
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Parecer nº 299/02

Aprovado em: 24.04.02

Processo nº 30.251

 Responde consulta  formulada  pelo  Presidente  da  Comissão  Central  de  Educação Religiosa  - 

COMCER/SER-MG.

 

1 – Histórico

1.1  -  Em  02.10.2001,  o  Sr.  Presidente  da  Comissão  Central  de  Educação  Religiosa 

(COMCER) dirige-se a Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da Educação, Prof. Murílio de 

Avellar Hingel, solicitando-lhe apresentar a este Conselho consulta sobre a validade de cursos de 

especialização  oferecidos  por  Universidades  públicas  ou  privadas,  Centros  Universitários  e 

faculdades públicas ou privadas, assim como a validade de cursos de "Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso ou similar" oferecidos por instituições de ensino superior de outras Unidades da 

Federação, face ao disposto na Resolução 16/2000, da Secretaria de Estado da Educação, que 

regulamenta a matéria.

1.2  -  Em  16.10.2001,  o  Sr.  Secretário  de  Estado  da  Educação,  ciente  da  consulta, 

encaminha-a ao Conselho Estadual de Educação, para análise e parecer.

1.3 - Em 24.10.2001 o Sr. Presidente do Conselho Estadual de Educação encaminha a 

matéria à Superintendência Técnica, para exame preliminar e, em seguida, à Câmara de Ensino 

Superior.

1.4 - Em 28.11.2001, o processo, contendo exame prévio da Superintendência Técnica, é 

por esta encaminhado à Câmara de Ensino Superior que, por sua vez, em 17.12.2001, envia-o à 

Câmara de Planos e Legislação.

1.5  -  Em 28.02.2002,  sou  designado  relator  pelo  Presidente  da  Câmara  de  Planos  e 

Legislação.



Constam do processo o ofício 02/2001, da Comissão Central de Educação Religiosa, e 

documento da Superintendência Técnica contendo análise prévia da matéria.

2 - Mérito

2.1 - Da consulta

A  consulta do Conselho de Ensino Religioso do Estado de Minas Gerais refere-se a dois 

temas: o primeiro, "sobre a validade dos cursos de especialização na área da educação religiosa", 

conforme se lê no ofício enviado ao Sr. Secretário de Estado da Educação,  verbis: "Tendo em 

vista muitos pedidos de informações a respeito do reconhecimento ou validade de diversos Cursos 

de Especialização na área de Educação Religiosa (Ensino Religioso) e considerando o disposto na 

alínea  "b",  inciso  "II"  do  artigo  "6º"  da  Resolução  SEE  nº  16,  de  23  de  fevereiro  de  2000,  

solicitamos V.Exa. apresentar esta questão ao Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.

Esclarecemos a V.Exa. que por todo o Estado de Minas Gerais estão sendo realizados (ou 

foram realizados),  em Universidades Federais,  cursos de  especialização  em Universidades ou 

Centros  Universitários  ligados  à  iniciativa  privada,  cursos  realizados  (ou  em  andamento)  por 

Faculdades ligadas à iniciativa privada."

O segundo tema está assim formulado,  verbis:        "Solicitamos outrossim, que nos possa 

esclarecer se são válidos os cursos de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, ou similar, 

promovidos por Universidade ou Faculdade de outras unidades da Federação, considerando que 

os mesmos não foram aprovados pela COMCER/CRER/CONER, conforme disposto na alínea "c", 

inciso "II" do artigo "6º" da Resolução SEE nº 16, de 23 de fevereiro de 2000".

 2.2 - Da relação do Estado com o Ensino Religioso

A matéria sugere reflexão sobre as relações do Estado com o ensino religioso - aspecto 

discutido por Comissão do Conselho Nacional de Educação formada pelos Professores: Eunice 

Durham (Relatora), Lauro R. Zimmer, Jacques Velloso e José Carlos Almeida da Silva, em parecer 

sobre  "Formação  de  professores  para  o  ensino  Religioso  nas  escolas  públicas  de  ensino 

fundamental" (Parecer CNE/CP/097/99), do qual extraio alguns pontos.

Começa a Comissão por  assinalar  sobre o  caráter  geral  da relação do Estado com a 

questão religiosa e seu vínculo com a educação religiosa, verbis:

"A formação de professores para o ensino religioso se enquadra na questão mais ampla da 

oferta  de  formação  religiosa  para  os  alunos  dos  estabelecimentos  públicos  de  ensino  e  está 



relacionada à separação entre Igreja e Estado, que tem sido,  no Brasil,  objeto de permanente 

debate." E continua:

A questão, no Brasil, tem se revelado particularmente espinhosa no que tange ao ensino 

religioso nas escolas públicas e o Estado tem se orientado em sentidos diversos, de acordo com 

diferentes constituições.

