LDB, assim como diversas 
denominações religiosas.   
 

Deixamos de comentar e/ou aprofundar as críticas e comentários – por fugir ao escopo da 
colaboração que a FEB intenciona dar ao debate – sobre temas que versam sobre os interesses 
de grupos de pressão que, em nome do Poder e da histórica relação entre o Estado e a Religião, 
patrocinaram ações que marcam o caráter humano das questões chamadas divinas. A literatura 
sobre essas questões é vasta e podemos indicar: Cunha e Fernandes25 (2004); Cury26 (2004); 
Fischmann27 (2009); Cunha28 (2014); Junqueira29 (2002); Castro30 (1998); dentre outros. 

 
 

IV – Das atividades de educação da criança e do jovem a partir dos Princípios Espíritas. 

Quando se fala de formação religiosa em escola, secundariza-se a função da família nessa 
atividade. A FEB defende posição diversa desta: para nós, a função da Educação Religiosa é uma 
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função da Família e da Instituição Religiosa. As pesquisas de Novaes e Mello (2002)31 confirmam 
essa posição dos Espíritas, visto que demonstra que a escolha religiosa tem fortíssimo fator 
geracional, isto é, os filhos tendem a escolher a religião de sua mãe e/ou de seu pai. Um resumo 
de sua pesquisa envolvendo jovens e religiosidade é apresentado a seguir: 

 
O cotejo da religião dos jovens entrevistados com a religião de suas mães e pais pode 
revelar o peso relativo da influência da família a na escolha da religião. 
 
 São 28,1% os filhos de mães pertencentes a religiões afro-brasileiras que partilham da 
mesma opção religiosa que suas mães. No grupo de pais pertencentes a religiões afro-
brasileiras, 33,3% dos filhos seguem sua crença. 
 
Os evangélicos são o grupo de jovens que mais segue a crença da mãe: 71,4% no caso 
dos protestantes e 60,2% no caso dos pentecostais. No grupo de pais evangélicos 60% 
dos filhos seguem sua religiosidade (mesma porcentagem nos protestantes e nos 
pentecostais).  
 
58,7% dos jovens católicos praticantes seguem a religião da mãe e 60,8% seguem a 
religião do pai. Entre os jovens não-praticantes, 58,2% coincidem com a religião da mãe 
e 49,5% com a religião do pai. 
 
No grupo de mães espíritas, 44,2% dos filhos seguem sua religião. Metade dos filhos de 
espíritas, 50%, segue a religião do pai.  
 
É interessante observar também que mais de 30% dos jovens cujas mães não têm 
religião declaram ter alguma religião. No grupo de pais “sem religião”, 55,3% dos filhos 
têm religião. Dentre os jovens com religião cujos pais não têm religião, a religião mais 
representada é a evangélica pentecostal (9,1% dos filhos de mães “sem religião” e 16,4% 
dos filhos de pais “sem religião” seguem esta religião) (Grifos nossos) 

 
Percebe-se que há um forte fator geracional nas escolhas e manutenção de vínculos 

religiosos. Algumas religiões alcançam a marca de 71% de coincidência entre as religiões dos 
jovens e de suas mães. Logo, é possível que o Ensino Religioso nas famílias e nas Instituições 
Religiosas específicas cumpram o papel de formar jovens e crianças sem a intervenção do Estado 
e sem o financiamento com recursos públicos.  

 
 
V – Perfil do Movimento Espírita brasileiro, sua posição entre as religiões brasileiras e seu 
entendimento sobre a formação religiosa de crianças e jovens. 

 O motivo que leva a FEB a aceitar o convite para participar da Audiência Pública merece 
ser explicitado, visto que, como indicado ao longo do texto, é a favor do Estado Laico e, por 
coerência, não se utiliza dos expedientes facilitadores contidos na LDB para captar ou manter 
prosélitos ou seguidores. 

 O motivador é a oportunidade de apresentar sua representação e os Princípios que se 
utiliza para fundamentar seus trabalhos de esclarecimento sobre o Evangelho de Jesus pela ótica 
do Espiritismo. 

 

                                                 
31 Novaes, Regina R.; Mello, Cecília C.. Jovens do Rio: circuitos, crenças, acessos. Comunicações do ISER, Rio de 

Janeiro, n. 57, 2002 



  

 

V.I – Da representatividade do Movimento Espírita no Brasil. 

