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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 
 

PARECER N.º 728/2001 

 

APROVADO EM  24.09.2001 
PUBLICADO NO MINAS GERAIS DE 05.10.2001 

  

Examina consulta da 31a SRE relativa ao 
oferecimento do Ensino Religioso nas redes 
municipal e particular de ensino. 

  

            1 – Histórico 

  

            1.1 - O Diretor da 31a SRE de Poços de Caldas, Sr. Rovilson Molina Lopes, encaminhou ao 
Senhor Presidente deste Conselho expediente solicitando análise e pronunciamento deste CEE sobre 
dúvidas surgidas quanto ao oferecimento do Ensino Religioso nas redes municipal e particular de 
ensino vinculadas à 31a SRE.. 

            1.2 - Em 14.3.2001, a matéria foi encaminhada à Superintendência Técnica deste CEE para 
exame preliminar e conclusa em 17.7.2001. 

            1.3 - Em 26.7.2001, por indicação da Senhora Presidente da Câmara do Ensino Fundamental, 
fui designado relator da matéria. 

  

            2 – Mérito 

             

            2.1 - O processo enunciado na ementa tem por objetivo obter pronunciamento deste Conselho 
sobre dúvidas surgidas quanto ao oferecimento do Ensino Religioso nas redes municipal e particular 
de ensino vinculadas à 31a SRE. 

            2.2 - A assessora Enilda Costa Fagundes, da Superintendência Técnica deste Conselho, 
examinou preliminarmente a matéria, reunindo elementos substanciais da legislação pertinente, 
possibilitando aos interessados tomar suas decisões na forma da lei. Por economia processual, o 
relator propõe seja esta informação transcrita no mérito do parecer. 

            "A consulta dos Inspetores Escolares representados pela Sra. Percy Souza Franco Baldin, 
versa sobre o seguinte: 

            "Ao verificar os regimentos escolares e respectivas propostas pedagógicas das escolas 
municipais, notamos que o tratamento dispensado à Educação Religiosa no ensino fundamental 
apresenta algumas distorções: 

·    ·Não possui o município professor habilitado/credenciado (nas séries iniciais). 

·    ·As opções no ato da matrícula são por vezes direcionadas pela não opção. 
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·    ·Dificuldade de se ministrar tal conteúdo durante ou após o horário normal devido ao transporte 
escolar; entre outras. 

Verificamos que o texto legal atribui aos sistemas de ensino a regulamentação das normas e 
que a SEE através das Resoluções n.º 16, 17, 18 de 23 de fevereiro de 2000 e ainda a Instrução 
Conjunta 001/00, em parceria com o CONER, definiu diretrizes para viabilizar a Educação Religiosa 
nas escolas estaduais. 

            Na jurisdição da 31a SRE, os municípios optaram, nos termos do Parecer n.º 500/98 do CEE, 
pela integração ao sistema estadual de ensino continuando a observar as normas estabelecidas por 
este CEE, subtende-se que o mesmo ainda não se manifestou sobre o assunto viabilizando a oferta 
da Educação Religiosa às escolas da rede municipal de ensino". 

            E finalizam a consulta com as seguintes indagações: 

-     Como viabilizar a Educação Religiosa para rede municipal de ensino? 

-     É correta a interpretação da inclusão do conteúdo Educação Religiosa nas 800 horas na escola 
da rede particular de ensino?" 

Segundo o Monsenhor Trajano Barroco, diretor do Colégio Pio XII, instituição educacional de 
natureza confessional, que tem como entidade mantenedora a Paróquia da Basílica de Nossa 
Senhora da Saúde, de Poços de Caldas, o educandário vem procurando oferecer a seus alunos uma 
formação cristã, respeitando diferentes credos e criando um clima de liberdade e solidariedade, sem 
proselitismo e sem discriminação. 

            Justifica, ainda, o diretor que sendo a formação religiosa parte integrante do crescimento moral 
do cidadão e, coerente com os princípios de escola particular, colocou em sua proposta pedagógica, 
para todos os níveis, o Ensino Religioso certo de que dessa maneira estará realizando a proposta da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: "o ideal da solidariedade humana, o respeito à 
liberdade, o apreço à tolerância – além da promoção da cultura e da formação profissional em seus 
cursos técnicos". 