"A constituição brasileira de 1988 trata a questão geral da separação entre Igrejas e Estado 

no artigo 19:

"Art. 19 - É vedada à União, aos Estados e aos municípios:

1  -  estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-las,  embaraçar-lhes  o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público."

Já o artigo 210 fala do ensino religioso e estabelece, no seu parágrafo 1º:

"Parágrafo  1º  -  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constituirá  disciplina  dos 

horários normais das escolas fundamentais".

O ensino religioso foi regulamentado pelo artigo 33 da LDB e, até 1997, tinha a seguinte 

redação:

"Art.  33:  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constitui  disciplina  dos  horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido sem ônus para os cofres 

públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em 

caráter:

"1  -  confessional,  de  acordo  com a  opção religiosa  do  aluno  ou  do  seu  responsável, 

ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas 

igrejas ou entidades religiosas; ou

II  -  interconfessional,  resultante  de  acordo  entre  diversas  entidades religiosas,  que  se 

responsabilizarão pela elaboração do respectivos programa."

Comenta a comissão no citado Parecer: "Como se pode facilmente constatar da leitura do 

artigo, a orientação do ensino religioso é de decisão dos alunos ou responsáveis, seu conteúdo 

depende das organizações religiosas que foram objeto de opção (igrejas ou associação de igrejas, 



no caso do ensino interconfessional), organizações estas responsáveis inclusive, pela preparação 

dos professores ou orientadores religiosos."

Ocorre que o art. 33 da LDB foi modificado posteriormente pela Lei 9.475, de 22 de julho 

de 1997, que estabelece o seguinte:

"Art. 1º . O art. 33 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a  

seguinte redação:

"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 

assegurado o respeito  à  diversidade cultural  religiosa do Brasil,  vedadas quaisquer formas de 

proselitismo.

§  1º  -  Os  sistemas  de  ensino  regulamentarão  os  procedimentos  para  definição  dos 

conteúdos  do  ensino  religioso  e  estabelecerão  as  normas  para  habilitação  e  admissão  dos 

professores.

§  2º  -  Os  sistemas  de  ensino  ouvirão  entidade  civil,  constituída  pelas  diferentes 

denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso".

No parecer a que nos referimos, a Comissão do CNE compara a formulação da LDB e da 

Lei 9475/97 e conclui não ser matéria da competência do Conselho Nacional de Educação, mas 

dos diferentes sistemas de ensino. Verbis:

"Nesta formulação, a matéria parecer fugir à competência deste Conselho, pois a questão 

da fixação de conteúdos e habilitação e admissão dos professores fica a cargo dos diferentes 

sistemas de ensino."

Não obstante, o Plenário do Conselho Nacional de Educação aprovou voto da Comissão, 

formulado nos termos abaixo, verbis:

"Ante o anteriormente exposto e considerando:

         a  enorme  diversidade  das  crenças  religiosas  da  população  brasileira, 

freqüentemente  contraditórias  umas em relação  às  outras  e  muitas  das  quais  não 

estão organizadas nacionalmente;



         a liberdade dos diferentes sistemas de ensino de definir os conteúdos de ensino 

religioso e as normas para a habilitação e admissão dos professores, da qual resultará 

uma multiplicidade de organização do conteúdo dos cursos;

         a conseqüente impossibilidade de definir  diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores para o ensino religioso e critério de avaliação dos cursos que 

não  discriminem,  direta  ou  indiretamente,  orientações  religiosas  de  conteúdos 

propostos pelos diferentes sistemas de ensino,

         concluímos que:

         Não cabendo à União, determinar, direta ou indiretamente, conteúdos curriculares 

que orientam a formação religiosa dos professores, o que interferiria tanto na liberdade 

de crença como nas decisões dos Estados e municípios referentes à organização dos 

cursos em seus sistemas de ensino, não lhe compete autorizar, nem reconhecer, nem 

avaliar  cursos de licenciatura em ensino religioso,  cujos diplomas tenham validade 

nacional;

         Devendo ser  assegurada  a pluralidade  de orientações,  os estabelecimentos de 

ensino  podem  organizar  cursos  livres  ou  de  extensão  orientados  para  o  ensino 

religioso,  cujo  currículo  e  orientação  religiosa  serão  estabelecidos  pelas  próprias 

instituições, fornecendo aos alunos um certificado que comprove os estudos realizados 

e a formação recebida;

