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Em um Estado laico a moral pública já não pode ser 

definida por uma hierarquia religiosa e sua interpretação 

do tema. Os legisladores e funcionários devem responder, 

essencialmente, ao interesse público, que pode ser distinto 

de suas crenças pessoais. 

 

 

Roberto Blancarte (2008, p. 31) 
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RESUMO 

 

Esta tese de doutorado procura investigar as buscas empreendidas pela Igreja Católica na 

tentativa de reafirmar a hegemonia que tinha diante da sociedade brasileira nos períodos 

colonial e imperial ao longo dos períodos republicanos brasileiros, ocasionando riscos ao 

princípio da laicidade no ensino religioso público nacional. Para atingir esse objetivo, foram 

usados os recursos da leitura, revisão e sistematização de um referencial teórico baseado em 

autores de diferentes áreas de conhecimento tratando sobre o assunto pesquisado – 

Catolicismo: Thomas Bruneau, José Carlos Souza Araújo, Riolando Azzi, José Oscar Beozzo, 

Oscar Lustosa, Laércio Dias de Moura, Rudolf von Sinner e Scott Mainwaring; Direito: 

Joaquim Barbosa, Juliano Taveira Bernardes, Paulo Bonavides, José Joaquim Canotilho, 

Kildare Gonçalves Carvalho, Valerio de Oliveira Mazzuoli e Gilmar Ferreira Mendes; 

Laicidade/Pluralismo Religioso: Roberto Blancarte, Roseli Fischmann, Emerson Giumbelli, 

Marco Huaco, Paula Montero, Ari Pedro Oro e César Alberto Ranquetat Júnior; 

Religião(ões): Antônio Flávio Pierucci, Antônio Gouvêa Mendonça, Ricardo Mariano, 

Gamaliel da Silva Carreiro, Paul Freston, Pierre Sanchis, David Gueiros Vieira e Wilhelm 

Wachholz; Representantes de Igrejas: Papa Bento XVI, Dom Lorenzo Baldisseri, Dom Odilo 

Scherer, Walter Altmann, Pr. Josué Mello Salgado, Bispo João Carlos Lopes e Rev. Roberto 

Brasileiro Silva; Ensino Religioso: Sérgio Junqueira, Carlos Roberto Jamil Cury, Michael 

Becker, Wolfgang Gruen, Ângela Maria Ribeiro Holanda e Remí Klein; História/Educação: 

Thomas Skidmore, Dermerval Saviani, Luiz Fernando Sangenis, e Vicente Salvador, dentre 

muitos outros, – além das  Cartas Pastorais do Episcopado Brasileiro de 1890, 1900 e 1922 e 

do Acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé no ano de 2008. Para isso, inicialmente, fez-se 

uma avaliação sobre o contexto histórico-legal e documental do ensino religioso na escola 

pública brasileira, tanto para identificar a caracterização desse ensino ao longo dos períodos 

colonial, imperial e republicano em relação à laicidade, quanto para constatar a intenção da 

cúpula da Igreja Católica durante o primeiro período republicano ao utilizar a educação como 

foco na constituição de um projeto de expansão. Na sequência do estudo, efetuou-se uma 

abordagem investigativa sobre a constituição do pluralismo religioso brasileiro para observar 

a ação das diversas religiões na chegada, no estabelecimento e na conquista de seu lugar na 

esfera pública diante de um processo desigual com que se formou esse pluralismo religioso ao 

longo da história, assim como avaliar os desafios do ensino religioso diante de um país 

multirreligioso como o Brasil. Por fim, realizou-se uma análise acerca da constitucionalidade 

do Acordo estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé no ano de 2008, levando-se em 

consideração seus aspectos formais e materiais, além de analisar-se e avaliar-se, 

respectivamente, os riscos do Acordo ao princípio da laicidade no ensino religioso público 

brasileiro, as posturas católicas, não católicas e do Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso (FONAPER) e as consequências e problemas que podem ocorrer em função desse 

ato normativo. Ao final da pesquisa, concluiu-se que há indícios de que a Igreja Católica do 

Brasil empreendeu buscas na tentativa de reafirmar a hegemonia que possuía no Brasil 

durante os períodos colonial e imperial, mesmo provocando riscos ao princípio da laicidade 

no ensino religioso público brasileiro, a exemplo de ter usado de sua prerrogativa de Estado 

ou de sua estreita relação com o governo brasileiro para inserir no ordenamento jurídico 

nacional acordos internacionais, como os de 1989 e de 2008, e decretos, como os decretos 

19.941/1931 e 50.307/1961, para seu exclusivo benefício. 

 

Palavras-Chave: Hegemonia católica. Princípio da laicidade. Ensino religioso. Liberdade 

religiosa. Estado e Religião. 
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ABSTRACT 

 

The object of this doctoral thesis is to investigate the efforts undertaken by the Catholic 

Church in the attempt to reaffirm the hegemony it had within the Brazilian society in the 

colonial and imperial periods and during the Brazilian republican periods, causing risks to the 

secular state principle in national public religious education. The resources of reading, review 

and systematization of a theoretical referential is based on authors from different areas of 

knowledge dealing with the subject researched were used to achieve this goal: Catholicism: 

Thomas Bruneau, José Carlos Souza Araújo, Riolando Azzi, José Oscar Beozzo, Oscar 

Lustosa, Laércio Dias de Moura, Rudolf von Sinner and Scott Mainwaring; Law: Joaquim 

Barbosa, Juliano Taveira Bernardes, Paulo Bonavides, José Joaquim Canotilho, Kildare 

Gonçalves Carvalho, Valerio de Oliveira Mazzuoli and Gilmar Ferreira Mendes; Secularism / 

Religious Pluralism: Roberto Blancarte, Roseli Fischmann, Emerson Giumbelli, Marco 

Huaco, Paula Montero, Ari Pedro Oro and César Alberto Ranquetat Júnior; Religion(s): 

Antônio Flávio Pierucci, Antonio Gouvea Mendonça, Ricardo Mariano, Gamaliel da Silva 

Carreiro, Paul Freston, Pierre Sanchis, David Gueiros Vieira and Wilhelm Wachholz; Church 

representatives: Pope Benedict XVI, Bishop Lorenzo Baldisseri, Dom Odilo Scherer, Walter 

Altmann, Pastor Josué Mello Salgado, Bishop João Carlos Lopes and Rev. Roberto Brasileiro 

Silva; Religious Education: Sérgio Junqueira, Carlos Roberto Jamil Cury, Michael Becker, 

Wolfgang Gruen, Ângela Maria Ribeiro Holanda and Remí Klein; History / Education: 

Thomas Skidmore, Dermerval Saviani, Luiz Fernando Sangenis, and Vicente Salvador, 

among many others. Beyond these sources are included the Pastoral Letters from the Brazilian 

Episcopate of 1890, 1900 and 1922 and the Agreement signed between Brazil and Holy See 

in 2008. For this, initially, an evaluation was made on the historical-legal and documental 

context of religious education in the Brazilian public schools, both to identify the 

characterization of this education along the colonial, imperial and republican periods in 

relation to the secular state, and to find out the intention of the leadership of the Catholic 

Church during the first republican period to the use education as a focus on the construction 

of a project for expansion.  In the sequence of this study, an investigative approach was made 

on the construction of Brazilian religious pluralism in order to observe the action of the 

various religions on their arrival, establishment and conquest of their place in the public 

sphere against an unequal process with which this religious pluralism throughout history was 

formed and to evaluate the challenges of religious education in a multi-religious country like 

Brazil. Finally, an analysis was made on the constitutionality of the Agreement established 

between Brazil and the Holy See in 2008. Its formal and material aspects were taken into 

consideration, as well as the analyzing and evaluating, respectively, of the risks of the 

Agreement to the secular state principle in Brazilian public religious education. In addition, 

the Catholic and the non-Catholic postures, as well as the posture of the Permanent National 

Forum of Religious Teaching (FONAPER) and the consequences and problems that may 

occur due to this normative act were considered. At the end of the research, it was concluded 

that there are indications that the Catholic Church of Brazil undertook efforts in an attempt to 

reaffirm the hegemony that they had in Brazil during the colonial and imperial periods, even 

causing risks to the secular state principle in the national public religious education area. An 

example of this is the use of its prerogative of State and its close relationship with the 

Brazilian government to insert international agreements into the national legal system for its 

exclusive benefit, such as the 1989 and 2008 agreements and decrees 19,941/1931 and 

50,307/1961. 

  

Key-Words: Catholic hegemony. Secular state principle. Religious education. Religious 

freedom. State and Religion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um território como o brasileiro, que foi tomado, dominado, desbravado e 

constituído por Portugal – um Estado caracterizado como católico –, é de se prever que 

aspectos religiosos e educacionais vão estar intimamente relacionados e que, naturalmente, 

passam a fazer parte da história e da cultura dos povos estabelecidos nesse território, tendo em 

vista que esses aspectos fazem parte dos elementos basilares envolvidos no processo de 

formação de qualquer sociedade. Isso pode ser observado na história da educação brasileira, 

que apresenta uma íntima relação desta com a religião católica para ser mais bem 

compreendida, já que é visível a relação conflituosa de dominação/subordinação que sempre 

houve no Brasil entre os campos religioso e educacional, como atesta Almeida, ao afirmar 

que: “A história da educação brasileira está majoritariamente calcada dentro de uma tradição 

católica trazida pelos jesuítas nos tempos da colônia e afirmada pelas disputas entre liberais e 

católicos durante os primeiros cinquenta anos de República”.
1
  

Com o advento do Regime Republicano e o fim do Padroado, essa relação 

conflituosa ficou ainda mais acirrada, já que, embasado pelas ideias do liberalismo e do 

positivismo, o ensino religioso entrou em discussão e foi retirado do currículo das escolas 

públicas. Com isso, a Igreja Católica perdeu espaço na escola pública, já que esta última 

adotou o princípio da laicidade no ensino. Porém, a Igreja ficou mais independente e passou a 

investir na criação de escolas católicas, com vistas a ampliar sua presença em todo território 

nacional para recuperar esse espaço perdido, combater o ensino não católico, tanto protestante 

quanto laico e tentar reafirmar a hegemonia que tivera outrora. Esse intento se estenderia para 

além dos campos religioso e educacional, tendo em vista que a Igreja Católica também 

programou outras ações dentro do cenário nacional, como a participação de clérigos nas 

eleições e o casamento civil separado do religioso. Entretanto, é na área de educação que a 

Igreja Católica mais procura difundir seu espaço e a coloca como área estratégica, como 

afirma Saviani: 

 

Considerando a educação uma área estratégica, os católicos esmeraram-se em 

organizar esse campo criando, a partir de 1928, nas diversas unidades da federação,

                                                           
1
 ALMEIDA, Silvia Maria Leite de. A presença dos protestantes na educação da Bahia – o caso do Instituto 

Ponte Nova. Revista da FAEBA. Salvador: Universidade do Estado da Bahia/Departamento de Educação, ano 9, 

n. 13, p. 93-102, jan./jun., 2000, p. 93. 
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 Associações de Professores Católicos (APCs) que vieram a ser aglutinadas na 

Confederação Católica Brasileira de Educação.
2
 

 

Além desses fatos, outros – como: o retorno do ensino religioso às escolas públicas, 

em 1931; as discussões em torno das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira no 

terceiro período republicano (1946-1964); as profundas modificações que começaram a 

acontecer na educação com o advento do regime militar; a obrigatoriedade do ensino religioso 

no currículo da escola pública, mas com caráter facultativo para o aluno, no quarto período 

republicano; as diversas transformações ocorridas na educação, com impactos profundos para 

a sociedade e as instituições, assim como as novas tendências criadas no mundo pós-moderno 

em função do fenômeno da globalização, da sociedade informatizada e da tecnologia, no 

quinto período republicano e a discussão que o Acordo feito entre o Brasil e a Santa Sé, no 

ano de 2008, suscitou acerca do princípio da laicidade no ensino religioso – despertaram o 

interesse para o desenvolvimento desta pesquisa. 

É incontestável que há uma considerável quantidade de pesquisas e produções 

acadêmicas enfocando não só o ensino religioso, mas também a laicidade desse ensino na 

escola pública. Entretanto, quando o enfoque se relaciona ao processo de busca empreendida 

pela Igreja Católica por mais espaço e hegemonia na sociedade brasileira para reafirmar a 

condição de ser “a religião dos brasileiros”, como era nos períodos colonial e imperial, 

mesmo que isso resulte em riscos ao princípio da laicidade no ensino religioso brasileiro, 

revela-se a necessidade de um trabalho que exponha indícios acerca da existência desse fato, 

sobretudo em relação ao período compreendido entre o advento da República e a atualidade, 

tendo em vista que a laicidade estatal no Brasil passou a vigorar a partir do início desse 

período, quando ocorreu a separação Igreja-Estado em 1889, permanecendo assim até os dias 

atuais. Logo, percebe-se o quanto é importante realizar uma investigação para que seja dado a 

conhecer o que realmente aconteceu nesse período acerca do enfoque citado, principalmente 

levando-se em consideração a trajetória histórica, legal e documental do ensino religioso, 

justificando-se a realização desta pesquisa em função da relevância desse assunto e da 

curiosidade que ele desperta. 

Além disso, a realização da pesquisa justifica-se pela importância que as religiões e o 

ensino religioso têm alcançado no contexto da sociedade pós-moderna, sobretudo como 

desempenhadores de papel relevante tanto na criação quanto na solução de conflitos entre 

culturas e as próprias religiões. Diante deste quadro plural e conflitivo, na busca de uma 

                                                           
2
 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. Campinas-SP: Autores Associados, 

2010. (Coleção memória da educação). p. 270. 
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convivência respeitosa e pacífica, não cabe mais a uma nação como a brasileira transformar a 

escola pública em espaço de catequese e proselitismo religioso, seja católico ou de qualquer 

outra confissão.   

A realização da pesquisa justifica-se também pela relevância científica, social e 

política que possui. Científica, porque investiga indícios de favorecimento à Igreja Católica 

do Brasil na relação Igreja-Estado ao longo da história brasileira, por meio de uma 

investigação apoiada em base argumentativa fundamentada, sistematizada, clara e objetiva. 

Social, pelos indícios de situações de privilegio e domínio católicos, desconhecidas por boa 

parte da sociedade brasileira atual, que a pesquisa pode revelar, pois essas informações podem 

valer como subsídio para o desenvolvimento de ações de extensão no sentido de mobilizar 

essa sociedade para não permitir que isso ocorra novamente. Política, por conta das revelações 

que a investigação pode atestar em torno de como tem sido a relação Igreja-Estado no Brasil, 

pois servirá como elemento norteador para o desenvolvimento de debates entre institutos de 

ética e entidades políticas em torno dessas revelações para que nenhuma confissão religiosa 

volte a ser privilegiada pelo Estado em detrimento das demais. 

Desse modo, passou-se a constituir como objeto desta pesquisa indícios que revelem 

a existência de um processo de busca empreendido pela Igreja Católica do Brasil para 

reafirmar a hegemonia que detinha outrora na sociedade brasileira, mesmo que isso resultasse 

em riscos ao princípio da laicidade no ensino religioso público fundamental, partindo da 

separação entre Igreja e Estado, em 1889, até a atualidade. 

Diante desse objeto, surgiram inquietações que resultaram no problema desta 

pesquisa: Como a Igreja Católica do Brasil tem empreendido buscas para reafirmar a 

hegemonia que detinha na sociedade brasileira nos períodos colonial e imperial, mesmo 

ocasionado riscos ao princípio da laicidade no ensino religioso público? 

Para esse problema, surgiram as seguintes hipóteses como respostas para o 

desenvolvimento da pesquisa: a) a Igreja Católica do Brasil teria conseguido construir na 

mente dos brasileiros uma associação muito estreita entre religião e catolicismo ao longo da 

história, fazendo com que esse povo tomasse a palavra catolicismo como religião e a palavra 

religião como catolicismo para incutir a ideia de catolicismo como a única religião do Brasil; 

b) teria se aproveitado do tratamento distintivamente positivo que sempre teve na relação com 

o Estado para asseverar o processo de desigualdade estrutural histórico com que foi 

constituído o pluralismo religioso brasileiro; c) teria conseguido inserir no ordenamento 

jurídico nacional Concordatas e/ou Acordos, ou inserir/modificar artigos de leis ordinárias, 

como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para seu exclusivo benefício, 
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aproveitando-se da sua prerrogativa de Estado ou de sua estreita relação com o governo 

brasileiro. 

Nesse sentido, o objetivo geral da tese é investigar, ao longo dos períodos históricos 

republicanos do Brasil, indícios que revelem as buscas empreendidas pela Igreja Católica na 

tentativa de reafirmar a hegemonia que tinha diante da sociedade brasileira nos períodos 

colonial e imperial, ocasionando riscos ao princípio da laicidade no ensino religioso público 

brasileiro. 