            Após os trâmites de praxe na casa, a matéria veio a esta Superintendência Técnica, em 
15.3.2001, para estudo preliminar. 

  

            2 – Informação 

            Sobre as questões abordadas pelos Inspetores Escolares, esclareça-se: 

            Com referência à primeira indagação, oferecimento de Ensino Religioso, nas séries iniciais do 
ensino fundamental, em escolas da rede municipal de ensino, entende-se como aplicável, por 
analogia, o disposto no Parecer CEE n.º 271/2001, aprovado em 29.3.2001, que se manifestou sobre 
consulta semelhante, nos seguintes termos: 

            "No caso em tela, a disciplina é ministrada a todos os alunos das quatro primeiras séries de 
ensino fundamental da rede municipal, por professora que também é regente única das séries, e é 
oferecido em horário normal das escolas. 

            Sendo assim, entendemos poder as horas dedicadas à disciplina Ensino Religioso serem 
computadas dentro das 800 horas anuais". 

            Para as demais séries do ensino fundamental (5a a 8a série), não será possível a mesma 
prerrogativa pelas seguintes razões: 

            De acordo com o que dispõe o Parecer CNE n.º 12/97, "carga horária mínima é aquela a que 
todos os alunos estão obrigados. Desde o art. 210 §1º da Constituição Federal está definido: "O 
ensino religioso de matrícula facultativa (grifo do relator), constituirá disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental". (...) "Ora, se o aluno pode optar por freqüentar, ou não, 
a referida disciplina, haverá quem optará por não fazê-lo. E quem assim decidir terá menos de 
oitocentas horas por ano, na hipótese de a escola se ater ao mínimo exigido por lei, o que o art. 24, 
inciso I, não admite. 
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            A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, ao responder consulta da 
Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina, sobre a carga horária do ensino 
religioso no ensino fundamental, por meio do Parecer n.º 16/98, de 02.6.98, considera "como de 
muita importância para o mérito da questão que se tenha em conta a competência dos 
estabelecimentos de ensino, principalmente, na organização e cumprimento de sua PROPOSTA 
PEDAGÓGICA como in verbis no art. 12 da LDB n.º 9394/96. 

            'Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência': 

            'I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

            É na proposta pedagógica que os estabelecimentos de ensino deverão dispor seu currículo, 
sua grade curricular, suas disposições pedagógicas e didáticas, com todo o processo educativo e de 
aprendizagem, que a filosofia de sua entidade mantenedora e/ou a própria escola - (entidade 
educativa) – tem como princípio de proceder, este último contexto, quando se tratar de 
estabelecimentos de ensino da iniciativa privada. 

            É evidente que, para assim proceder, deverão ser observadas tanto as normas comuns, de 
âmbito e validade nacional, prevista na LDB (n.º 9394/96), e, a partir dessas normas comuns, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental". 

            E finaliza o mencionado Parecer 16/98, ressaltando o desenvolvimento de um currículo com 
840 (oitocentas e quarenta) horas anuais, nos estabelecimentos de ensino fundamental da rede 
pública daquele estado, o que propicia, com grande facilidade, o cumprimento do preceito legal do 
ensino religioso." 

            2.3 - Como se vê, diferentemente do que ocorre na escola da rede pública em que a Educação 
Religiosa é de caráter optativo, a inclusão do Ensino Religioso na Proposta Pedagógica de uma 
escola da rede privada, como disciplina obrigatória a que estarão sujeitos todos os alunos nela 
matriculados (faculdade legal concedida às escolas pela legislação vigente), comporá a carga horária 
exigida pela Lei, dispensando qualquer acréscimo nas 800 (oitocentas) horas. 

            2.4 - Se nas escolas públicas o aluno pode optar por freqüentar, ou não, as aulas da referida 
disciplina, aqueles que decidirem por não fazê-la não cumprirão a carga horária obrigatória, devendo 
a escola por isto oferecer para eles atividade escolar alternativa, com carga horária similar à do 
Ensino Religioso, para que cumpram, pelo menos as 800 (oitocentas) horas anuais exigidas pela lei. 

  

            3 – Conclusão 

  

3.1 - Diante do exposto, sou por que este Conselho se manifeste ao interessado nos termos 
do mérito.  

            Belo Horizonte, 03 de setembro de 2001 

        

     a) Augusto Ferreira Neto - Relator 
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