         Competindo aos Estados e municípios organizarem e definirem os conteúdos do 

ensino  religioso  nos  seus  sistemas  de  ensino  e  as  normas  para  a  habilitação  e 

admissão dos professores, deverão ser respeitadas as determinações legais para o 

exercício do magistério, a saber:

         Diploma de habilitação para o magistério em nível médio, como condição mínima 

para a docência nas séries iniciais do ensino fundamental;

         Preparação pedagógica nos temos da Resolução 02/97 do plenário do Conselho 

Nacional  de  Educação  para  os  portadores  de  diploma  de  ensino  superior  que 

pretendam ministrar ensino religioso em qualquer das séries do ensino fundamental;

         Diploma de licenciatura em qualquer área do conhecimento"

Cabem, desde logo, a partir dessa reflexão, as seguintes conclusões:



a)      a matéria é da alçada deste Conselho Estadual de Educação;

b)      há  necessidade  de  formação  pedagógica  para  habilitação  e  admissão  de 

professores para o ensino religioso;

c)      há  necessidade  de  o  sistema  estadual  de  Educação  ouvir  entidade  civil  

representativa das diferentes denominações religiosas para definir conteúdos do 

ensino religioso."

 

2.3 - Sobre a validade dos cursos de especialização na área da Educação Religiosa.

Examinemos agora, as questões específicas, começando pela pós-graduação.

Os cursos de pós-graduação, inclusive os lato sensu, estão regulamentados pela Resolução CEE 

396/94.

É certo, como bem assinala a Superintendência Técnica, que os cursos de pós-graduação 

lato  sensu,  organizados  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  pela  Resolução 

CNE/CES/1/2001, têm validade nacional (parágrafo 3º do artigo 12: "Os certificados de conclusão 

de cursos de pós-graduação  lato sensu que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta 

Resolução terão validade nacional").

Ao verificarmos essas normas, iremos constatar que elas tratam, entre outros aspectos, da 

definição de requisitos para obtenção do título nesse nível de pós-graduação, entre os quais: de 

ser o curso oferecido por instituição de ensino superior ou instituição especialmente credenciada 

para esse fim; quanto ao pós-graduado: ser portador de diploma de ensino superior;  de haver 

cumprido freqüência mínima; de ter cursado uma dada carga horária, segundo lista de disciplinas, 

em período e local declarados; de ter apresentado monografia, etc.

Já o Conselho Estadual de Educação condiciona a validade dos certificados de conclusão 

de curso de especialização à aprovação de projeto correspondente (artigo 6º).

 Assim,  as  normas  sobre  a  pós-graduação  lato sensu emanadas  tanto  no  Conselho 

Nacional de Educação quanto do Conselho Estadual de Educação são de caráter genérico, isto é,  

não se referem especificamente a cursos destinados à educação religiosa, sobre cuja oferta há Lei 

federal específica.



Para  estabelecer  ponto  de  vista  sobre  a  validade  nacional  dos  certificados  de  pós-

graduação  lato sensu para  educação  religiosa,  consideremos  primeiro  o  que  a  Comissão  do 

Conselho Nacional de Educação considerou ao estudar a formação de professores para educação 

religiosa em cursos de graduação. Daí, faremos comparação entre as duas situações.

Comecemos,  pois,  com  a  manifestação  da  Comissão  do  CNE  sobre  o  ensino  de 

graduação, verbis:

"Têm chegado ao Conselho solicitações de autorização e reconhecimento de cursos de 

licenciatura em ensino religioso.

"Como a Lei nº 9475 não se refere especificamente a esta questão, o problema precisa ser 

resolvido  à  luz  da  legislação  maior,  da  própria  Constituição  Federal,  dentro  das  limitações 

estabelecidas  pela  lei  acima  referida  e  pela  própria  Lei  9394,  nos  artigos  e  parágrafos  não 

alterados pela legislação posterior.

"Em primeiro lugar,  deve-se considerar que, atribuindo a lei aos diferentes sistemas de 

ensino,  não  só  a  definição  dos  conteúdos do  ensino  religioso,  mas também as  normas  para 

habilitação  e  admissão  dos  professores,  é  impossível  prever  a  diversidade  das  orientações 

estaduais e municipais e, assim, estabelecer uma diretriz curricular uniforme para uma licenciatura 

em ensino religioso que cubra as diferentes opções.

"Em segundo lugar, precisamos reconhecer que a Lei 9475 não se refere à formação de 

professores, isto é, ao estabelecimento de cursos que habilitem para esta docência, mas atribui 

aos sistemas de ensino tão somente o estabelecimento de normas para habilitação e admissão 

dos professores. Supõe-se portanto que esses professores possam ser recrutados em diferentes 

áreas  e  deveriam  obedecer  a  um  processo  específico  de  habilitação.  Não  contempla, 

necessariamente, um cursos específico de licenciatura nesta área, nem se impede que formação 

possa ser feita por entidades religiosas ou organizações ecumênicas.