Além desse objetivo, a tese tem os seguintes os objetivos específicos: a) avaliar o 

contexto histórico-legal e documental da laicidade no ensino religioso público brasileiro, 

tomando por base concepções de hegemonia, laicidade, Estado laico e laicidade no ensino 

religioso, os vários períodos da história nacional, as Cartas Pastorais do Episcopado Brasileiro 

de 1890, 1900 e 1922 e o ordenamento jurídico brasileiro; b) investigar a constituição do 

pluralismo religioso brasileiro diante de um processo de desigualdade estrutural histórico na 

ação das diversas religiões na esfera pública e os desafios do ensino religioso na escola 

pública em um Brasil multirreligioso e caracterizado pela diversidade religiosa; c) analisar a 

constitucionalidade do Acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé no ano de 2008, seus riscos 

ao princípio da laicidade no ensino religioso, as posturas católicas e não católicas e as 

consequências e problemas que poderão ocorrer no ensino religioso em função do citado 

Acordo. 

Metodologicamente, adotou-se a pesquisa bibliográfica e a análise documental. A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida por meio da feitura de um levantamento de obras, 

publicações acadêmicos, teses e dissertações, Constituições Federais brasileiras e leis do 

ordenamento jurídico brasileiro que tratam do assunto, da leitura, revisão e sistematização 

dessas para a construção do referencial teórico da pesquisa. Já a análise documental, por sua 

vez, é feita a partir das Cartas Pastorais do Episcopado Brasileiro de 1890, 1900 e 1922 e do 

Acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé no ano de 2008. Obviamente, é importante 

destacar os sentidos utilizados neste trabalho para os termos hegemonia, laicidade, Estado 

laico e laicidade no ensino religioso, na intenção de não provocar dúvidas quanto aos 

propósitos desta pesquisa no que tange a esses termos. 

A palavra hegemonia, em seu sentido comum, tem significado relacionado com 

preponderância, supremacia e superioridade, pois, conforme o Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, significa “Preponderância de uma cidade ou de um povo sobre outras cidades ou 
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outros povos [...]; preponderância, supremacia, superioridade”.
3
 Já no Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, hegemonia tem o sentido de “Supremacia, influência preponderante 

exercida por cidade, povo, país etc. sobre outros; autoridade soberana; liderança, 

predominância ou superioridade”.
4
 

A rigor, de acordo com Machado, “a palavra hegemonia, desde sua origem até os 

dias atuais, não difere muito do seu entendimento inicial, significando direção e domínio, ou 

seja, direção no sentido de liderança e domínio”.
5
 

Na concepção de Gramsci, a hegemonia ocorre quando um grupo dominante exercita 

sobre toda a sociedade a dominação direta, ou a direção se exprime no Estado e no governo 

jurídico.
6
 Para ele, em relação à hegemonia, a supremacia de um grupo social manifesta-se de 

duas maneiras: como domínio e como direção intelectual e moral, ou seja: 

 

Um grupo social é dominante dos grupos adversários que tende a „liquidar‟ ou a 

submeter também com a força armada; e é dirigente dos grupos afins e aliados. Um 

grupo social pode e deve ser dirigente já antes de conquistar o poder governativo 

(esta é uma das condições principais para a própria conquista do poder); depois, 

quando exerce o poder, e mesmo se o tem fortemente na mão, torna-se dominante, 

mas deve continuar a ser também „dirigente‟.
7
  

 

Sendo assim, para garantir a hegemonia, o grupo dominante conta com o poder de 

difusão ideológico situado no terreno da sociedade civil
8
, que Gramsci denomina de 

“aparelhos de hegemonia”, que abrangem um conjunto complexo de instituições da sociedade 

civil, como a igreja, o sistema escolar, os meios de comunicação, a organização cultural e as 

instituições de caráter artístico ou científico. Por isso, de acordo com Gruppi, a hegemonia 

usada por Gramsci é algo que opera não somente sobre a estrutura econômica e a organização 

                                                           
3
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio de língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 

2010. p. 1075.  
4
 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetivo, 2009. p. 1008. 
5
 MACHADO, Vânia Mara Pereira. Hegemonia e educação: a guerra de posição dos intelectuais católicos na 

luta pela restauração. 2006. 84p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006. p. 14. 
6
 GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

Tradução de: Carlos Nelson Coutinho.  p. 11. 
7
 GRAMSCI, 1995, p. 276. 

8
 Gramsci fixa dois grandes planos superestruturais para qualquer nação, a sociedade civil e a sociedade 

políticaou Estado. A sociedade civil é “o conjunto de organismos chamados comumente de “privados””, ao 

passo que a sociedade política ou Estado, correspondem “à função de „hegemonia‟ que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade e àquela de domínio direto ou de comando, que se expressa no Estado e no governo 

“jurídico”” (GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1982. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho. p. 10-11.).  
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política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar, sobre as orientações ideológicas 

e, inclusive, sobre o modo de conhecer, abrangendo educação
9
. 

Nesse sentido, a hegemonia é traduzida numa forma intelectual e moral, tendo em 

vista que 

  

o desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa – além do 

progresso político-prático – um grande progresso filosófico, já que implica e supõe 

necessariamente uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do 

real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo dento de limites ainda 

restritos.
10

  

 

Percebe-se, nessa citação, a relevância que Gramsci dá à intelectualidade para o 

desenvolvimento do conceito de hegemonia, sobretudo porque, para ele, “não existe 

organização sem intelectuais.”
11

 Além disso, Gramsci considera que os intelectuais são os 

“comissários” do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia 

social e do governo político, ou seja: 

 

1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante 

obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 

aparato de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que 

não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a 

sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 

fracassa o consenso espontâneo.
12

 

   

Como os intelectuais são os representantes do grupo dominante no exercício dessas 

funções subalternas da hegemonia social, é importante ressaltar que o próprio Gramsci 

enumera duas, dentre as diversas categorias de intelectuais, como sendo as mais importantes. 

A primeira trata-se de cada grupo social, que,  

 

nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção 

econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político: o 

empresário capitalista [...].
13

   

 

                                                           
9
 GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro: Graal, 1980. p. 03. 

10
 GRAMSCI, 1995, p. 21. 

11
 GRAMSCI, 1995, p. 21. 

12
 GRAMSCI, 1982, p. 11. 

13
 GRAMSCI, 1982, p. 3. 
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Já a segunda, trata-se de cada grupo social “essencial”, denominado por Gramsci de 

categorias de intelectuais preexistentes, que surgiram na história “a partir da estrutura 

econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta estrutura” e que apareciam 

como “representantes de uma continuidade histórica que não fora interrompida nem mesmo 

pelas mais complicadas e radicais modificações das formas sociais e políticas”, sendo a mais 

típica dessas categorias a dos eclesiásticos, que  

 

monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase histórica que é parcialmente 

caracterizada, aliás, por este monopólio) alguns serviços importantes: a ideologia 

religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, através da escola, da instrução, da 

moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc.
14

   

 

É nesse sentido que a palavra hegemonia é utilizada neste trabalho, pois, de acordo 

com a própria história do Brasil, a Igreja Católica manteve o catolicismo como religião 

hegemônica durante os períodos colonial e imperial, já que, enquanto religião oficial do 

Estado, monopolizou o campo religioso. Monopólio que se refletiu sobre o ensino religioso, 

que foi ofertado na modalidade confessional católica por muito tempo. 

Em relação à laicidade, para entender bem o sentido com o qual ela é abordada neste 

trabalho, faz-se necessário observar, inicialmente, a Declaração Universal da Laicidade no 

Século XXI, que foi apresentada por Jean Baubérot, Micheline Milot e Roberto Blancarte ao 

Senado Francês, em nove de dezembro de 2005, por ocasião das comemorações do centenário 

da separação Estado-Igrejas na França. Ela formula três princípios fundamentais em relação à 

laicidade, que são o respeito à liberdade de consciência e à prática coletiva, a autonomia da 

política e da sociedade civil em relação às normas religiosas e filosóficas particulares, e a não 

discriminação direta ou indireta de seres humanos. 

Em relação ao respeito à liberdade de consciência e à prática coletiva, caracterizadas 

como primeiro princípio, a Declaração atesta em seu o Artigo 1º que: 

 

Todos os seres humanos têm direito ao respeito à sua liberdade de consciência e à 

sua prática individual e coletiva. Este respeito implica a liberdade de se aderir ou 

não a uma religião ou a convicções filosóficas (incluindo o teísmo e o 

agnosticismo), o reconhecimento da autonomia da consciência individual, da 

liberdade pessoal dos seres humanos e da sua livre escolha em matéria de religião e 

de convicção. Isso também implica o respeito pelo Estado, dentro dos limites de uma 

ordem pública democrática e do respeito aos direitos fundamentais, à autonomia das 

religiões e das convicções filosóficas.
15
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 GRAMSCI, 1982, p. 5. 
15

 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA LAICIDADE NO SÉCULO XXI. 09 dez. 2005. Disponível em: 

<http://www.bulevoador.com.br/2009/09/declaracao-universal-da-laicidade-no-seculo-xxi/>. Acesso em: 03 set. 

2013. 
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Percebe-se, nesse princípio, a relevância que essa Declaração dá aos seres humanos 

em relação à sua liberdade de consciência, que é traduzida no direito de “aderir ou não a uma 

religião ou a uma convicção religiosa”, mas também de ter essa liberdade reconhecida como 

autônoma em relação à livre escolha de uma religião ou de uma convicção, autonomia que 

deve ser respeitada pelo Estado, dentro dos limites legais e do respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

No que tange à autonomia da política e da sociedade civil em relação às normas 

religiosas e filosóficas particulares, a Declaração expressa as condições que o Estado deve ter 

para dar tratamento igualitário para os seres humanos e para as diferentes religiões ou crenças, 

conforme se pode observar no Artigo 2º, o qual expressa que “a ordem política deve ter a 

liberdade para elaborar normas coletivas sem que alguma religião ou crença domine o poder e 

as instituições públicas. Consequentemente, a autonomia do Estado implica a dissociação 

entre a lei civil e as normas religiosas ou filosóficas particulares”.16 

Já em relação a não discriminação direta ou indireta de seres humanos, a Declaração 

expressa, em seu Artigo 3º, que 

 

A igualdade não é somente formal; deve-se traduzir na prática política por meio de 

uma constante vigilância para que não haja qualquer discriminação contra seres 

humanos no exercício dos seus direitos, particularmente dos seus direitos de 

cidadão, independente deste pertencer ou não a uma religião ou a uma filosofia. 

[...].
17

 

 

No cenário brasileiro, a palavra laicidade vem aparecendo com bastante intensidade, 

sobretudo em função das reflexões que ocorrem em torno da diversidade, isto é, do respeito, 

da valorização e da convivência sadia entre as diferenças, seja de etnia, de crença, de religião, 

de língua, de preferência sexual ou de qualquer outra espécie que coloque o ser humano 

diante de situações de intransigência, de intolerância ou de discriminação.  

Essa palavra deriva do termo laico, leigo. “Etimologicamente laico se origina do 

grego primitivo laós, que significa povo ou gente do povo. De laós deriva a palavra grega 

laikós de onde surgiu o termo latino laicus”.18 

De acordo com Oro, laicidade  
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 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA LAICIDADE NO SÉCULO XXI (2005). 
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 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA LAICIDADE NO SÉCULO XXI (2005). 
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é um neologismo francês que aparece na segunda metade do século XIX, mais 

precisamente em 1871, no contexto do ideal republicano da liberdade de opinião – 

na qual está inserida a noção de liberdade religiosa – do reconhecimento e aceitação 

de diferentes confissões religiosas e da fundação estritamente política do Estado 

contra a monarquia e a vontade divina. [...] O princípio da laicidade reside na 

separação entre o poder político e o poder religioso, que está na própria origem e 

consolidação do Estado moderno.
19

 

 

Percebe-se ai uma concepção de laicidade ligada à separação entre Estado e Religião, 

embora Blancarte formule duas concepções para laicidade com o fim de concluir que a 

compreensão desse termo, no seu sentido estrito, não significa o mesmo que separação Igreja-

Estado. A primeira concepção, ele define como “um regime social de convivência, cujas 

instituições políticas estão legitimadas principalmente pela soberania popular e [já] não por 

elementos religiosos” e a segunda, a tendo como “um processo de transição de formas de 

legitimidade sagradas a democráticas ou baseadas na vontade popular”.20 

Para Ranquetat Júnior, a laicidade implica a neutralidade do Estado no que diz 

respeito à religião e que essa neutralidade apresenta dois sentidos diferentes, sendo o primeiro 

a “exclusão da religião do Estado e da defesa pública” e a “imparcialidade do Estado com 

respeito às religiões”21, ou seja, “neutralidade-exclusão” e “neutralidade-imparcialidade”. 

Desta forma, pode-se falar em laicidade  

   
quando o poder político não é mais legitimado pelo sacro e quando não há a 

dominação da religião sobre o Estado e a sociedade, implicando a autonomia do 

estado, dos poderes e das instituições públicas em relação às autoridades religiosas e 

a dissociação da lei civil das normas religiosas.
22

 

 

Juridicamente, a laicidade é um conteúdo que, segundo Huaco, distingue-se das 

liberdades de pensamento, consciência e religião, já que está situado num plano superior a 

elas e que está conformada pelos seguintes elementos: 

 

a) a separação orgânica e de função, assim como a autonomia administrativa 

recíproca entre os agrupamentos religiosos e o Estado, b) o fundamento secular da 

legitimidade e dos princípios e valores primordiais do Estado e do Governo, c) a 

inspiração secular das normas legais e políticas públicas estatais, d) a neutralidade, 

ou imparcialidade frente às diferentes cosmovisões ideológicas, filosóficas e 

religiosas existentes na sociedade (neutralidade que não significa ausência de 
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 ORO, Ari Pedro. A laicidade na América Latina: uma apreciação antropológica. In: LOREA, Roberto Arriada; 

ORO, Ari Pedro (org.) et alli. Em defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2008, p. 81-96. às pp. 81-82. 
20

 BLANCARTE, Roberto. O porquê de um Estado laico. In: LOREA, Roberto Arriada; ORO, Ari Pedro (org.) 

et alli. Em defesa das liberdades laicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 19-32. às pp. 19-

20. 
21

 RANQUETAT JÚNIOR, 2008a, p. 63-64. 
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valores, mas sim imparcialidade perante as diferentes crenças), e e) a omissão do 

Estado em manifestações de fé ou convicções ideológicas junto aos indivíduos.
23

 

   

Observa-se, assim, que o sentido jurídico de laicidade é bem mais amplo, uma vez 

que, além de inserir a separação Igreja-Estado, não somente orgânica e funcionalmente, mas 

também em relação à autonomia administrativa, trata ainda da legitimidade, dos princípios e 

dos valores do Estado como fundamento secular, da sua neutralidade diante de cosmovisões 

ideológicas, filosóficas e religiosas da sociedade, assim como no seu dever de ser omisso em 

manifestações de fé ou em convicções de ideologias que digam respeito aos indivíduos. Para 

Huaco, a laicidade “é o princípio constitucional e fundamental que orienta e guia o perfil 

legislativo e político do ordenamento jurídico em sua atualidade”.24  

Percebe-se ainda em relação à laicidade que ela é comumente confundida com o 

termo secularização, porém, segundo Oro, não há um alinhamento conceitual entre esses dois 

termos. Para ele, o “termo secularização, usado preferencialmente no contexto anglo-

saxônico
25

, e o de laicização, ou laicidade, usado nas línguas neolatinas, não se recobrem 

totalmente”.26  

Para Oro,  

 
secularização expressa a ideia e exclusão das religiões do campo social, que se 

encontra, então, “secularizado”, as normas religiosas interferindo cada vez menos 

nos comportamentos quotidianos, na maneira de compreender a vida e de se 

representar a morte. Esta perspectiva se aproxima da noção de “laicidade de 

combate”.
27

 

 

Em função dessa aproximação de sentido com a secularização, Oro recomenda a 

noção mais ampla de laicidade, aquela que aponta para a separação do temporal e do 

espiritual, ao invés de eliminar totalmente a religião da sociedade. 

Na tentativa de resolver os problemas relacionados aos diferentes sentidos e 

concepções de laicidade, Ranquetat Júnior28, na conclusão de sua tese de doutorado, 

estabelece uma tipologia composta por quatro noções para a esse termo, tomando como 

fundamentos os discursos e os posicionamentos que examinou ao longo da sua pesquisa, 
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conforme se pode perceber na síntese seguinte: A primeira noção, é que a laicidade é, muitas 

vezes, identificada com a noção de aconfessionalidade de Estado, ou o Estado sem religião 

oficial. Nesse caso, a separação formal entre Estado e religião é vista como o elemento central 

da laicidade, porém o Estado laico não deveria ser confundido com Estado ateu ou 

anticlerical. Dessa forma, a separação formal não impediria a presença da religião no espaço 

público. Uma segunda noção de laicidade estaria relacionada com a neutralidade estatal e com 

a imparcialidade do Estado em questões religiosas. Assim, caberia ao Estado uma atitude de 

isonomia para com todas as crenças religiosas, exigindo-se uma clara e nítida separação entre 

as instâncias e o religioso e, por consequência disso, afirmar-se-ia uma necessidade de 

disjunção entre a ordem jurídica, a razão de Estado e as convicções morais e religiosas. A 

terceira noção seria aquela própria dos atores que concebem o religioso como um entrave ao 

progresso social e moral, bem como relacionam os valores com a irracionalidade e o 

anacronismo. Trata-se da defesa de uma laicidade de combate e militante, hostil ao religioso, 

que procura impedir por meio de uma série de regulamentações, procedimentos jurídicos e 

normas, a penetração do religioso no espaço público, buscando-se, assim, a total privatização 

do religioso. A quarta noção, por sua vez, é aquela na qual há atores que defendem o 

reconhecimento e o acolhimento no interior dos estabelecimentos estatais e de outros espaços 

públicos da diversidade de crenças religiosas, que parecem partir da noção de uma laicidade 

plural e inclusiva. Isso também poderia caracterizar o surgimento de um Estado 

multiconfessional ou pluriconfessional. 