O Espiritismo chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, como a maioria das 
representações protestantes. Podemos tomar como marco a Philosophia Spiritualista (1866) e a 
Sociedade de Estudos Espíritas – Grupo Confúcio (1873). Desde então, vem ganhando adeptos 
em todo o território nacional. Os primeiros dados disponíveis permitem visualizar a seguinte 
curva de crescimento a partir dos Censos: 

 

 
 

 A curva é crescente desde os primeiros registros datados de 1940 e se acentua no último 

censo. Este crescimento mais acentuado demonstrado pelos Censos de 2000 e 2010 é melhor 

entendido quando observamos o conjunto das religiões, como demonstra o quadro a seguir: 
 

2000 2010 Variação (%) 2000 2010 Variação

Católicas 125.518.774 123.972.524 -1,23 73,89 64,99 -12,04

Evangélicas 26.184.941 42.275.440 61,45 15,41 22,16 43,77

Espíritas 2.262.401 3.848.876 70,12 1,33 2,02 51,50

Judaísmo 86.825 107.329 23,62 0,05 0,06 10,08

Budismo 214.873 243.966 13,54 0,13 0,13 1,11

Islamismo 27.239 35.167 29,11 0,02 0,02 14,97

Umbanda 397.431 407.331 2,49 0,23 0,21 -8,73

Candomblé 127.582 167.363 31,18 0,08 0,09 16,82

Outros 2.560.387 4.362.294 70,38 1,51 2,29 51,72

Sem Religião 12.492.403 15.335.510 22,76 7,35 8,04 9,32

Total 169.872.856 190.755.799 12,29 100,0 100,0 -

Grupos de Religião População Participação (%)

 
 
Percebe-se que: 

 Os que se declaram espíritas estão em terceiro lugar na lista de Grupos de Religião em 

ambos os Censos. 

 Os Espíritas cresceram sobre seu próprio número 70,12%, enquanto a população 

brasileira cresceu no mesmo período 12,29%. Este incremento representa um número 

5,7 vezes maior, o maior crescimento entre as religiões. 

 Quando considerada a participação dos Espíritas no conjunto das religiões, ele passa de 

1,33% para 2,02%, indicando um crescimento de 51,50%. O maior crescimento de uma 

única denominação religiosa. 



  

 

 Não podemos desconsiderar que os brasileiros que se declaram “sem religião”, se 

considerados na lista, ficariam em terceiro lugar, com significativa representação.   

Como estamos tratando do Ensino Religioso no Ensino Fundamental (6 a 14 anos), 
importa apresentar a evolução dos números de espíritas na faixa etária em questão, buscando 
enfatizar que é possível difundir as ideias religiosas e ter aumento de significativo de seguidores 
sem utilizar-se de dinheiro público para tal. O quadro a seguir demonstra estes números: 

Distribuição da população total e espírita por grupos de idade – Censos 2000 e 2010 – Brasil 
 

Grupos de  
Idade (anos) 

Brasil (2000) 
Brasil 
(2010) 

Brasil 
 Espírita (2000) 

Brasil 
Espírita (2010) 

Crescimento Espírita Crescimento Brasil 

0 a 4 16.386.239 13.806.733 106.023 159.832 50,8 -15,7 

5 a 9 16.576.259 14.967.767 129.900 183.114 41,0 -9,7 

10 a 14 17.353.683 17.167.135 146.717 209.333 42,7 -1,1 

15 a 19 17.949.289 16.986.788 174.533 224.604 28,7 -5,4 

15 a 17 10.727.038 10.353.865 98.385 132.102 34,3 -3,5 

18 e 19 7.222.250 6.632.922 76.147 92.502 21,5 -8,2 

20 a 24 16.142.935 17.240.864 186.037 273.017 46,8 6,8 

25 a 29 13.847.499 17.102.917 185.318 339.918 83,4 23,5 

30 a 39 25.289.921 29.632.807 426.721 692.020 62,2 17,2 

40 a 49 19.273.412 24.843.143 396.510 678.368 71,1 28,9 

50 ou + 27.053.619 39.007.645 510.642 1.088.669 113,2 44,2 

Total 169.872.856 190.755.799 2.262.401 3.848.876 70,1 12,3 

 
O quadro indica que nas faixas etárias de 0 a 4; de 5 a 9 e de 10 a 14 anos uma queda 

populacional de -15,7%, -9,7% e -1,1%, respectivamente. 

No mesmo período e nas mesmas faixas etárias, os espíritas cresceram 50,8%, 41,0% e 
42,7%, números bastante significativos. 

Devemos realçar que o maior incremento se deu na faixa etária de 25 a 29 anos, 
seguindo-se as de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos, idades marcadas pela procriação. Esses números, 
quando analisados em conjunto, sugerem que o Espiritismo não só atende um número maior de 
crianças e jovens, como sugere que este atendimento pode estar acontecendo no conjunto da 
família, um de seus conceitos basilares e que não será alcançado pelos modelos propostos pelo 
Ensino Religioso. 

  

 



  

 

V.II – Das atividades de educação da criança e do jovem a partir dos Princípios Espíritas. 

 O trabalho de educação infanto-juvenil espírita se pauta no poder transformador de o 
Evangelho de Jesus, desdobrado pelas orientações espíritas recolhidas de fontes mediúnicas 
distintas e codificadas de forma racional por Allan Kardec, pseudônimo de eminente educador 
francês, discípulo direto de Pestalozzi. 