"Considerando estas questões, é preciso evitar que o Estado interfira na vida religiosa da 

população  e  na  autonomia  dos  sistemas  de  ensino.  Devemos  considerar  que,  se  o  Governo 

Federal determinar o tipo de formação que devem receber os futuros professores responsáveis  

pelo  ensino  religioso,  ou  estabelecer  diretrizes  curriculares  para  curso  específico  em  ensino 

religioso, está determinado, em grande parte, o conteúdo do ensino religioso a ser ministrado.

"Esta parece ser,  realmente,  a  questão crucial:  a imperiosa necessidade, por parte do 

Estado, de não interferir e portanto não se manifestar sobre qual o conteúdo ou a validade desta ou 

daquela posição religiosa e, muito menos, de decidir sobre o caráter mais ou menos ecumênico de 



conteúdos propostos. Menos ainda deve ser colocado na posição de arbitrar quando, optando-se 

por uma posição ecumênica,  diferentes seitas ou igrejas contestem os referidos conteúdos da 

perspectiva  de  sua  posição  religiosa,  ou  argumentem  que  elas  não  estão  contempladas  na 

programação".

Ora, os argumentos levantados pela Comissão do Conselho Nacional de Educação para 

formação  de  professores  para  o  ensino  religioso  em nível  de  graduação  podem também ser 

considerados para os cursos de especialização em educação religiosa.

Havendo  uma  Lei  Federal  específica  sobre  a  educação  religiosa,  não  me  parecem 

aplicáveis normas administrativas de caráter genérico. Em especial quando se trata de garantir a 

liberdade religiosa, e, portanto, a não interferência do Estado em seu exercício.

Isto posto, penso não ser obrigatória ao sistema de ensino de Minas Gerais a aceitação da 

validade  nacional  dos  certificados  de  cursos  de  especialização  prevista  na  Resolução 

CNE/CES/1/2001, quando se referir à formação de professores para educação religiosa.

 2.4 -  Sobre a validade de "Cursos de Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso,  ou 

similar, promovidos por Universidade ou Faculdade de outras Unidades da Federação.

De tudo o que já foi exposto e considerada a diversidade de denominações religiosas nas 

diversas  regiões  do  País,  também  não  se  pode  obrigar  um  Estado  a  reconhecer  cursos  de 

metodologia e Filosofia do Ensino Religioso oferecidos por instituições de ensino superior, mesmo 

que aceitos por outros.

Com efeito, do que se depreende da Lei 9475, de 22 de julho de 1997, não é possível falar-

se de validade nacional de cursos de Metodologia ou Filosofia de ensino religioso, e normas sobre  

a educação religiosa são atribuições dos respectivos sistemas estaduais ou municipais de ensino.

Em adição, cabe ressaltar que sistema de ensino e entidade civil formada pelas diversas 

denominações religiosas definem, conjuntamente, os conteúdos do ensino religioso; e ao sistema 

de  ensino,  incumbe  estabelecer  normas  para  habilitação  e  admissão  dos  professores.  Sendo 

assim, professores formados em conformidade com "conteúdos" definidos por um sistema pode 

não coincidir com o que for definido por outro. Nesse caso, a formação do professor, perde o 

caráter unificador que soem ter as diretrizes nacionais para formação de professores para outras 

áreas do conhecimento.

Dito  de  outra  maneira,  como  os  conteúdos  do  ensino  religioso  são  próprios  de  cada 

sistema de ensino, a fim de que seja respeitada a diversidade religiosa de cada região (Estado), 



não há como se considerar com validade nacional os cursos relativos a Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso - mesmo que o Estado republicano pudesse intervir, ilegalmente, nas dinâmicas 

próprias das mais diversas manifestações religiosas de nossa sociedade.

2.5  -  Finalmente,  convém atentarmos para  essa realidade  específica  da  educação em 

Minas Gerais e sugerirmos que se abra uma discussão ampla com as diferentes denominações 

religiosas sobre o ensino religioso em nosso Estado, tomando como ponto de partida a Resolução 

16/2000, da Secretaria de Estado da Educação.

 3 - Conclusão

 Face ao exposto, sou por que se responda ao Consulente nos termos deste parecer.

 

Belo Horizonte, 8 de abril de 2002.

 a)      Tomaz Aroldo da Mota Santos - Relator.

 