O sentido de laicidade abordado nesta pesquisa é o baseado nos três princípios 

fundamentais propostos pela Declaração Universal da Laicidade no Século XXI. Isto é, uma 

laicidade fundamentada no respeito à liberdade de consciência e à prática coletiva, na 

autonomia da política e da sociedade civil em relação às normas religiosas e filosóficas 

particulares, assim como na não discriminação direta ou indireta de seres humanos. 

Por conseguinte, a concepção de Estado laico abordado na pesquisa segue o sentido 

proposto por Vecchiatti, isto é, um Estado que “não se confunde com determinada religião, 

não adota uma religião oficial, permite a mais ampla liberdade de crença, descrença e religião, 

com igualdade de direitos entre as diversas crenças e descrença” e o que “fundamentações 

religiosas não podem influir nos rumos políticos e jurídicos da nação”.29 Um Estado que não 

se caracterize como Estado ateu, pagão ou confessional, mas como um Estado neutro, ou 
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como afirma Mazzuoli: “O Estado laico é neutro. Ou seja, não é nem ateu e pagão e nem 

confessional”.30 

Já no que diz respeito à laicidade no ensino religioso, a concepção abordada na 

pesquisa está pautada no princípio da neutralidade do Estado, visto que, segundo Domingos, é 

esse princípio que assegura o acesso de todos aos serviços públicos, sendo um deles a escola 

pública e gratuita, além de oferecer a garantia de o ensino religioso ser ministrado sem se 

deter em uma ou outra formação religiosa específica, ou mais precisamente: “que o Ensino 

Religioso seja feito sem proselitismo e que as práticas (usos e costumes) de cada religião 

sejam apresentados, descritos, de forma objetiva e com igual destaque, por professores 

habilitados nessa área de conhecimento”, assim como observar que o que deve ser enfatizado 

em relação à laicidade nesse ensino “não é a ausência ou não da fé, mas a importância que as 

diversas religiões têm para a formação da própria sociedade brasileira e mundial, nos seus 

aspectos históricos, sociológicos, políticos, etc.”.31 Sendo assim, “um ensino religioso 

compatível com a postura de um país que respeita a liberdade religiosa de sua população 

resguarda o direito de não comprometimento com nenhuma tradição religiosa”32, tendo em 

vista que “coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas religiosas, garante o respeito 

à personalidade em formação do educando”.33 

Sob o título A hegemonia católica como risco ao princípio da laicidade no ensino 

religioso brasileiro, este trabalho está organizado em três capítulos, sendo que o primeiro faz 

uma avaliação sobre o contexto histórico-legal e documental do ensino religioso na escola 

pública brasileira, tanto para identificar a caracterização desse ensino ao longo dos períodos 

históricos colonial, imperial e republicano do Brasil em relação à laicidade, quanto para 

constatar a intenção da cúpula da Igreja Católica durante o primeiro período republicano, ao 

utilizar a educação como foco na constituição de seu projeto expansão. Para tanto, buscou-se 

fundamentação em autores especializados no assunto, a exemplo de: Thomas Bruneau, Oscar 

de Figueiredo Lustosa, Riolando Azzi, Ranquetat Júnior, Laércio Dias de Moura, Michael 

Becker, José Oscar Beozzo, Demerval Saviani, Sérgio Junqueira, Carlos Roberto Jamil Cury, 
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José Carlos de Souza Araújo, Edgar da Silva Gomes, Maurício de Aquino, Thomas Skidmore, 

dentre muitos outros, além das Constituições brasileiras de 1824 a 1988, leis e decretos 

federais. 

O segundo capítulo, por sua vez, procura fazer uma abordagem investigativa sobre a 

constituição do pluralismo religioso brasileiro, observando a ação das diversas religiões na 

chegada, no estabelecimento e na conquista de seu lugar na esfera pública diante de um 

processo estrutural desigual com que foi constituído o pluralismo religioso ao longo da 

história, para, em seguida, avaliar os desafios do ensino religioso diante de um país 

multirreligioso e caracterizado pela diversidade religioso como o Brasil. Por isso, fez-se 

necessário a construção de um referencial teórico sólido, baseado, sobretudo em autores 

renomados como Thomas Bruneau, Antônio Flávio Pierucci, Riolando Azzi, Rudolf von 

Sinner, Paul Freston, Scott Mainwaring, Ricardo Mariano, Antônio Gouvêa Mendonça, André 

Mazao Ozaki, Pierre Sanches, Vagner Gonçalves da Silva, David Gueiros Vieira, Sérgio 

Junqueira e Luiz Alberto Souza Alves, Waldomiro Piazza, Wilhelm Wachholz, Joachim 

Herbert Fischer, Frank Usarki e Gisela Waechter Streck, Remí Klein,  só para citar alguns 

dentre tanto outros. 

Já o terceiro capítulo, trata de uma análise acerca da constitucionalidade do Acordo 

estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé no ano de 2008, levando-se em consideração os 

aspectos formais e materiais desse instrumento jurídico e se apoiando nas 

inconstitucionalidades formal e parcial. Além disso, faz abordagens avaliativa e analítica, 

respectivamente, sobre os riscos do Acordo ao princípio da laicidade no ensino religioso 

público brasileiro, as posturas católicas, não católicas, do Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso (FONAPER) e as consequências e problemas que poderão ocorrer em 

função desse ato normativo. Logo, tornou-se necessária a constituição de um referencial 

teórico pautado em autores diversos, como: Roseli Fischmann, Valerio de Oliveira Mazzuoli, 

Alexandre de Moraes, Carlos Roberto Cury, Kildare Gonçalves Carvalho, Gilmar Ferreira 

Mendes, Paulo Bonavides, Juliano Taveira Bernardes, Luís Roberto Barroso, Fabíola Souza 

Araújo, José Joaquim Gomes Canotilho, Procuradora Débora Macedo Duprat de Brito 

Pereira, Ari Pedro Oro, Marco Huaco, Emerson Giumbelli, Haroldo Reimer, assim como 

posicionamentos de autoridades da Igreja Católica e manifestos de confissões não católicas e 

do FONAPER sobre o Acordo, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.439, da Petição de 

Amici Curiae na ADI 4.439, de leis e decretos diversos. 

Nesse sentido, este estudo busca levantar indícios e argumentos que sustentem a tese 

de que a Igreja Católica do Brasil, apesar da incontestável importância que teve na 
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constituição e no desenvolvimento da nação e da educação brasileiras, tem empreendido 

buscas na tentativa de reafirmar a hegemonia que tinha diante da sociedade brasileira nos 

períodos colonial e imperial, mesmo ocasionado riscos ao princípio da laicidade no ensino 

religioso público nacional, tendo em vista que coloca em cheque o Brasil democrático, laico e 

religiosamente plural, além de dar margem para que outros grupos religiosos constituam 

outros projetos hegemônicos, a exemplo do Projeto de Lei Geral das Religiões, de autoria do 

deputado George Hilton, da Igreja Universal do Reino de Deus. 
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1 AVALIAÇÃO DO CONTEXTO HISTÓRICO-LEGAL E DOCUMENTAL DA 

LAICIDADE NO ENSINO RELIGIOSO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

Busca-se, neste capítulo, realizar uma avaliação acerca do contexto histórico-legal e 

documental do ensino religioso na escola pública brasileira, utilizando-se para isso dos 

recursos da pesquisa bibliográfica – leitura, análise e sistematização de obras relevantes, 

publicações acadêmicas, dissertações e teses que tramtam do assunto, e a legislação brasileira 

relacionada ao ensino religioso (Constituições Federais, Leis e Decretos), com vistas a 

identificar a caracterização desse ensino ao longo dos períodos colonial, imperial e 

republicano no que diz respeito à laicidade – e da análise documental nas Cartas Pastorais do 

Episcopado Brasileiro de 1890, 1900 e 1922 para constatar a real intenção da cúpula Católica 

ao utilizar a educação como foco para a constituição de um consistente projeto de expansão ao 

longo do período histórico caracterizado como Primeiro Período da República, ou República 

Velha. 

 

1.1 Brasil colonial e imperial: catequese e catolicismo oficializados (1500-1889)  

 

Fazendo-se uma avaliação do contexto histórica-legal acerca da laicidade no ensino 

religioso, observa-se que, nos períodos colonial e imperial, o Brasil estava unido à Igreja 

Católica, ou seja, havia uma integração entre a autoridade temporal e a autoridade espiritual 

por meio da união entre o altar e o trono, fundamentada em um modelo de cristandade que 

tinha como foco a cristianização do povo encontrado nas terras conquistadas. Por essa razão, 

“a educação religiosa, e grande parte da educação em geral, era de inteira responsabilidade da 

religião oficial do Estado, o Catolicismo, que educava as novas gerações de acordo com os 

dogmas e a moral católica”
34

 durante esses dois períodos da história brasileira. 

A seguir, será feita uma abordagem mais aprofundada sobre esses dois períodos para 

avaliar a base legal em torno da qual o ensino religioso foi inserido no Brasil e, com isso, 

identificar a sua caracterização, posto que, de acordo com Almeida: “A história da educação 

brasileira está majoritariamente calcada dentro de uma tradição católica trazida pelos

                                                           
34
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Jesuítas nos tempos da colônia e afirmada pelas disputas entre liberais e católicos durante os 

primeiros cinquenta anos da República”.
35

      

 

1.1.1 O Brasil colonial e a institucionalização da catequese (1500-1759) 

 

Não só a história da educação, mas também a própria história da nação brasileira é 

marcada pela presença da Igreja Católica, uma vez que, desde a partida da frota de Pedro 

Álvares Cabral da cidade de Lisboa, ocorrida no dia 09/03/1500, ela estava presente e, como 

observa Lima, é fácil evidenciar essa afirmação, uma vez que  

 

[...] após a missa celebrada na véspera, na ermida de Belém, por Dom Ortiz, bispo 

de Ceuta, o rei Dom Manuel, o Venturoso, entregou ao comandante o barrete bento 

pelo papa e a bandeira da Ordem de Cristo, sob cujo patrocínio se armara a 

expedição e cuja cruz passou a assinalar as velas das naus portuguesas.
36

  

 

De acordo com o Padre Laércio Dias de Moura, Reitor da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, em uma pesquisa sobre a educação católica no Brasil, resultante 

de um projeto da Associação Nacional de Mantenedores das Escolas Católicas do Brasil 

(ANAMEC), “A história da educação católica no Brasil confunde-se com a própria história da 

educação em nosso país, no período que vai do descobrimento do Brasil à expulsão dos 

jesuítas em 1759”.
37

 

Com o ensino religioso também não foi diferente, visto que ele remonta à época da 

fundação do Brasil, como afirma Becker: “o centro da educação formal da época era ocupado 

pelo ER
38

 e realizado por representantes da Igreja católica, sobretudo por membros da 

congregação jesuíta, além da franciscana e da beneditina”.
39

  

Logo nos primeiros anos do recém-descoberto Brasil, como afirma Lima, “pode-se 

dizer que as missões sistemáticas começam com a chegada dos primeiros jesuítas, vindos com 

o primeiro governador, Tomé de Sousa, a 27/03/1549”.
40

 No entanto, de acordo com Saviani, 
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os primeiros missionários que chegaram ao Brasil foram os franciscanos, que vieram na frota 

de Cabral e foram eles que celebraram a primeira missa na nova terra, mas logo foram 

embora. Depois disso, de 1516 a 1534, novos grupos de franciscanos chegaram à colônia. 

Alguns foram mortos, a exemplo dos que fixaram residência em Porto Seguro, e outros 

conseguiram desenvolver uma grande ordem catequética na região sul do Brasil.
41

 Em 

seguida, outros franciscanos chegaram a diversas regiões do Brasil e, em Olinda-PE, 

fundaram a primeira Custódia do Brasil com o Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda em 1585.
42

  

Outra ordem religiosa, a dos beneditinos, chegou ao Brasil no século XVI e não tinha 

a intenção de instruir, entretanto, a população que se instalou ao redor dos mosteiros sentiu 

essa necessidade, fazendo surgir os colégios de São Bento.
43

  

Para Saviani, tanto os franciscanos quanto os jesuítas tiveram um papel importante 

na cultura do povo brasileiro, mas, como houve uma predominância de jesuítas, foram eles 

que tiveram maior influência na história da educação brasileira, uma vez que tinham o apoio 

da Coroa portuguesa e das autoridades coloniais. Por isso, exerceram o monopólio da 

educação nos dois primeiros séculos da colonização.
44

  

De acordo com Caetano, isso ocorreu por meio da união ocorrida entre o Império e a 

Igreja sob o regime do Padroado. Isto é, Império e doutrina católica “dão-se as mãos” para, a 

partir de então, “promover uma ação colonizadora no Brasil, marcada pela submissão e pela 

docilidade, sintonizadas e favoráveis aos objetivos da metrópole, visando tanto à exploração 

da riqueza da terra, quanto à pregação e à propagação do Evangelho”.
45

 

O padroado era “a outorga, pela Igreja de Roma, de certo grau de controle sobre uma 

igreja local, ou nacional, a um administrador civil, em apreço de seu zelo, dedicação e 

esforços para difundir a religião, e como estímulo para futuras „boas obras‟”.
46

 

Para Bruneau, o regime de padroado brasileiro foi constituído por uma série de bulas 

papais editadas por quatro papas entre 1455 e 1515, resumindo, assim, o espírito do padroado: 

“aquilo que é construído pelo administrador, pode ser controlado por ele”.
47
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Em consequência desse regime, a Igreja Católica torna-se instrumento de expansão 

da Colônia e, de acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

confirmam-se as seguintes prerrogativas concedidas pela Santa Sé ao Rei, em vista da 

propagação da fé católica nas terras de além-mar: 

 

 [...] o direito de “provisão” de bispados, paróquias, cargos eclesiásticos em geral, 

em troca do financiamento das atividades exercidas pelos clérigos; 

 a Coroa desempenha a função de entidade mantenedora e administrativa da 

Igreja;   

 os ministros da Coroa fazem do Rei, após a união perpétua do Mestrado à Coroa, 

uma espécie de cabeça eclesiástica, de quem depende toda a jurisdição;  

 de um lado, os benefícios e privilégios materiais para a Igreja do outro, a 

restrição da liberdade da Igreja.
48

 

 

Logo, percebe-se a existência de uma acentuada dependência do clero em relação ao 

poder civil e político, porém, é beneficiado com privilégios materiais.  Entretanto, segundo a 

CNBB, em decorrência do regalismo
49

 oferecido ao clero, foi criada a “Mesa da Consciência 

e Ordens”, instituída em Departamento de Estado, com a finalidade de facilitar a 

administração político-religiosa da Colônia.  

Para a CNBB, a sujeição dos bispos à autoridade civil apresentava duas conotações: 

“de um lado, a dignidade advinda dessa posição, na época, para os Bispos; do outro, o 

envolvimento dos prelados na política colonialista em que eram obrigados a serem porta-

vozes e defensores do governo, embora nem sempre houvesse tal observância”.
50

  

Nota-se, então, que a intenção maior dos reis de Portugal, nessa relação entre trono e 

altar, era “estabelecer na colônia brasileira um Estado Católico, prolongamento do reino 

lusitano. O Brasil devia constituir-se basicamente como uma Cristandade Católica”.
51

 

No entanto, é importante destacar que essa situação de estabelecimento de um Estado 

Católico dificilmente poderia favorecer a Igreja Católica brasileira no tocante ao seu 

desenvolvimento como instituição de identidade caracteristicamente religiosa, uma vez que 

isto a tornava quase que totalmente dependente desse Estado, tanto no que diz respeito a sua 

estrutura quanto em relação às formas de exercer influência. Ou seja, esse Estado, 

oficialmente católico, significava também a tutela da Igreja por ele, que resultaria em restrição 

da sua autonomia e em precarização de sua estrutura, visto que, segundo Bruneau, essa 
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perspectiva, que fora inicialmente positiva para a Igreja Católica, já apresentava indícios de 

certos problemas óbvios, os quais deveriam se manifestar mais tarde, pois: 

 

[...] o padroado significava que a direção mesma da atividade religiosa não estava 

sob o controle da Igreja. Na maioria das vezes, os objetivos do Estado eram 

idênticos aos da Igreja, mas quando isso acontecia, as prioridades do Estado 

passavam na frente. [...] as concessões feitas ao Estado eram consideradas 

necessárias e desde o princípio a influência religiosa não foi nem especificamente 

definida, nem procurada. Por causa da integração entre as duas instituições, das 

aspirações à cobertura religiosa total, e da falta de autonomia e de engajamento 

religioso, a Igreja tendia a confundir influência religiosa com poder político. [...] A 

natureza obrigatória da religião significava que raramente a conversão era uma 

questão pessoal e que a observância religiosa era, muitas vezes, apenas „pro forma‟. 