 Para o propósito da Audiência Pública, enfatizamos os seguintes itens, para melhor 
compreensão: 

 Liberdade de adesão – O Movimento Espírita, entendido aqui como o sistema 

humano que operacionaliza os Princípios Espíritas, está baseado em um princípio 

de adesão voluntária das Casas Espíritas aos órgãos representativos estaduais (26 

estados e Distrito Federal), não havendo nenhuma obrigatoriedade de adesão, 

podendo a Casa Espírita existir e realizar suas tarefas sem que tal adesão ocorra. 

 Processo de adesão – O processo de adesão ao Movimento organizado se dá por 

aceitação de Princípios Gerais do Espiritismo que, logicamente, se manifesta em 

práticas também gerais. A adesão se dá na aproximação, na convergência, na 

Unificação de Ideias. 

 Contribuição financeira – O Movimento Espírita não é “dizimista”. Os espíritas 

podem frequentar as Casas Espíritas sem que participem no sustento financeiro de 

suas atividades. Quando, por escolha pessoal, se torna associado de determinada 

Casa Espírita, alcança a possibilidade de votar e ser votado para os diversos cargos 

de direção das Instituições. Não há obrigatoriedade de associação, muito de 

menos de valores.  

 Liberdade de ação das Casas Espíritas e dos Órgãos Federativos Estaduais – Mesmo 

adesas, as Casas Espíritas e os Órgãos de Unificação Estaduais são livres para 

realizar suas práticas e procedimentos. Os Órgãos de Unificação Estaduais não 

possuem poder sobre as Casas Espíritas, assim como a Federação Espírita 

Brasileira não possui poder de intervenção ou controle sobre ambos. O processo 

de Unificação se dá pela união de propósitos que visam ao estudo, à prática e à 

difusão da Doutrina Espírita. 

 Participação voluntária – Como dito, não há poder de interferência entre os 

diversos níveis do Movimento espírita. Logo, os programas de Educação da 

Infância, da Juventude, da Madureza etc., são propostas elaboradas pelos órgãos 

federativos e utilizados – no todo ou em parte – pelas Casas Espíritas, 

voluntariamente. 

 Não profissionalização – O Movimento Espírita não possui nenhum tipo de 

sacerdócio e todas as suas funções e cargos são voluntários, não havendo nenhum 

tipo de pró-labore, retiradas, contribuições etc. Não existem cursos de formação 



  

 

que confiram diplomas ou certificados. O Espírita realiza suas atividades 

gratuitamente nos horários distintos daqueles em que exerce sua profissão. 

 Não há prosélitos – O Espiritismo tem como princípio o respeito às demais 

religiões. Não há entre os espíritas a prática de buscar adeptos ou de fazer 

movimentos para angariar seguidores. 

É possível perceber que os índices de sucesso apresentados são alcançados por absoluta 
adesão a programas que são desenvolvidos voluntariamente. 

As Atividades Espíritas de interesse para a Audiência Pública são: 

 As atividades de evangelização da criança e do jovem ocorrem, em geral, uma vez 

por semana, nas Casas Espíritas, em encontros de aproximadamente duas horas. 

 Esses encontros são coordenados por facilitadores que recebem capacitação para 

as tarefas junto às crianças e jovens. Esses facilitadores são cidadãos comuns, com 

tarefas em diversas áreas da sociedade. Todos são voluntários. 

 As Casas Espíritas podem seguir os Programas de Estudos propostos pela FEB ou 

optar por programas desenvolvidos por cada qual, considerando a singularidade 

dos contextos socioculturais.  

 Busca-se o atendimento integral da família por meio de outros espaços de estudo 

para os pais e familiares (palestras públicas, grupos de estudos sistematizados etc). 

 Os estudos estão baseados em conhecimentos organizados, mas voltados para a 

educação integral da pessoa, nos diversos campos da personalidade (cognitiva, 

afetiva, social, espiritual), visando à formação de pessoas de bem, contribuindo 

para sua transformação moral e para a melhoria do contexto social. 

 Temos comumente crianças e jovens cujos pais possuem confissões religiosas 

diferentes, sem que isso traga qualquer dificuldade para a Casa Espírita ou para a 

criança/jovem. 

 A orientação para este tipo de atividade é a de que não basta a Instrução, mas é 

necessária a Educação Moral. 

Apresentados estes pontos, acreditamos que podemos contribuir com o Poder Judiciário, 
apresentando a possibilidade de vivermos efetivamente conforme um Estado Laico, onde a 
Religião é tratada como Direito Individual, acontecendo por livre escolha em Instituições 
organizadas para este fim e mantidas por seus adeptos, exclusivamente. 

 
 

 

* * * 