Porque a Igreja podia se apoiar no Estado, não via necessidade [...] de criar suas 

próprias estruturas.
52

 

  

Vale ressaltar ainda que essa situação de controle do Estado sobre a Igreja Católica 

continuou também durante o período imperial brasileiro, já que “o paradoxo do catolicismo 

como religião oficial do Estado imperial não é uma simples „sobrevivência‟ do passado 

colonial, mas uma das condições necessárias à manutenção da ordem social senhorial”
53

, 

tendo em vista que o Estado imperial precisava do aparelho eclesiástico para manter essa 

camada social senhoril, assim como suas relações de produção, pois era ela que dava a 

sustentação política ao regime. 

Desse modo, durante esse período, a Igreja Católica continuou a ser tratada como 

qualquer outro órgão do governo, tendo em vista que: 

 

O Imperador nomeava os Bispos, recolhia os dízimos, pagava o clero, e decidia 

quais as diretrizes de Roma que poderiam ser implementadas. Na verdade, as 

minúcias do controle eram propositadamente mesquinhas: os bispos eram proibidos 

de sair de suas dioceses sem permissão do governo, sob pena de perder o cargo; os 

capelães militares ficavam sob o controle do Estado e eram autorizados a usar o 

anel; e até o número de velas da igreja era regulamentado.
54

 

 

Além disso, para enfatizar o dano que o Estado oficialmente católico trazia para a 

Igreja Católica brasileira, Beozzo et al observam que o padroado 

 

[...] esvaziava de tal forma a função episcopal que os bispos não chegavam a 

constituir um centro de unidade. O papel exercido antes pelos jesuítas, cuja rede de 

colégios cobria os pontos mais importantes do litoral, não foi assumido por 

ninguém. O episcopado, pouco numeroso, não acompanhando o aumento da 

população, e sua influência não era significativa: a maior parte das funções 
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episcopais era exercida pela instituição leiga do padroado; bispos e sacerdotes 

encarregados de paróquias eram nomeados e mantidos pelo rei.
55

 

 

Foi por conta dessa oficialidade do Estado Católico que o ensino religioso era feito 

em forma de catequese para concretizar a intenção dos reis de Portugal, como já enfatizado 

anteriormente. Por isso, “Catequizar era quase sinônimo de subjugação dos indígenas e 

escravos aos esquemas do Brasil colônia”
56

, pois a catequese “consistia na repetição da 

doutrina de fé católica, privilegiando a tradição romana e a sequência formalizada de 

perguntas e respostas entre catequista e catequizando sobre conteúdos de fé”.
57

  

De acordo com Stigar, durante a colonização do Brasil, “a Igreja estava num período 

chamado cristandade, no qual todos tinham que ser cristãos e para tal as pessoas, querendo ou 

não tinham que ser batizadas”.
58

 Logo, o ensino religioso nessa época, segundo o autor citado, 

era enfatizado na doutrina da religião Católica, concebido como confessional. 

Ainda segundo Stigar, vários padres pertencentes à Companhia de Jesus, criada em 

1534 por Ignácio de Loyola, foram enviados ao Brasil, dentre os quais Manoel de Nóbrega, 

com o objetivo de “defender a ortodoxia católica das heresias protestantes, que estavam se 

espalhando em solo europeu e que começavam a se espalhar por outros continentes, 

juntamente com a intenção de catequizar e instruir os indígenas e os escravos”.
59

 

De acordo com Teixeira e Cordeiro, isso ocorreu porque a Igreja Católica viu-se 

obrigada a reagir diante do avanço do protestantismo, por isso, várias ordens religiosas foram 

criadas, destacando-se a Companhia de Jesus. “Ela foi uma arma eficaz da reação católica; 

[...] a Ordem seguia uma disciplina militar e sua missão principal era combater infiéis e 

protestantes”.
60
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Na acepção de Vainfas, a Companhia de Jesus “foi um modelo de ordem religiosa 

nascida da Contrarreforma – ou da Reforma Católica, como quer a historiografia recente”.
61

 

Para o autor citado, a fundação da citada companhia ocorreu quase 20 anos depois que 

Martinho Lutero afixou suas 95 teses na Catedral de Wittemberg, dividindo a cristandade 

romana. Dessa forma, os jesuítas se esforçaram ao máximo para defender uma Igreja acuada, 

por isso, correram o mundo, procurando reforçar o catolicismo por meio do ensino. 

Para tanto, os jesuítas tinham uma tríplice missão a desenvolver no Brasil e que 

estavam dispostos a cumprir: catequizar os índios, que, apesar de serem pagãos, eram 

suscetíveis de salvação; ensinar os filhos dos colonos a ler e escrever, com fim de mantê-los 

sob a hierarquia da Igreja; e manter afastada a influência do protestantismo, pois a educação 

era a melhor forma de prevenir todos dessa ameaça que já estava se alastrando em outras 

colônias.
62

  

Segundo Caron, os jesuítas foram os primeiros a estender o cristianismo nos 

territórios geográficos ainda não explorados e, no solo brasileiro, “dedicaram-se inteiramente 

à catequese, como meio para lançar as sementes da fé e para assegurar a eficácia de seu 

trabalho missionário”
63

 e, para isso, “entraram pelo caminho da educação, em todos os setores 

sociais, por meio de escolas, instruindo crianças e jovens para preparar os homens do futuro 

seguindo os moldes da Metrópole Portuguesa”.
64

 

Os jesuítas foram os primeiros educadores de crianças e jovens, além de terem sido 

os responsáveis pelo lançamento dos fundamentos da construção social e das bases para a 

formação do espírito público, pois, ao desembarcarem no Brasil, instalaram-se, fundaram e 

organizaram seus conventos, os quais chamaram de colégios, onde assentaram os 

fundamentos e seu sistema de ensino.
65

 

Além disso, é importante destacar que os primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil 

estavam cumprindo o mandato do rei de Portugal, D. João III, que havia formulado nos 
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chamados “Regimentos”, considerados por Saviani a primeira política educacional 

brasileira.
66

 

Para Saviani, o ensino que fora aqui implantado naquela época já tinha incentivo da 

coroa portuguesa, além de constituir a primeira versão brasileira da „educação pública 

religiosa‟ e que “se consolidou com o estatuto da „redizima‟ instituída em 1564 [...] mediante 

a qual um décimo da receita, obtida pela coroa portuguesa, na colônia, se instalou no país, 

primeiro na versão do plano Nóbrega”
67

, que Saviani chamaria de “pedagogia brasileira”, uma 

vez que “procura adequar às condições específicas na colônia, e depois, na versão do “Ratio 

Studiorum” cujos cânones foram adotas por todos os colégios jesuítas no mundo inteiro”.
68

 

De acordo com Sampaio, todas as escolas jesuítas foram regulamentadas pelo Ratio 

atque Instituto Studiorum, abreviadamente conhecido por Ratio Studiorum, escrito por Inácio 

de Loiola.
69

 

O próprio Saviani considera o Ratio Studiorum como uma organização e um plano de 

estudos da Companhia de Jesus, publicado em 1599, constituído a partir de elementos da 

cultura europeia, evidenciando-se, com isso, o desinteresse de instruir também os índios, uma 

vez que o plano inicial contido no Ratio tinha duas características: era universalista – já que 

foi feito para ser adotado de maneira geral pelos jesuítas, independente do lugar –, e era 

elitista – visto ser destinado aos filhos dos colonos para a formação da elite colonial. A partir 

de um novo plano, o Ratio excluiu as etapas de estudos instituídas por Nóbrega e a educação 

toma dois rumos: educar os colonizadores e catequizar os índios.
70

 

De acordo com Sangenis, de fato, os jesuítas empreenderam no Brasil uma 

significativa obra missionária e evangelizadora, sobretudo ao fazerem uso de novas 

metodologias, com as quais a educação escolar ficou mais eficaz. O autor considera que, em 

matéria de educação escolar, os jesuítas souberam construir sua hegemonia, visto que não só 

organizaram uma ampla „rede‟ de escolas elementares e colégios, mais também o fizeram de 
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modo organizado, contando com um projeto pedagógico uniforme e bem planejado, sendo o 

Ratio Studiorum sua expressão máxima.
71

 

A pedagogia dos jesuítas predominou por dois séculos, até 1759, quando se deu a 

expulsão desses educadores por Sebastião José de Carvalho Melo, o marquês de Pombal, 

então Ministro e Secretário de Estado do rei Dom José I. 

Segundo Sampaio, os jesuítas foram os mentores da educação no Brasil durante 210 

anos, permanecendo até 1759, quando foram expulsos. Na ocasião da expulsão, eles “tinham 

25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, além de seminários menores e escolas 

de primeiras letras instaladas em todas as cidades onde havia casas da Companhia de Jesus”.
72

 

De acordo com o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso (FONAPER), 

durante o período colonial brasileiro, o ensino religioso era feito como “o ensino da religião, 

com o objetivo de evangelização dos gentios e catequese dos negros, conforme as exigências 

do acordo do padroado”.
73

 

Efetuando um balanço acerca do ensino no Brasil até 1759, Moura, citando Fernando 

Azevedo, observou que:  

 

A não ser, portanto, os estudos elementares de arte militar, dois ou três seminários, 

algumas aulas de clérigos seculares e outras de filosofia em conventos de carmelitas 

e franciscanos, o ensino no Brasil até 1759 se encontrava quase todo nas mãos dos 

padres da Companhia, cujo sistema de organização escolar era o único existente no 

país.
74

 

 

Para Moura, no momento da expulsão, os jesuítas possuíam no Reino “24 colégios 

além de 17 casas de residência, e, na Colônia, 25 residências, 36 missões e 15 colégios e 

seminários, sem contar os seminários menores e as escolas de ler e escrever instaladas em 

quase todas as aldeias e povoações onde existiam Casas da Companhia”.
75

  

Portanto, em função do projeto colonizador de Portugal ter como foco principal a 

evangelização das populações locais da colônia brasileira, com o fim de criar uma sociedade 

cristã, o ensino religioso público do período colonial brasileiro foi caracterizado como 

confessional católico e feito em conformidade com as normas do Padroado. 
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1.1.2 A expulsão dos jesuítas, o Brasil imperial e o catolicismo como religião oficial 

(1759-1889) 

 

Como observado no item anterior, Sebastião José de Carvalho Melo, caracterizado 

como um déspota esclarecido, nomeado Marquês de Pombal pelo Rei dom José I, do qual fora 

Ministro e Secretário de Estado, perseguiu tanto o clero quanto a nobreza por conta do 

fortalecimento do poder real, acusando “as missões jesuíticas de formarem um Estado dentro 

do Estado, o que culminou com a expulsão da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal, 

em 1759”.
76

 

Além de ter expulsado os jesuítas, “Pombal leiloou os bens da Ordem, transformou 

missões e aldeias em vilas, entregou as igrejas ao clero secular (padres subordinados aos 

bispos locais) e queimou bibliotecas”.
77

 

De acordo com Stigar, a reforma, para Pombal, tinha de começar “com os 

educadores e pensadores, por isso a educação tinha que deixar de ser religiosa e passar a ser 

uma educação leiga, longe da fé, pautada na razão, premissa do iluminismo. Assim o Ensino 

Religioso será vítima de tal processo de busca de liberdade e laicidade”
78

, fato considerado 

como primeiro marco na busca da adoção de um ensino laico para a escola pública no Brasil. 

Segundo Junqueira, a educação passou por transformações com a expulsão dos 

jesuítas, visto que o Estado assumiu o que existia de educação no ano de 1759, sendo 

implantado um modelo pautado no racionalismo do Iluminismo, permanecendo a educação 

com o caráter elitista e, nessa fase, o ensino religioso “passa pelo crivo da Inquisição e 

caracteriza-se como catequese dirigida aos índios, escravos e ao povo como um todo, pois a 

elite brasileira é educada nas escolas da Coroa (Portugal)”.
79

   

Mesmo não dando certo em território brasileiro, as ideias de Pombal foram 

“suficientes para desestruturar a educação Jesuítica. Sem os Jesuítas e sem outra base 

educacional, o Brasil passa por um período (1763 a 1810) onde a educação de forma geral 

ficou vaga”.
80
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Segundo Caetano, do ponto de vista cultural e educacional, “o Brasil encontrava-se 

numa posição de marginalização”
81

, visto que a escola pública estava totalmente abandonada 

no período compreendido entre a expulsão dos jesuítas (1759) e o ano de 1772, ocasião em 

que houve a declaração do “subsídio literário” com o fim de fomentar as Aulas Régias, que 

consistiam no estudo das humanidades, instituídas no ensino público pela reforma realizada 

pelo Marquês de Pombal em 1759, marcando o surgimento do primeiro sistema de ensino 

público oficial e laico no Brasil.  

Para Stigar, a influência de alguns líderes religiosos que permaneceram em solo 

brasileiro durante esse período “contribuiu para que a educação confessional não 

desaparecesse”, tendo em vista que “esta ocorreu de forma velada e não oficial, permitindo 

que essa evangelização fosse ministrada nas fazendas e colônias”.
82

 

Por isso, de acordo com a CNBB, na primeira metade do século XVIII, “o ensino da 

Religião continua como catequese dirigida aos índios e escravos, aos subalternos, visando à 

memorização de fórmulas, e a vivência cristã acomodada à mentalidade africana”.
83

 

Foi somente com a chegada da família Real Portuguesa, em 1808, que se estimulou a 

organização de uma estrutura de educação, mas só para a elite, já que o Governo instaurado 

não tinha o menor interesse de estabelecer um sistema nacional de ensino para atender as 

classes menos favorecidas.
84

 No entanto, com essa chegada da Família Real ao Brasil, o 

monopólio da Metrópole chega ao fim e, “com os movimentos de independência, 

intensificados na América sob a influência da Revolução Francesa, o Brasil respirava novos 

conceitos de liberdade e emancipação”
85

, como a ideia de Constituição. Além disso, as 

condições de vida do povo brasileiro mudam sob todos os aspectos e, com a abertura dos 

portos, o Brasil saiu da situação de dependência de Portugal e passou a ser reconhecido pelas 

potências europeias como nação. 

Ainda no que tange ao ensino, é importante ressaltar que D. João VI criou uma 

academia de Marinha nas instalações do Mosteiro de São Bento e a Escola Anatômica, 

Cirúrgica e de Medicina, além de haver fundado escolas em diversos lugares, passando a ser 

considerado como o Replantador da Educação Brasileira, sobretudo por conta de seus 
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decretos, decisões, cartas régias e criação de escolas culturais. Além disso, transformou o 

Brasil no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
86

 

Entretanto, em relação ao ensino direcionado às classes populares, não houve 

evolução significativa, ao passo que para as classes mais abastadas foram criadas bibliotecas, 

imprensa, teatro e escolas especializadas. Já no tocante ao ensino religioso, este foi “de caráter 

mais privativo e doméstico do que instrucional, por meio das Confrarias Religiosas”, que 

ajudavam a “eliminar o hiato existente entre os da cultura europeia e os da cultura africana, 

processando-se a efetivação do sincronismo religioso”.
87

  

Para Junqueira, o que se desenvolveu em termos de ensino religioso foi “a 

evangelização, segundo os esquemas da época, ou seja, a cristianização por delegação 

pontifícia, autoridade de Roma, como justificativa do poder estabelecido, em decorrência do 

regime de padroado”.
88

 Por isso, pode-se afirmar que o ensino religioso desenvolvido foi “o 

Ensino da Religião, como evangelização dos gentios e catequese dos negros, conforme 

acordos estabelecidos entre o Sumo Pontífice e o monarca de Portugal”.
89

 

Em 25 de abril de 1820, D. João VI deixou o Brasil. Isto ocorreu em razão de ter 

eclodido a Revolução Constitucionalista em Portugal, havendo exigência do retorno do rei, 

ficando no Brasil seu filho D. Pedro. Entretanto, ao retornar a Portugal, a corte desejava fazer 

o Brasil voltar à situação anterior de colônia, ordenando a volta de D. Pedro, que reagiu contra 

as ordens portuguesas e permaneceu nas terras do além-mar, declarando, no dia sete de 

setembro de 1822, a independência, fato que resultou no Império do Brasil. Entretanto, 

mesmo com a independência, o Brasil continuou unido a Portugal, “tanto pelos laços com a 

família imperial Bragança, quanto pela herança cultural”.
90

 

Percebe-se, com isso, que pouca coisa mudou no Brasil depois de sua independência. 

Prova disso é que a Constituição Política do Império do Brasil, promulgada em 1824, 

declarou a Igreja Católica como religião oficial do Império, como reza seu artigo 5º: “A 

religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras 

Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso 

destinadas, sem fórma alguma exterior ao Templo”.
91
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Em consequência disso, o ensino religioso ficou a cargo do Estado e a Igreja Católica 

tornou-se uma parceira indissociável do Império, recebendo do imperador a promessa de 

manter o ensino na modalidade confessional. 

Entretanto, em função de uma série de problemas ocorridos, como a impopularidade 

do Imperador, a oposição ao seu governo, o aumento da dívida do país junto a bancos 

ingleses, os acontecimentos políticos internos de Portugal, decorrentes da sucessão de D. João 

VI, que morreu em 1826, tornaram impraticável a permanência de D. Pedro I no Brasil. Por 

isso, ele abdicou do trono em favor de seu filho D. Pedro II, em sete de abril de 1831, e 

retornou a Portugal. Devido a menor idade de D. Pedro II, uma Regência foi instituída, 

passando-se o comando político do Brasil para os liberais, continuando a Igreja Católica a 

exercer influência sobre o Estado
92

. Porém, a relação Igreja-Estado foi enfraquecendo durante 

o segundo reinado, ao mesmo tempo em que a Igreja sofreu um gradativo declínio 

institucional, sobretudo em função de D. Pedro II ter proibido novas admissões às ordens 

religiosas, trazendo como consequência a diminuição do número de padres e freiras depois de 

1855, o que afetaria também o ensino religioso, pois, apesar de o catolicismo ter continuado 

como religião oficial do Estado, os 50 anos de reinado de Pedro II não melhorou muito a 

situação da Igreja, tendo em vista que “o imperador aliava um ciumento cuidado das 

prerrogativas nacionais ao cepticismo em matéria religiosa. Aceitava o seu papel de chefe da 

Igreja no Brasil como uma obrigação a mais, além das outras que tinha e que tentava cumprir 

conscienciosamente”.
93

 No entanto, “já na década de 1850, líderes eclesiásticos tentaram 

imprimir um novo rumo à Igreja”.
94

 

Além dessa tentativa dos líderes eclesiásticos, “o Vaticano passou a promover uma 

presença católica mais marcante dentro da sociedade”
95

 por ter se sentido ameaçado diante da 

proibição do imperador, buscando trazer de volta a Igreja Católica brasileira para seu controle, 

sobretudo por impulso do Papa Pio IX (1846-1878), um pontífice dotado de bondade, 

simpatia e que fora considerado como liberal no início do seu pontificado, mas, depois, 

mostrou-se totalmente contrário à ideologia do liberalismo e preso ao conservadorismo. No 

entanto, mostrava-se preocupado com a condição da Igreja nos países com predominância 

católica.  
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Já no Brasil, os líderes do movimento reformista, considerados politicamente 

conservadores, “estavam intimamente ligados a Roma, eram intolerantes em relação à 

maçonaria e aos grupos religiosos e insistiam na obediência à hierarquia, no celibato e no uso 

de trajes clericais”.
96

  

Em relação à Maçonaria no Brasil, é importante ressaltar que esta, segundo Alves, 

havia se desenvolvido extraordinariamente como instrumento de ascensão social na rígida 

estrutura social dos latifundiários, para a qual o Exército mal começara a oferecer outro meio 

de acesso à pequena burguesia urbana. Sendo assim, nada de mais natural “que os padres, 

muitas vezes originários desta pequena burguesia, aparecessem nos locais preferidos pelos 

membros da sua classe para se encontrarem com os membros da oligarquia. Mas o que é 

natural no Brasil não o é forçosamente fora dele”.
97

 Por isso, Pio IX, “quis dar um golpe num 

dos inimigos do poder temporal dos papas, a Maçonaria, e publicou a encíclica Quanta cura, 

condenando a instituição”, que “tinha como anexo o famoso Syllabus, denúncia dos oitenta 

erros que o „mundo‟ cometia contra a Igreja”.
98

 Comprovando essa intenção de Pio IX, 

Bruneau afirmou que “O Syllabus condenava violentamente a Maçonaria, e nessa época, no 

Brasil, os padres mais importantes e o próprio Imperador pertenciam a lojas maçônicas”.
99

   

Como era de se esperar, diante dessa situação, “Pedro II não deu „placet‟
100

 para a 

„Quanta cura‟, a encíclica papal que acompanhava Syllabus. [...] Não era de interesse do 

Imperador tornar conhecidas as contradições, pois elas só poderiam levantar problemas, como 

de fato levantaram, afinal.”
101

 Além disso, quando Pio IX obteve a declaração de 

infalibilidade papal do Concílio Vaticano I, em 1870, “a importância e o impacto do Syllabus 

cresceram”, o que significou “a centralização institucional da Igreja Universal no papado”.
102

 

De acordo com Bruneau, a combinação do Syllabus com a infalibilidade papal e o 

conjunto de orientações e atitudes de Pio IX resultou em duas consequências principais para o 

Brasil: “[...] sensibilizou os funcionários do governo para descobrir, no mais fraco bruxuleio 

de independência da Igreja, a face do ultramontanismo
103

 e, como tal, uma ameaça à soberania 
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e às favoráveis relações Igreja-Estado” e “serviu de apoio para alguns membros da hierarquia 

adotarem um curso de ação de acordo com o Papa, mas em desacordo com o Imperador”.
104

 

Por ser adepto do ultramontanismo, Dom Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de 

Janeiro, resolveu suspender o padre Almeida Martins, em virtude de este ter proferido um 

discurso homenageando o grão-mestre da Maçonaria Visconde do Rio Branco, no mês de 

março de 1872, por ocasião de uma festa em comemoração à Lei do Ventre Livre
105

. Nesse 

mesmo mês e ano, Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará, fez ameaças a religiosos 

ligados à Maçonaria no sentido de que esses não poderiam mais participar de atividades 

religiosas, perderiam o direito à sepultura eclesiástica e à absolvição sacramental, caso não 

abjurassem dessa agremiação. Já em dezembro de 1872, Dom Vital Maria Goncalves de 

Oliveira, bispo de Olinda-PE, determinou às irmandades que expulsassem membros seus que 

fossem maçons e, não sendo atendido, ameaçou os membros ligados à Maçonaria com a pena 

de excomungação da Igreja.  

Esses fatos provocaram uma grave crise nas relações de união entre a Igreja Católica 

brasileira e o Estado, resultando na histórica Questão Religiosa, que teve seu ápice de conflito 

em 1874, conforme Alves sintetizou: 

 

O imperador recusou o seu placet à encíclica, que não foi publicada no Brasil mas 

circulou o bastante para que o arcebispo do Rio de Janeiro se sentisse na obrigação 

de exigir do seu padre orador que abjurasse da Maçonaria sob pena de ser privado 

das ordens. O padre não cedeu e a intervenção do poder temporal impediu a punição. 

Mas a questão foi reposta em junho de 1873 por D. Vital Maria Gonçalves de 

Oliveira, o jovem ardente bispo do Recife e Olinda, que tinha sido educado em 

França. Quando a loja local anunciou uma missa para comemorar a sua fundação, D. 

Vital proibiu o clero de celebrar e, em dezembro, ordenou às irmandades laicas a 

expulsão dos seus membros mações. Obedecido a primeira  vez, foi desobedecido 

na segunda. Em consequência, lançou a interdição contra a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, que apelou  para a Coroa. O Conselho de Estado, presidido pelo 

Imperador, ordenou o levantamento da interdição. O bispo, que tinha recebido um 

breve apostólico do Papa autorizando a excomunhão da Maçonaria e a dissolução 

das irmandades, não se submeteu, suspendeu outras irmandades e dispensou o seu 

adjunto por ter aceitado o cargo de diretor das escolas públicas da província. Estas 

medidas desencadearam a fúria popular: o colégio dos Jesuítas foi pilhado e as sedes 

locais dos dois jornais católicos foram empasteladas pelos manifestantes. Finalmente 

o Estado decidiu-se a processar o bispo no foro cível. Entretanto, o bispo do Pará, D. 

Antônio de Macedo Costa, igualmente educado em França, tomou decisões 

semelhantes na sua diocese e foi igualmente processado. Em 21 de fevereiro de 
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1874, D. Vital foi condenado a quatro anos de prisão, e a mesma pena foi aplicada a 

D. Macedo Costa em 1 de julho.
106

 

  

É importante destacar que a Questão Religiosa teve seu fim em 1875 com um acordo 

que foi proposto pelo primeiro ministro Duque de Caxias, em que o imperador concedeu 

anistia aos dois bispos condenados, ao mesmo tempo em que a Santa Sé publicou uma carta 

incriminando esses bispos por falta de moderação com as irmandades, finalizando-se, assim, a 

suspensão contra elas.     

Embora haja afirmação de que a Questão Religiosa tenha implicado na separação 

Igreja-Estado, Bruneau argumenta que parece ser mais sensato considerar os acontecimentos 

de 1874 como “um sinal de que essa separação estava iminente, e como ponto alto nesse 

processo”.
107

 Pare ele, essa Questão  

 

demonstrou aos bispos os riscos de uma íntima relação entre a Igreja e o Estado, 

para o que já tinham sido despertados, em nível abstrato, a partir das declarações de 

Pio IX sobre esse ponto. [...] Através da conjugação desses fatores, os bispos vieram 

a perceber que alguma coisa estava fora de lugar.
108

 

 

Mesmo diante dos fatos que resultaram na Questão Religiosa, “as ideias 

abolicionistas, burguesas, liberais e republicanas cresceram no segundo Império, sobretudo 

após a Guerra do Paraguai”.
109

 Além disso, a instalação do processo de industrialização – 

apesar de precário –, o avanço da urbanização e as mudanças conjunturais no capitalismo
110

 

provocaram o enfraquecimento gradual do regime escravocrata, apesar da resistência dos 

conservadores, que não conseguiram evitar a abolição dos escravos. O fato é que o Império 

não conseguiu solucionar os graves problemas brasileiros, que eram de ordem 

socioeconômica, e isto, aliado a uma série de fatores que serão detalhados no próximo item 

deste trabalho, fortaleceu os ideais republicanos, culminando com a queda do Império e a 

proclamação da República em 1889. 

No que diz respeito ao ensino religioso, mesmo diante dos conflitos entre Igreja e 

Estado, ainda tinha a visão catequética durante o segundo reinado, tendo em vista que a 
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“metodologia passava pelo uso de manuais de catecismo, numa perspectiva iluminada pela 

visão do Concílio de Trento, aprofundando ainda mais a questão da verdade católica e seu 

Ethos inquestionável”.
111

 Porém, ele perdeu espaço no final do Império e foi substituído pela 

disciplina de educação moral e cívica, que passou a transmitir os valores republicanos, 

tornando-se “um instrumento para a formação de uma nova identidade nacional desvinculada 

do catolicismo”.
112

 

No entanto, mesmo diante dessa situação no final do Império, pode-se afirmar que o 

período imperial brasileiro seguiu o modelo de ensino confessional imposto pela educação 

colonial, sendo ministrado por professores nas escolas dentro da modalidade do catecismo, 

como assinalou Caron
113

. 

Portanto, com base no que foi abordado neste trabalho, constata-se que, ao longo dos 

períodos colonial e imperial, foram mantidos o Regime do Padroado e do Regalismo, os quais 

conferiram à Igreja Católica uma série de privilégios junto à Coroa e o monopólio do ensino, 

o que fez com que a educação se embasasse no ideal humanista-católico, razão pela qual o 

ensino religioso foi caracterizado legalmente como confessional católico, apesar do abalo 

ocorrido nas relações entre Igreja e Estado durante o segundo reinado do período imperial. 

 

1.2 Brasil republicano e laicidade no ensino religioso (de 1889 aos dias atuais) 

 

Mesmo com as restrições de autonomia e de estrutura que o Estado oficialmente 

católico ocasionou para a Igreja Católica brasileira durante os períodos colonial e imperial, já 

que isso também significava a tutela desta pelo Estado, a proximidade com o Estado 

proporcionou uma época de estabilidade para a Igreja brasileira. No entanto, a partir de 1880, 

uma série de fatores intensificou e fortaleceu os ideais republicanos como: a insatisfação dos 

produtores rurais com as medidas abolicionistas do governo; a doença do imperador e a 

possibilidade de um terceiro reinado com a herdeira Princesa Isabel, casada com o francês 

Conde D‟eu – ideia que desagradou muito às elites–; além de incidentes entre o governo e o 

exército, que provocaram a aproximação deste com o movimento republicano e as 

divergências internas no Partido Republicano, sobretudo as ocorridas ao final do Congresso 

Nacional em 1888 e, em 1889, quando Quintino Bocaiúva foi eleito presidente do partido e 
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passou a apoiar a aliança entre republicanos e militares para derrubar a monarquia, 

intensificando-se os conflitos entre os militares e o governo. 

Assim, no dia 15 de novembro de 1889, o ideal republicano se concretizou, sendo a 

monarquia derrubada e implantada a República por meio de um golpe de Estado liderado por 

um grupo do exército e alguns republicanos civis.  

Segundo Cury, “após a Proclamação da República, quando o ensino se torna laico 

nos estabelecimentos públicos, a Igreja Católica envidará esforços no sentido de reintroduzir a 

religião nos currículos das escolas públicas”.
114

 

Isto ocorreu porque a nova situação, inesperada, suscitou uma série de problemas, 

que foram do mal estar diante das ideologias republicanas às preocupações financeiras que a 

Igreja Católica passou a ter. Por isso, “pode-se ver, com objetividade, como se comportou e 

reagiu a Igreja nas diversas fases por que passou a estratégia dos republicanos nesses cem 

anos passados, em torno da problemática religiosa”.
115

 É isso que será abordado na sequência 

deste trabalho, só que não apenas nos primeiros cem anos da república (1889 – 1989), mas até 

os dias atuais.  

 

1.2.1 Da separação Igreja-Estado ao Estado-Novo (1889-1945) 

 

Cronologicamente, pode-se afirmar que, do período em que ocorreu a proclamação 

da república, em 1889, até o final do Estado Novo, em 1945, o Brasil passou por dois 

períodos republicanos distintos: o Primeiro Período Republicano ou República Velha, de 1890 

a 1930, e o Segundo Período Republicano, também denominado Era Vargas ou República 

Vargas – de 1934 a 1945 –, subdividido em três períodos: Governo Provisório (1930-1934), 

Governo Constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945). 

O Primeiro Período Republicano foi caracterizado como a época em que ocorreu a 

consolidação da república, a elaboração da Constituição de 1891 e a consequente adoção do 

regime de governo representativo e presidencial, sob a forma federativa de Estado. Regime 

que foi dominado por forças políticas elitistas, em que prevaleceu o interesse de grupos 

dominantes, como as oligarquias cafeeiras, sobretudo dos Estados brasileiros mais ricos na 

época (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro). 
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De acordo com Saviani, esse período foi marcado “pela presença das oligarquias 

rurais, chamadas também de “barões do café”, que se mantiveram no poder através de uma 

aliança entre os partidos republicanos paulista e mineiro (política do café com leite) com base 

nas “eleições a bico de pena” e no coronelismo”.
116

  

O Segundo Período Republicano, por sua vez, foi caracterizado como República 

Vargas, tendo em vista que Getúlio Vargas governou o Brasil em três períodos ininterruptos: 

o primeiro, denominado Governo Provisório, foi instalado pela Revolução de 1930, ocasião 

em que Vargas dissolveu o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais, 

assumindo os poderes executivo e legislativo, e desenvolveu um governo centralizador e 

autoritário. Nesse período, o governo estreitou suas relações com a Igreja Católica e o Brasil 

teve avanços na legislação trabalhista; o segundo período, denominado Governo 

Constitucional, foi o período em que a Assembleia Constituinte promulgou, em 1934, a 

Constituição e elegeu Vargas presidente constitucional para o mandato de 1934 a 1938, sem 

reeleição. Nesse período, o regime democrático se tornou instável, ocorrendo um 

agravamento na crise econômica, tendo como consequência o surgimento de várias greves e a 

aproximação do governo com as Forças Armadas. Isto resultou no golpe de 1937, dado por 

Vargas, apoiado pelos militares e pela Ação Integralista Brasileira (AIB), iniciando-se o 

terceiro período da Era Vargas, caracterizado como Estado Novo, em que a ditatura foi 

instalada. No Estado Novo, Vargas suprimiu a liberdade dos partidos, fechou o Congresso 

Nacional e criou o Tribunal de Segurança Nacional.  

No que diz respeito ao ensino religioso, durante o primeiro período da República ele 

enfrentou um período de tensão e de transformações profundas com o fim do padroado, uma 

vez que a Igreja Católica perdeu seu espaço na escola pública em função da dimensão laica e 

secularizada advinda das ideias republicanas, porém, no segundo período republicano, o 

Estado estreita suas relações com a Igreja Católica. A seguir, será averiguado, dentro desses 

dois períodos do contexto brasileiro, histórica e legalmente, o que ocorreu com o ensino 

religioso no que diz respeito à laicidade. 

 

1.2.1.1 A laicidade no primeiro período republicano (1890-1930) 

 

Proclamada a República, “era normal que o problema religioso estivesse na pauta dos 

novos dirigentes do país. Daí por que, logo no dia 7 de janeiro de 1890, sai a lume o decreto 
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119-A, que serviu de ponto de partida e de base para o comportamento do poder civil em face 

das questões religiosas”.
117

 Esse decreto determinou a separação total da Igreja Católica com 

o Estado e abriu espaço para a liberdade de ação dos diversos cultos ou denominações, além 

de reconhecer, para todos eles, a capacidade jurídica de possuir bens.
118

 

De fato, pode-se observar a veracidade desse fato já no preâmbulo do Decreto 119-A, 

uma vez que: “Prohibe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em 

materia religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece 

outras providencias”.
119 

  

Em relação à separação Igreja-Estado, o artigo 4º desse Decreto deixa bem claro ao 

extinguir o padroado: “Fica extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e 

prerrogativas”.
120

 

Quanto à abertura de espaço para a liberdade de ação das diversas confissões, os 

artigos 2º e 3º do Decreto 119-A decretam: 

 

Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o 

seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos 

particulares ou publicos, que interessem o exercicio deste decreto. 

Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos 

individuaes, sinão tabem as igrejas, associações e institutos em que se acharem 

agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituirem e viverem 

collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder 

publico.
121 

  

Já em relação ao reconhecimento da capacidade jurídica das confissões religiosas 

possuírem bens, o artigo 5º do Decreto 119-A, assim decreta: 

 

Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade 

juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis 

concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de 

seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios de culto.
122 
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Percebe-se, assim, que esse momento histórico, de acordo com Ranquetat Júnior, foi 

crucial e ponto de partida para o processo laicizador do Brasil, já que consagrou a liberdade 

de cultos e extinguiu definitivamente o regime de padroado.
123

  

Entretanto, segundo Caetano, diante da proclamação do Estado leigo, os bispos  

 

reagiram com algumas reservas e tom moderado ao Decreto, através de uma Carta 

Pastoral Coletiva, de 19 de março de 1890. Eles rejeitaram a efetivação da separação 

“absoluta e hostil” entre Igreja e Estado e se declararam a favor da união, 

posicionando-se contrariamente à independência entre os dois poderes, estimulando 

os católicos a tomarem parte na vida política.
124

 

 

Além disso, a Carta Pastoral Coletiva de 1890, que será analisada na próxima seção 

deste trabalho, pedia a união entre as partes por meio de acordo e entendimentos, já que eram  

 

os „mesmos‟ brasileiros que, como católicos, estavam sujeitos ao poder terrestre e 

religioso e se constituíam como a maioria da nação. Assim, esse documento usava o 

argumento da „maioria‟ não para levar à tolerância, ao Estado laico e ao consenso, 

mas para justificar o poder „dela‟, maioria, em estabelecer as normas e requerer seu 

status, diante das outras religiões. [...] Enfim, o mencionado Decreto 119-A e outros, 

elaborados após o processo de laicização impactaram a sociedade e a educação.
125

 

 

Para Caetano, mesmo diante de vários apelos, a Igreja Católica não conseguiu 

impedir que se incluíssem na Primeira Constituição Republicana – promulgada em 1891 – 

dispositivos normatizando a separação dela com o Estado, além de ter vedado a subvenção, a 

manutenção, a restrição ao exercício de cultos e crenças e haver tornado laica a educação na 

rede pública de ensino.
126

 

De acordo com Zylbersztajn, essa Constituição  

 

delineou as linhas de separação entre Estado e Igreja que norteou toda evolução 

constitucional desde então, bem como os aspectos da liberdade religiosa. 

Isoladamente na evolução constitucional republicana, previu a exclusão religiosa 

absoluta em questões públicas antes protagonizadas pela Igreja Católica e 

reconheceu as demais confissões existentes. Foi a única constituição republicana 

democrática que não mencionou deus em seu preâmbulo.
127
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Realmente, a Constituição de 1891, de acordo com seu artigo 11, § 2º, vedou aos 

Estados e à União a “estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos 

religiosos”
128

 e, em seu artigo 72, § 7º, reforçou essa vedação ao estabelecer que “Nenhum 

culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com 

o Governo da União ou dos Estados”
129

, além de garantir, nesse mesmo artigo, § 3º, que 

“Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 

associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito 

comum”.
130

 

Essa Constituição também proibiu o alistamento de religiosos para as eleições, 

conforme preceitua o § 1º do seu artigo 70: 

 

§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 

Estados:  

[...]  

4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades 

de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que 

importe a renúncia da liberdade Individual.
131 

 

Além disso, ainda em relação à Declaração de Direitos, a Constituição de 1891 

assegurou, em seu artigo 72, §§ 4º, 5º e 6º, que: 

 

§ 4º - A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita. 

§ 5º - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade 

municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos 

em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. 

§ 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
132

 

  

Com isso, percebe-se que o reconhecimento do casamento ficou restrito ao civil, foi 

garantido o exercício de cultos nos funerais, dada a secularização dos cemitérios, e o ensino 

tornou-se leigo, fazendo com que ocorresse, de fato, um rompimento do Estado com a Igreja. 

Entretanto, a Igreja Católica vai tentar, com todas as suas forças, uma reaproximação 

com vistas a estreitar suas relações com o Estado. A prova disso é que, durante a Primeira 

Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Igreja Católica deu maciço e espontâneo apoio ao 

governo. Segundo Lima, esse apoio se deu através “de pastorais e circulares de bispos e 

                                                           
128

 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Brasília: 

Presidência da República/Casa Civil, 1891. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm >. Acesso em: 19 fev. 2012. p. 3. 
129

 BRASIL, 1891, p. 18. 
130

 BRASIL, 1891, p. 17. 
131

 BRASIL, 1891, p. 17. 
132

 BRASIL, 1891, p. 17-18. 



50 

 

párocos, que não pouparam expressões para despertar o patriotismo. Igual foi o apoio da 

Igreja à Liga de Defesa Nacional, na campanha em favor do serviço militar”.
133

 

Logo, fica perceptível que a Igreja Católica se empreendeu em uma “tentativa 

incansável de ter seu espaço e hegemonia religiosa na sociedade”
134

 e, para isso, investiu “no 

avanço da presença das escolas católicas na sociedade. Dois alvos ela desejava combater no 

campo religioso brasileiro: o ensino protestante e o ensino laico”.
135

 

Persistindo em alcançar seus objetivos, a Igreja Católica continuou tentando 

reintroduzir o ensino religioso no corpo legal do país, intensificando seu trabalho, 

especialmente nas décadas de 1920 e 1930, por meio de acertos e articulações político-

partidárias entre governantes e representantes de diferentes tendências ideológicas e políticas, 

sobretudo no próximo período republicano brasileiro.
136

 

Segundo Dantas, nessas décadas, realizaram-se vários debates em torno da 

“laicidade” do ensino religioso, “principalmente em Congressos Católicos Mineiros, 

originando os primeiros manifestos, cartas reivindicatórias e abaixo-assinados que exigiam o 

retorno do Ensino Religioso nas escolas públicas”.
137

 

Entretanto, como o Estado, no fundo, encontrava-se nas mãos de liberais, agnósticos 

e livres pensadores, seria necessário a Igreja lutar em diversas frentes, com as seguintes 

estratégias:  

  

converter os “meios pensantes” do Brasil, formar nos colégios católicos uma elite de 

confiança e penetrar nos círculos e escalões governamentais através de acordos 

particulares, enquanto não chegava a hora oportuna das reivindicações sob pressão 

das massas populares, mobilizadas pela hierarquia.
138

 

 

Portanto, o Primeiro Período da República brasileira terminava nessa busca 

incansável pelo retorno do ensino religioso confessional católico na escola pública, ocasião 

em que ocorreu a Revolução de 1930, momento estratégico para a Igreja Católica retornar ao 

cenário político e reintroduzir seu ensino na legislação educacional.  

No entanto, antes de passar para a abordagem do segundo período republicano, 

aborda-se a análise feita nas Cartas Pastorais Coletivas do Episcopado Brasileiro de 1890, 
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1900 e 1922 com o escopo de se entender a mentalidade da cúpula da Igreja Católica diante 

da separação entre Igreja e Estado durante esses três períodos distintos da República Velha.     

 

1.2.1.2 A constituição de um projeto católico centrado na educação confessional: busca de 

reafirmação da hegemônica abalada pelo ato de separação Igreja-Estado sob a ótica das cartas 

pastorais coletivas do episcopado brasileiro de 1890, 1900 e 1922 

 

Como visto anteriormente, quando a República foi sancionada pelo Governo 

Provisório, o decreto 119-A, de sete de janeiro de 1890, separou a Igreja Católica do Estado, 

além de haver extinguido o Padroado, proibido leis, regulamentos e atos administrativos sobre 

religião e assegurado a liberdade de culto, vindo a Constituição Nacional de 1891 a confirmar 

o expresso nesse decreto. Essa situação era inconcebível para a Igreja Católica, visto que ela 

se mantivera, mesmo que a duras penas, unida ao Estado brasileiro, mantendo-se como 

religião oficial desse Estado por mais de três séculos. O mais obvio, diante desse 

acontecimento, era que a hierarquia católica, no caso o episcopado brasileiro, colocasse como 

alvo de suas aspirações o retorno da Igreja Católica a essa situação para reafirmar a 

hegemonia que tivera no seio da sociedade brasileira. Para tanto, necessitava constituir um 

projeto consistente, focado na educação, por conta da influência católica na educação nacional 

desde o início da sua história, e que fosse disseminado por meio das cartas pastorais, em 

virtude de terem sido documentos oficiais eficientes e eficazes para a Igreja na época. Por 

isso, foi realizada uma análise documental nas Cartas Pastorais Coletivas do Episcopado 

Brasileiro de 1890, 1900 e 1922 com o intento de constatar a real intenção da cúpula da Igreja 

Católica ao utilizar a educação como foco na constituição desse projeto ao longo da República 

Velha brasileira. 

Preliminarmente, a análise possibilitou observar que a constituição desse projeto 

católico teve início com a Carta Pastoral Coletiva de 1890, a qual expôs severa rejeição ao 

decreto 119-A e foi sequenciado pela Carta Pastoral Coletiva de 1900, que criticava medidas 

anticatólicas adotadas pela república, a exemplo do casamento civil, do laicismo nas escolas e 

da liberdade de cultos, além de evocar a história colonial na busca de ressaltar sua 

participação na formação da unidade nacional, em função do quarto centenário do 

descobrimento do Brasil e já era bastante focada no âmbito educacional. Porém, a Carta de 

1922, que foi feita em comemoração ao primeiro centenário da Independência do Brasil, é 

bem mais enfática em relação à educação e, dentre as cartas, segundo Araújo: “Explicitamente 
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a carta de 1922 se põe como a carta magana religiosa”
139

. Para Araújo, essas três cartas 

“traçam o universo mental em que se teceu a denominada Restauração Católica no Brasil.”
140

, 

comprovando, por meio de dados pesquisados por ele própria, que o projeto católico foi 

particularmente focado no âmbito da educação escolar, por conta do enfoque educacional 

explicitado nas cartas e o expressivo número de instituições escolares católicas (276 no caso) 

que foram instaladas no período de 1890 a 1930. 

As Cartas Pastorais foram documentos amplamente utilizados pela hierarquia 

católica ao longo da sua história, por serem entendidas como instrumento útil para estabelecer 

a autoridade episcopal nas dioceses, vindo a se constituírem como principal meio de 

comunicação entre o bispo, os párocos e os fiéis e, por isso, por meio delas, o bispo podia se 

fazer presente e estabelecer sua autoridade entre os clérigos e a população de cada 

comunidade.
141

 

De acordo com Araújo, essas cartas constituem um gênero literário particular e que 

remontam aos primórdios do Cristianismo, sendo “um apelativo comum às cartas do apóstolo 

Paulo, escritas às comunidades de crentes por ele convertidos. Seu intento era orientar, exortar 

e admoestar as referidas comunidades de acordo com seus problemas e/ou necessidades”.
142

 

Segundo Reis, o próprio nome “Carta Pastoral”, também denominada de “Letras 

Apostólicas”,  

 

nos remete aos livros canônicos do Novo Testamento, às cartas de São Paulo, de S. 

Pedro e de outros Apóstolos de Cristo. Esta coincidência de denominação não é 

aleatória, mas pretende mostrar o sentido e a autoridade das mesmas. Quando o 

bispo (pastor), utilizando-se de suas prerrogativas de Sacerdote, Profeta e Rei, fala 

aos seus fiéis diocesanos, ele compartilha da mesma autoridade dos primeiros 

apóstolos. Entende-se assim, porque em suas Pastorais alguns bispos chegavam a 

copiar trechos inteiros de Pastorais de outros bispos. Afinal uma Carta Pastoral não 

pretende ser, senão a voz de Deus que comunica aos homens a verdade.
143
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Para Araújo, o objetivo das cartas pastorais é “orientar, exortar e admoestar as 

referidas comunidades, tendo em vista os seus problemas e/ou necessidades. O termo pastoral 

refere-se ao caráter e ao conteúdo referentes ao pastoreio dos fiéis, via de regra, incluídos 

entre os seus destinatários”.
144

 

Logo, percebe-se que as cartas pastorais coletivas emitidas pelo episcopado brasileiro 

nos anos de 1890, 1900 e 1922 eram direcionadas ao clero e aos fiéis católicos na qualidade 

de documentos oficiais da Igreja, posto que foram produzidas coletivamente pelos bispos, 

autoridades constituídas da Igreja Católica, emitindo julgamentos diferenciados acerca da 

separação Igreja-Estado ao longo de três momentos distintos da República Velha. Residindo 

nesse fato a importância da realização da análise, pois, com ela, foi possível evidenciar a real 

intenção da cúpula da Igreja Católica em relação ao ato de separação Igreja-Estado ao longo 

desse período histórico do Brasil. No entanto, para melhor compreensão dos fatos relatados 

nas cartas e atestar a intencionalidade dos bispos, é necessário entender antes as concepções 

de igreja que inspiraram a mentalidade ideológica do episcopado brasileiro no período 

compreendido entre 1890 e 1922. 

José Carlos Souza Araújo, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação 

do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI) de Minas Gerais e professor-colaborador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia-MG 

(UFU), desenvolveu uma pesquisa, publicada em livro em 1986, na qual ele analisou as três 

cartas pastorais citadas, partindo da hipótese de que, ao longo do período de 1890 a 1922, 

“dois modelos ou duas concepções de Igreja – Cristandade e Sociedade Perfeita – inspiraram 

a mentalidade ideológica do episcopado brasileiro”
145

, vindo a confirmar essa hipótese na 

conclusão da pesquisa ao afirmar que:  

 

Por força da compreensão elaborada, pode-se concluir que a Igreja Católica do 

Brasil é detentora de uma mentalidade ideológica na qual ela crê, e que defende 

através de seu complexo institucional. Tal posicionamento eclesiológico, entretanto, 

no período em apreço, é dúbio e oscilante entre o que se designou por Cristandade e 

Sociedade Perfeita.
146

 

 

Para Araújo, na concepção de Igreja como Cristandade, “o poder político constituído 

e o poder da Igreja se identificam, a ponto de se confundiram; na concepção como Sociedade 

Perfeita, a Igreja se coloca ao lado do poder e da autoridade politicamente constituídos”.
147
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Em outra obra, publicada em 2007, o mesmo autor reafirma essas concepções e as 

explica da forma seguinte:  

 

Em tais cartas pastorais coletivas se expressam duas concepções de Igreja 

amalgamadas, porque se deixam oscilar entre a concepção de gênero medieval, 

conhecida por Cristandade, e a concepção configurada pelo Concílio de Trento, 

realizado entre 1545 e 1563 – daí ser chamada de tridentina – que compreende a 

Igreja como uma Sociedade Perfeita, o que implica a afirmação de que a Igreja está 

acima de outras sociedades, afirmadas como imperfeitas, entre elas o Estado. 
148

 

 

Em relação à concepção medieval de Cristandade, Gomes afirma que ela tinha 

ideologia:  

 

[...] eminentemente religiosa, sacralizadora do poder, das autoridades, da ordem 

vigente (Ordo) [...]. As relações sociais apareciam na consciência dos agentes 

sociais como „naturais‟ e necessárias, naturalizadas portanto. As práticas sociais 

delas decorrentes eram percebidas não como uma imposição, mas como atos 

voluntários ou como deveres morais e religiosos.
149

 

 

Para o autor citado, nessa concepção, toda a quebra de equilíbrio das relações sociais 

entre a ideologia religiosa e a situação vivida, por alguma forma intolerável de arbítrio, 

“forjavam formas de protesto social e geravam movimentos de contra-legitimação que se 

expressam igualmente em termos religiosos”.
150

  

De acordo com Gomes, quando a ordem é perturbada por esse arbítrio, a Cristandade 

medieval propõe três soluções:  

 

uma projeção no passado tentando restabelecer a antiga ordem; uma projeção no 

futuro criando assim quer uma utopia em termos puramente pós-históricos, quer uma 

utopia em termos simultaneamente infra e pós-históricos. Nos três casos, a ordem 

era sempre pensada em seus fundamentos religiosos.
151

 

  

Já em relação à concepção de Igreja como uma Sociedade Perfeita, Araújo afirma 

que ela foi elaborada pelo Concílio de Trento, com base na concepção medieval, não tendo o 

mesmo florescimento desta, uma vez que não se aculturou. Para ele, a concepção de Igreja 

como Sociedade Perfeita emergiu no cenário da história, tendo sido engendrada para  
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a Igreja se autojustificar e defender-se de uma sociedade religiosamente dividida 

(Reforma Protestante); politicamente mais autônoma, pelo menos em relação à 

Igreja Católica; economicamente, sob os impulsos de um capitalismo tímido, mas 

emergente; culturalmente banhada pelos ideais do Renascimento, veiculador de 

humanismo adverso ao católico. Por isso, aparece a Igreja como Sociedade Perfeita 

para concorrer com o descortinar da nova sociedade.
152

 

 

Para observar que essas duas concepções inspiraram a mentalidade ideológica do 

episcopado brasileiro durante a República Velha, Araújo explicita que isto ocorreu em função 

de o Brasil ter sido descoberto na encruzilhada de renovação das concepções de Igreja, isto é, 

na época de transição de novas ideias sobre Igreja, logo:  

 

A expectativa era renovadora, porém o estilo da Cristandade do Velho Mundo se 

desenhou com mais clareza no Novo Mundo. E apesar do Concílio de Trento, 

reminiscências muito profundas marcaram a formação e a vivência religiosa da 

sociedade brasileira. A Igreja Católica no Brasil viveu sob a tutela do Estado, e 

distante para contactar com a Santa Sé. E esta situação perdurou até meados do 

século XIX.
153

 

    

Entendidas essas concepções que inspiraram a hierarquia católica, segue-se para a 

análise feita, respectivamente, nas Cartas Pastorais Coletivas de 1890, 1900 e 1922.  

Em relação à Carta Pastoral Coletiva do Episcopado Brasileiro de 1890, 

considerada uma obra intelectual pelo seu alto teor de requinte formal, foi totalmente redigida 

por D. Antônio de Macedo Costa, ex-bispo do Pará, arcebispo da Bahia e primaz das 

Américas, que teve participação importante na reforma da Igreja Católica, na atuação junto ao 

governo republicano, no estudo do projeto de separação entre a Igreja e o Estado e 

desempenhou um papel relevante na preparação do Concílio Nacional. Essa carta foi 

formalmente estruturada em três capítulos e publicada em 19 de março de 1890. 

Logo no início da introdução dessa carta, após saudar ao clero e aos fiéis, D. Macedo 

da Costa utilizou um argumento forte para convencer que a separação, qualificada como 

“melindrosa”, “cheia de perigos”, traria imensas consequências, assim como predizia que ela 

iria desencadear uma crise negativa sem precedentes para o futuro da pátria, deixando 

bastante claro que o episcopado tinha como alvo o desencadeamento de uma luta em prol do 

retorno da oficialidade do catolicismo como religião do Brasil: 

 

Melindrosa, cheia de perigos, de imensas consequências para o futuro, dignos 

cooperadores e filhos muito amados, é a crise, que, neste revolto período de sua 

história, vai atravessando nossa pátria. Crise para a vida ou para a morte. Para a 
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vida, se todo o nosso progresso social for baseado na religião; para a morte se o não 

for.
154

 

 

É possível perceber que a citação acima deixa muito claro que a mentalidade da 

Igreja Católica era de oposição à separação, fazendo uma previsão pessimista para ela, ao 

mesmo tempo em que condicionava a salvação da pátria à religião, visto que a separação 

culminaria em uma crise que poderia resultar em vida ou em morte. A condição para que 

houvesse vida só aconteceria se o “progresso social” do Brasil fosse pautado pela religião. 

Caso contrário, o resultado seria a morte. Logo, percebe-se um nítido posicionamento de que 

só a religião, no caso a católica, salvaria a pátria. Por isso, essa religião não deveria estar 

separada do Estado, evidenciando o intento do episcopado retomar a posição que tinha outrora 

para reafirmar, com isso, sua posição hegemônica no cenário nacional. 

Em outra passagem, ainda na introdução do documento, é possível observar que a 

cúpula da Igreja Católica de 1890 realmente tinha esse intento, uma vez que afirmou que a 

causa que defendia era a causa da religião, expressando seu desejo de a sociedade brasileira, 

incluindo os dirigentes (no caso do Estado, ou o próprio Estado), respeitar e amar a 

“Religião”, não se separando dela, mas, ao contrário, se inspirando em seus “ditames 

sagrados”, tanto nos atos públicos quanto nos privados: “[...] Queremos que a sociedade 

brasileira toda inteira, compreendida sua parte dirigente, respeite a Religião, ame a Religião, 

não se separe da Religião, antes em seus atos, públicos e privados, se inspire nos seus ditames 

sagrados que ela impõe à consciência”.
155

 

Com esse trecho, percebe-se que a ideia argumentada no documento era despertar na 

consciência da sociedade brasileira e de seus dirigentes que tudo deveria ser organizado com 

base nos ditames sagrados impostos pela Religião Católica, colocada em maiúscula para 

atestar ser a católica a única religião no Brasil, com o fim de persuadir e criar opinião pública 

em favor da união e oposta à separação, isto é, reafirmar seu poderio hegemônico. 

Logo em seguida, já é possível perceber a introdução do assunto educação na 

argumentação do episcopado com o propósito de revelar, mais incisivamente, a existência de 

uma grave crise, e, com isso, atingir um nível mais satisfatório da opinião pública, 

persuadindo e tocando mais profundamente o coração do povo brasileiro, chegando a ser 

dramático em seus argumentos, visto que induzia esse povo a refletir sobre a exclusão de 

Deus (a Igreja), incluindo outros âmbitos além da escola, como a família, o governo, as 
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repartições públicas e até mesmo a morte e a sepultura, deixando bastante claro que estava se 

referindo à crise que o decreto 119-A trouxe para a Igreja Católica em relação à separação, à 

liberdade de culto, à laicidade no ensino público e à secularização dos cemitérios, como 

mostra o trecho da carta abaixo.  

 

Que será de ti, coitado e querido povo do Brasil; se além de tudo te roubam também 

a tua fé, e ficas sem Deus, sem Deus na família, sem Deus na escola, sem Deus no 

governo e nas repartições públicas, sem Deus nos últimos momentos da vida, e até 

na morte e na sepultura sem Deus! Será Possível!
156

 

 

Para tanto, o episcopado buscou incitar o povo, por meio de perguntas, a refletir 

sobre o decreto da separação e o que fazer diante da nova situação, já consumada:  

 

[...] que se há de pensar dessa separação da Igreja e do Estado, que infelizmente está 

consumada entre nós pelo decreto do governo provisório de 7 de janeiro do corrente 

ano? É porventura, em si boa, e deve ser aceita e aplaudida por nós católicos? 

Em segundo lugar, que havemos de pensar do decreto enquanto franqueia liberdade 

a todos os cultos? 

Em terceiro lugar, enfim, que temos de fazer os católicos do Brasil em face da nova 

situação criada à nossa Igreja.
157

 

 

Em seguida, a palavra escola apareceu mais uma vez na argumentação, sendo 

utilizada como um dos elementos constituintes de um campo semântico usado para construir, 

ao longo do capítulo I do documento, uma visão apocalíptica do futuro, enfatizando, 

persuasivamente, a existência de uma crise, a qual resultaria em uma luta incessante, audaz e 

infernal travada em todo mundo contra as ordens religiosa e social, imprimindo mais relevo 

ao problema da sociedade moderna, prevendo o desencadeamento de males ainda mais 

temerosos: 

 

[...] esmorecimento da fé, abandono das práticas religiosas, depravação crescente 

dos costumes, o egoísmo substituindo a caridade, o cálculo a dedicação; perda do 

espírito de família, insubordinação no lar doméstico, na escola, no exército; desacato 

à autoridade, abusos de poder público, falta de respeito geral, desenfreamento do 

luxo com todas as suas consequências, sacrifício de tudo às mais vis especulações, 

ânsia doentia de gozar e enriquecer a todo transe; adoração, enfim, geral, fanática, 

fervorosíssima, do único Deus que impera neste século e nesta terra, de quem 

ninguém blasfema, perante cujo conspecto todos se curvam venerados: o Bezerro de 

ouro!
158
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A partir dessa visão apocalíptica, o documento revelaria o surgimento de uma crise, a 

qual teria provocado a separação. Com isso, percebe-se o posicionamento do episcopado 

brasileiro em condenar a separação Igreja-Estado, já que ela era proclamada como uma 

grande conquista dos intelectuais da época que queriam reduzir os problemas da sociedade e a 

religião a coisas secundárias, pois a solução pretendida para o problema das relações entre a 

Igreja e o Estado era colocar o mundo social desvinculado da “Religião”, ou seja, há uma 

nítida percepção sobre o desejo dos bispos: reatar a situação que a Igreja tinha anteriormente 

com o Estado e, com isso, reafirmar a hegemonia que tinha outrora, como pode ser percebido 

na passagem a seguir: 

  

Assim, não há de andar mais a Igreja conjunta com o Estado. Um e outro poderem 

exercerão ação separada e isolada, sem sequer se conhecerem mutuamente. Nada 

mais de união entre eles. Separação, separação! eis o que se proclama, voz em 

grita, como uma das grandes conquistas dos intelectuais da época! O mundo social 

nada tem a ver com a Religião. Tal é a fórmula teórica que se pretende hoje em dia 

reduzir à prática, e com que se dá como resolvido o momentoso problema das 

relações entre a Igreja e o Estado.
159

 

 

Para reforçar o argumento em favor da união com o Estado e sustentar seu intento, o 

episcopado utilizou uma citação do Papa Gregório XVI, da seguinte forma: 

 

Já em 1832 entendera Gregório XVI que imperioso lhe corria o dever de denunciá-la 

à reprovação da consciência cristã. Ouvi as suas próprias palavras: “Não temos que 

pressagiar”, diz o venerando Pontífice, nada feliz para a Religião e para os governos, 

dos desejos daqueles que querem a Igreja separada do Estado e que se rompa a 

mútua concórdia do império e do sacerdócio; porque é certo que esta concórdia, tão 

favorável sempre e tão saudável aos interesses da religião e da autoridade civil, é 

objeto de terror para os partidários de uma desenfreada liberdade”.
160

  

 

Além desse argumento, a Igreja inculcava a ideia de submissão de todas as pessoas 

aos poderes superiores, isto é, aos poderes dos humanos (rei, generais ou os investidos de 

delegação), argumentando que não havia poder que não viesse de Deus, portanto, quem 

resistisse ou contrariasse ao poder da criatura humana fazia o mesmo em relação ao poder de 

Deus: 

 

Ela inculca a toda alma, que esteja submissa aos poderes superiores, porque não há 

poder que não venha de Deus: de modo que aquele que resiste ao poder resiste à 

ordem de Deus. Ela expressamente recomenda a submissão, em nome de Deus a 
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toda a criatura humana, quer ao rei como ao chefe, quer aos generais como a 

delegados por ele.
161

 

  

Na verdade, esse argumento serviu de gancho para enfatizar que essa submissão seria 

imprescindível para que Igreja e Estado não caminhassem sem parceria, pois, caso isso 

ocorresse, resultaria em um sistema injusto e impossível de ser aplicado na prática: 

 

[...] exigir que o Estado legisle para os cidadãos, prescindindo do religioso respeito 

devido da autoridade da Igreja, a que estão sujeitos os mesmos cidadãos; e, vice-

versa, querer que a Igreja exerça a sua jurisdição sobre os fiéis sem olhar sequer para 

o Estado de que são igualmente súditos os mesmos fiéis, é um sistema este, aos 

olhos do senso comum e da mais vulgar equidade, injusto em si e impossível na 

prática.
162

 

 

Com isso, a cúpula católica reforçaria seu intento de fazer as coisas voltarem a ser 

como eram nos períodos colonial e imperial, ou seja, Igreja e Estado unidos, chegando, 

inclusive, a utilizar, hipoteticamente, o argumento de que uma oposição entre as ordenações 

eclesiástica e civil só resultaria em desordem, confusão, perturbação da paz social e 

inquietação das consciências: “Admitamos que se dê uma antinomia qualquer entre as leis da 

Igreja e as leis do Estado, entre a ordenação eclesiástica e a ordenação civil, que se seguirá 

daí? Necessariamente, desordem, confusão, perturbação da paz sócia, inquietação das 

consciências!”.
163

 

Logo em seguida, a hierarquia da Igreja Católica enfatizou, de forma mais 

contundente, esse posicionamento ao repelir a separação e exigir a união entre os dois 

poderes: “Em nome, pois, da ordem social, em nome da paz pública, em nome da concórdia 

dos cidadãos, em nome dos direitos da consciência, repelimos os Católicos da separação da 

Igreja e do estado; exigimos a união entre os dois poderes”.
164

  

Para concluir o capítulo I da carta de 1890, o episcopado atestou esse 

posicionamento mais uma vez:  

 

Em tese, em princípio não podem os católicos admitir o divórcio do Estado com a 

Igreja. Como não o há entre a razão e a fé, duas luzes emanadas do mesmo sol; entre 

a natureza e a graça, dois influxos do mesmo princípio de vida, não o há também, 

nem o pode haver, entre dois poderes, em que transluz uma imagem ainda que 

diversa da mesma divina paternidade: A quo omnis paternitas, Omnis potestas a 

Deo.
165

   

                                                           
161

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 23. 
162

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 23-24. 
163

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 24. 
164

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 24. 
165

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 26. 



60 

 

No entanto, em algumas partes da carta, foi possível observar certa cautela em 

relação aos argumentos utilizados em favor da união, suavizando, diplomaticamente, o 

discurso na direção de uma união resultante de acordo e harmonia em relação aos interesses 

do Estado, como na passagem seguinte: 

 

Queremos, sim, a união, mas essa união que resulte do acordo e da harmonia, que é 

a única compatível com o sagrado dos interesses confiados à nossa guarda, com o 

decoro e a honra do nosso sacerdócio, com a própria dignidade e os verdadeiros 

interesses do outro poder.
166

 

  

Já em outras passagens, a carta chegou a adotar uma postura contraditória, ambígua, 

em relação ao seu verdadeiro alvo, que era voltar a unir-se ao Estado e, consequentemente, 

voltar a ter a hegemonia e os privilégios que tivera outrora, chegando, inclusive, a acusar o 

Estado de exercer opressão à Igreja em nome do pretenso Padroado, como sendo essa 

opressão a principal responsável pelo abatimento e atrofiamento da Igreja: “Entre nós a 

opressão exercida pelo Estado em nome de um pretenso padroado, foi uma das principais 

causas do abatimento da nossa Igreja; do seu atrofiamento quase completo. Era uma proteção 

que nos abafava”.
167

 Mas, a bem da verdade, esse pretenso Padroado, como já abordado 

anteriormente neste trabalho, dera longa e duradoura hegemonia à Igreja Católica. Hoje, 

verdadeiramente, sabe-se que o padroado atrofiou a estrutura e a autonomia da Igreja, porém, 

não era essa a visão da sua hierarquia da época, pelo menos da maior parte.  

Ainda dentro dessa adoção de postura contraditória e ambígua, a hierarquia da Igreja 

reconheceu a liberdade que lhe fora assegurada pelo decreto 119-A, apesar de admitir a 

existência de cláusulas que poderiam ocasionar restrições odiosas dessa liberdade, porém, 

sendo favorável à sua fiel execução: 

 

Que devemos depois disso pensar da liberdade eclesiástica garantida pelo decreto? 

Se nele há cláusulas que podem facilmente abrir portas a restrições odiosas dessa 

liberdade, cumpre todavia reconhecer que, tal qual está redigido o decreto, assegura 

à Igreja Católica no Brasil certa soma de liberdade como ela nunca logrou no tempo 

da monarquia. Assim, seja ele fielmente executado!
168

 

 

Confirmando essa contradição, o capítulo II do documento foi utilizado, quase que 

em sua totalidade, para criticar o decreto de separação em relação à liberdade de cultos e 

expor a mágoa que ele causou, como na citação abaixo:  
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[...] essa Igreja que formou em seu seio fecundo a nossa nacionalidade, e a criou e 

avigorou ao leite forte de sua doutrina [...] essa Igreja que ornou as nossas cidades 

de monumentos religiosos, que levantou por toda a parte hospitais, recolhimentos, 

asilos, colégios, escolas literárias, [...] ver essa Igreja, dizemos, que tem 

acompanhado toda a evolução da nossa história, que tem tomado sempre parte em 

todos os nossos grandes acontecimentos nacionais, confundida de repente e posta na 

mesma linha com seitas heterodoxas [...].
169

 

 

Entretanto, ao sugerir o que fazer diante da situação e ao analisar os artigos 1º, 4º, 5º 

e 6º desse mesmo decreto, dedicou boa parte do capítulo III para manifestar satisfação em 

relação a ela, isto por que: o artigo 1º proibia a expedição de leis, regulamentos ou atos 

administrativos sobre religião, liberando os “Pastores da Igreja Católica” das malhas do 

ministério do Império, ao passo que o artigo 4º, considerado pelo episcopado como o mais 

importante, extinguiu o Padroado juntamente com suas instituições, recursos e prerrogativas, 

liberando a Igreja da pertença ao governo civil; o artigo 5º consagrava a plenitude do direito 

de propriedade da Igreja Católica e seus institutos ao estatuir a personalidade jurídica para 

todas as igrejas e confissões religiosas e o artigo 6º garantia aos serventuários do culto 

católico da época “a sua côngrua sustentação” e prometia subvencionar por um ano as 

cadeiras do Seminário, com o fim de facilitar a transição de regimes. 

Ainda a respeito da postura contraditória e ambígua da Igreja Católica em relação à 

separação na carta de 1890, alguns estudiosos do assunto também atestaram esse fato, a 

exemplo de Bruneau, ao afirmar que: 

 

A reação da Igreja à República, e à sua maneira de tratar a instituição, parece 

contraditória se não se tem em mente a maneira histórica de definir e exercer 

influência. A posição dos dozes bispos pode ser vista na sua carta pastoral de março 

de 1890, onde eles acolhem a República como a que „assegura a Igreja Catholica no 

Brasil certa somma de liberdades como ella nunca logrou no tempo da 

monarchia.‟
170

 

 

Bruneau observou que a carta mostrou com muita clareza a apreciação dos bispos 

acerca da maior independência que a Igreja teve em relação ao Estado ao analisarem o decreto 

119-A do governo provisório, no entanto,  

 

[...] os bispos parecem dar meia volta e se contradizem quando afirmam: „Em nome 

da ordem social, em nome da paz pública, em nome da concórdia dos cidadãos, em 

nome dos direitos da consciência, repelimos, os catholicos, a separação da Igreja do 

Estado; exigimos a união entre os dous poderes‟.
171
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Para explicar essa contradição da Igreja Católica em torno do assunto, Bruneau 

afirmou: 

 

A explicação é simples: a influência da Igreja tinha sido sempre definida através do 

poder do Estado e as suas estruturas do Estado eram usadas para criá-la e exercê-la. 

Sem esse apoio não havia influência. De modo que, embora querendo mais 

independência do governo, os bispos ainda acreditavam na necessidade do apoio do 

Estado, e isso significava uma forma de oficialização. Provavelmente a sua 

concepção de alternativas estava inibida pelo fato de terem sido excluídos, contra a 

vontade, do domínio público. Eles não venceram a sua reação inicial e, a partir de 

então, o grito de combate da Igreja foi a sua volta ao governo.
172

   

 

Gomes, por sua vez, explicou esse fato da seguinte forma:  

 

A posição da Igreja Católica é antagônica, pois desejava um governo forte, de viés 

absolutista que combatesse as ideologias modernas, mas ainda sonhava com a 

continuidade da união sagrada entre “trono e altar”, entretanto não estava mais 

admitindo a ingerência do governo nos assuntos que dizia respeito apenas a ela 

como instituição, ou seja, no campo religioso só a Igreja poderia governar, mas em 

se tratando de uma tutela do Estado para se manter soberana no país a aliança 

deveria permanecer como algo sacramental.
173

 

 

Ao passo que, para Aquino: 

 

As exortações do episcopado brasileira na Carta Pastoral de 1890 foram ambíguas 

quanto à separação, situando-se entre o lamento da perda de privilégios e o júbilo 

pela liberdade institucional. Os bispos ofereceram apoio ao mesmo tempo em que 

intimidaram o governo republicano brasileiro com ameaças apocalípticas de 

desordem social e guerras que poderiam resultar do cerceamento e da perseguição à 

ICAR. Repudiaram o lema liberal “Igreja livre em Estado livre” ao solicitarem a 

união – enquanto sociedades distintas – da ICAR e do Estado por considerarem o 

catolicismo a única e verdadeira religião, e, sobretudo, pela condição de ser a fé da 

maioria do povo brasileiro. Não se posicionaram frontalmente contra a República 

nem defenderam a monarquia, afinal, consideraram que a Igreja é indiferente a todas 

as formas de governo.
174

 

 

Ao final da carta, o episcopado sugeriu a união de esforços dos dois entes para um 

perfeito acordo no processo de reconstrução da pátria: “É o que esperamos, para que se 

evitem o funesto flagelo das dissensões religiosas, a desunião profunda dos espíritos, nesta 
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quadra melindrosa em que devemos todos, pelo contrário, reunir nossos esforços e trabalhar 

juntos, de perfeito acordo na reconstrução de nossa pátria [...]”.
175

   

Com isso, foi possível constatar nesta análise que a Igreja Católica, na figura de sua 

hierarquia, responsável pela Carta Pastoral de 1890, teve como alvo principal o 

desencadeamento de uma luta para que a Igreja Católica voltasse a ser a religião oficial do 

Brasil, utilizando-se de argumentos fortes e convincentes para tentar trazer de volta o espírito 

do cristianismo à sociedade brasileira, já que era imprescindível a ajuda do Estado, fazendo 

isso de três maneiras: 1) mais incisiva e radicalmente, para persuadir e criar uma opinião 

pública desfavorável à separação, sobretudo nos intelectuais, pela forma erudita como a carta 

foi escrita, utilizando-se, para tanto, de argumentos voltados para revelar a existência de uma 

grave crise, mas que essa crise nada mais era do que a criação de uma estratégia para que o 

futuro da sociedade brasileira fosse pautado nos moldes católicos, já sendo possível perceber 

a presença do enfoque educacional, o qual foi introduzido somente para fortalecer esses 

argumentos; 2) de maneira mais cautelosa e diplomática, em parte bem mais reduzida da 

carta, por meio da proposição de uma união que resultasse de acordo e harmonia em relação 

aos interesses do Estado; 3) e de maneira contraditória e ambígua, chegando a reconhecer a 

liberdade que lhe fora assegurada, inclusive manifestando satisfação em relação a alguns 

artigos do decreto 119-A, que foi a causa da expedição da carta e de toda a reação da Igreja. 

Em relação à contradição e à ambiguidade da carta, chegou-se à mesma conclusão 

dos pesquisadores abordados nesta análise, isto é, a Igreja Católica, historicamente, sempre 

teve influência porque estava atrelada ao poder do Estado, de modo que os bispos ainda 

acreditavam na possibilidade de apoio desse Estado de forma oficializada, porém estavam 

inibidos em função de a Igreja ter sido excluída contra a sua vontade, por isso, eles trilharam 

entre o lamento de ter perdido privilégios e certa satisfação em torno da liberdade 

conquistada. 

Aliás, no que diz respeito a essa à contradição, pôde-se perceber que os próprios 

bispos, em outro documento produzido por eles mesmos, fizeram referência à carta de 

19/03/1890 e afirmaram que se expressaram com energia, mas com calma, assim como 

mostraram que procederam dessa forma porque eles consideravam injustas a exclusão da 

relação oficial Igreja-Estado e a privação da dotação financeira que era repassada pelo erário 

público à instituição. Esse documento foi a Reclamação do Episcopado Brasileiro dirigida ao 
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Chefe do Governo Provisório, em seis de agosto do mesmo ano de 1890, e o fragmento 

retirado dele pode comprovar o afirmado acima. 

  

Na Pastoral Coletiva que dirigimos ao Clero – e aos fiéis da Igreja brasileira, 

alçamos bem alto o pendão católico: proliferamos com energia, sim, mas também 

com calma cheia de dignidade, a clamorosa injustiça praticada contra a Igreja 

católica, excluída ignominiosamente de toda relação oficial com o Estado, banida 

das escolas, dos colégios, de todos os estabelecimentos do governo e esbulhada da 

dotação que lhe era devida pelo erário para sustentação e decoro do culto.
176

 

 

No tocante à constituição do projeto católico com a utilização do enfoque 

educacional, a citação acima confirma o que já foi afirmado nesta análise, chegando este 

pesquisador à mesma percepção que Araújo teve em relação a esse enfoque, posto que, apesar 

de ser pouco citado na carta de 1890, ele aparece para revelar a existência de uma crise, mas 

que, na verdade, como o próprio Araújo afirmou, essa crise era: 

 

[...] decidir os rumos da sociedade brasileira em vista do norteamento católico e de 

suas relações com o Estado. Por conseguinte, não se trata apenas de defender a 

proteção do Estado naquele momento sob a tutela governativa de orientação 

positivista. Afinal, o processo de secularização no Brasil caminhava a passos 

largos.
177

    

 

Além disso, em um dos parágrafos finais de fechamento da carta, pôde-se perceber 

que o episcopado defendeu o ensino religioso ao conclamar que a República “não estabeleça 

escolas sem Deus”.
178

    

Portanto, constatou-se que a Carta Pastoral de 1890 expôs a insistência da cúpula da 

Igreja Católica em continuar tendo o Estado como seu colaborador, mesmo diante da 

separação, defendendo a união, a harmonia e a cooperação entre Igreja e Estado e recusando a 

separação e a secularização, sendo necessário fazer algumas ressalvas ou críticas mais 

incisivas, tanto em relação ao sistema regalista de outrora como outros aspectos que 

consideravam incompatíveis com os interesses da Igreja Católica, além de usar a educação 

escolar e alguns outros fatores para criar a imagem reveladora de uma crise e, assim, iniciar a 

constituição de um projeto na busca de reafirmar sua hegemonia diante da sociedade 

brasileira, projeto que se estenderia ao longo de toda a República Velha. 

                                                           
176

 RECLAMAÇÃO DO EPISCOPADO BRASILEIRO DIRIGIDA AO EXMO. SR. CHEFE DO GOVERNO 

PROVISÓRIO. 1890. In: DIAS, Roberto Barros. “Deus e a Pátria”: Igreja e Estado no processo de romanização 

na Paraíba (1890-1930). 2008. 207p. p. 186-195. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008. 

Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/2008_mest_roberto_dias.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2012. p. 187. 
177

 ARAÚJO, 2007, p. 105. 
178

 CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO de 19.03.1890, p. 57. 

http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/2008_mest_roberto_dias.pdf


65 

 

Por conta da importância da Reclamação do Episcopado Brasileiro dirigida ao Chefe 

do Governo em 1890 para esta pesquisa, foi interessante adicionar mais informação sobre ela 

antes de iniciar a análise da Carta Pastoral Coletiva do Episcopado Brasileiro de 1900, 

sobretudo para destacar sua intenção, uma vez que ela foi a segunda reação oficial desse 

grupo eclesiástico em relação à separação, exposta em documento formal, que foi entregue ao 

próprio Marechal Deodoro da Fonseca por uma comissão de bispos, em seis de agosto de 

1890.  

Segundo Azzi, esse documento também foi redigido por D. Antônio de Macedo da 

Costa ao afirmar que: “É evidente pelo estilo que o documento foi redigido por D. Macedo da 

Costa e que o aceno acima das „esperanças dadas a um colega do episcopado‟ refere-se à sua 

própria pessoa”.
179

 

Quanto à intenção do documento, de acordo com seu primeiro parágrafo, era 

expressar, oficialmente, o posicionamento dos bispos em relação ao projeto da Constituição 

Nacional a ser submetido à sanção do Congresso Federal em reunião que se realizaria no dia 

25 de novembro de 1890, havendo o episcopado atestado o imenso assombro e a profunda 

tristeza que se apossou deles ao lerem esse projeto, como se pode observar abaixo, certamente 

porque ele confirmaria o que já estava prescrito no decreto 119-A acerca da separação Igreja-

Estado: 

     

Os Bispos Brasileiros, representados pela comissão aqui presente, temos a honra de 

vir à respeitável presença de V. Exa. para exprimir-lhe o imenso assombro e a 

profunda tristeza que se apossou de nossa alma ao lermos, nos papéis públicos, o 

projeto da Constituição Nacional, promulgada por decreto do Governo Provisório, 

para ser submetida à sanção do Congresso Federal que tem de reunir-se em 25 de 

novembro próximo.
180

 

 

Sem a pretensão de realizar uma análise profunda acerca da Reclamação, foi 

importante destacar algumas de suas passagens, dada a sua relevância como documento 

oficial da Igreja, já que, em assim fazendo, foi possível atestar alguns pontos do projeto, sobre 

os quais a hierarquia da Igreja Católica confirmou sua oposição, como em relação à liberdade 

de cultos, vista como erro, já que os bispos não queriam sua religião igualada a todos os 

cultos, considerados por eles como seitas criadas pelo orgulho e a paixão de homens 

                                                           
179

 AZZI, Riolando. D. Antônio de Macedo Costa e a posição da igreja do Brasil diante do advento da república 

em 1889. Síntese: Revsita de Filosofia. V. 3, n. 8, p. 45-69. 1976. Disponível em: Acesso em: 

<http://faje.edu.br/periodicos2/index.php/Sintese/issue/view/163>. Acesso em: 7 jun. 2011. p. 53. 
180

 RECLAMAÇÃO DO EPISCOPADO BRASILEIRO DIRIGIDA AO EXMO. SR. CHEFE DO GOVERNO 

PROVISÓRIO, 1890,  p. 186.  



66 

 

desorientados, sendo, assim, uma proposta falsa do sistema, que era visto como nefasto por 

eles, e que essa proposta fora criada a pretexto da liberdade de consciência:  

 

Desvendamos, por uma exatíssima exposição de princípio, a falsidade do ominoso 

sistema, que, a pretexto da liberdade de consciência, escancara as portas a todos os 

cultos, nivelando assim a verdade com o erro, e pondo na mesma categoria a 

Religião Santíssima do Nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, e as tristes seitas 

engendradas pelo orgulho e a paixão de homens desvairados.
181

 

 

Logo no parágrafo seguinte, o documento repeliu outra proposta colocada no Art. 72 

da proposta constitucional, o casamento civil separado do religioso, isto porque, logicamente, 

tiraria a prerrogativa que a Igreja Católica tinha em relação ao casamento: 

 

Repelimos, enfim, o chamado casamento civil, com que se pretende legitimar entre 

cristãos, sem a benção de Deus, sem a ação da graça a união do homem e da mulher, 

união que, fora do Sacramento do Matrimônio, tantas vezes tem sido anatematizada 

pela Santa Sé como um torpe e funesto concubinato, de que devem abster-se com 

horror todos os cristãos.
182

 

  

Além disso, ainda na proposta colocada no Art. 72, o episcopado fez algumas 

reclamações, sendo uma sobre a expulsão da Companhia de Jesus, uma vez que os Jesuítas 

haviam prestado relevantes serviços ao Brasil desde o período colonial:  

 

Reclamamos ainda, Sr. Marechal, contra a premeditada expulsão da Companhia de 

Jesus. Não é aqui o lugar de relembrar a história gloriosa dessa, ilustre Companhia, 

nem tampouco enumerar a longa série de relevantíssimos serviços que a sua 

benemerência deve o Brasil desde os tempos coloniais.
183

 

 

A manutenção da legislação regalista da propriedade de mão-morta
184

, que pesava 

sobre os bens do clero católico, foi outra reclamação feita pelo episcopado sobre propostas do 

Art. 72 do projeto constitucional. Além disso, em outra reclamação a esse artigo, foi possível 

perceber que o enfoque educacional, a partir de então, seria cada vez mais utilizado pelo 

episcopado. Nesse caso, posicionando-se sobre a proposta que tratava da exclusão do ensino 

religioso nas escolas públicas, os bispos predisseram a adoção do ateísmo nessas escolas se o 
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Brasil viesse a ser réu desse tipo de ensino, considerado por eles como crime. Além disso, 

criticaram o novo método educacional, por considerarem que ele suprimia a base de toda a 

moralidade e encheria de inquietação os corações dos pais, ou seja, geraria uma crise, 

solucionável apenas pela Religião (no caso a Igreja Católica), como segue abaixo: 

 

Reclamamos, Sr. Marechal, contra a exclusão de todo o ensino religioso nas escolas 

públicas. É doloroso para os nossos corações de Bispos que a lei civil force 

professores católicos a calar diante dos seus alunos o santo nome de Deus, e lhes 

imponha o triste dever de não mais falar dos sublimes e comoventes ensinamentos 

de nossa fé, tão aptos por sua natureza a insculpir naquelas tenras almas os 

princípios eternos do bem e a excitar nelas o sentimento de tudo quanto é justo, 

decoroso, nobre, elevado e santo. Que maior pedra de escândalo do que a irreligião 

na escola? Eduque-se no ateísmo a geração que desponta, bem depressa, diante de 

nossos olhos contristados, aparecerão estiolados pelo vício esses corações juvenis, 

em que a Religião e a Pátria depositavam as suas mais fagueiras esperanças! Que 

tremendas maldições cairão sobre o nosso caro Brasil, se ele se tornar réu de tão 

enorme crime! A perspectiva do futuro que nos aguarda, com semelhante método de 

educação que suprime pela base todo o elemento de moralidade, enche de 

inquietação os corações dos pais de família verdadeiramente dignos de tão belo 

nome.
185

 

 

Antes das saudações finais, os bispos mostraram que, realmente, estariam dispostos a 

travarem uma luta e usarem, de forma enérgica, todos os meios legais para manterem os 

interesses da Igreja e não tripudiariam dessa luta, atestando, assim, seu posicionamento em 

relação ao projeto constitucional: 

 

Usaremos energicamente de todos os meios legais para sustentar, sem 

desfalecimentos, os interesses sagrados da fé e da liberdade das almas. Ainda em 

ferros ou no exílio, à custa da própria vida, ergueremos sempre com apostólica 

intrepidez a nossa voz em defesa da causa santa da Religião. 

Não trepidaremos na luta; o futuro não poderá deixar de ser da verdade, da justiça, 

de Deus.
186

  

  

Por fim, foi importante destacar que a Reclamação dos bispos conquistou resultados 

positivos, uma vez que conseguiu mudar alguns artigos da nova Constituição da época, 

embora avaliados pelos próprios bispos como “poucos, mais significativos”, como enfatiza 

Dias ao mostrar os efeitos benéficos conseguidos: 

  

Os efeitos benéficos da Reclamação para com a Igreja foram avaliados pelos bispos 

como poucos, mas significativos. Não foi aprovado o artigo que expulsava os 

Jesuítas do Brasil e que proibia a fundação de novos conventos ou Ordens 

monásticas; houve uma modificação no Parágrafo 3º sobre o direito de propriedade e 
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aquisição de bens pelas ordens religiosas e foi supresso o Parágrafo 4º que obrigava 

a precedência do contrato civil ao casamento católico.
187

 

 

Feitas essas considerações, volta-se, agora, para a análise feita na Carta Pastoral do 

Episcopado Brasileiro de 1900, que foi a de menor extensão (37 páginas apenas). Ela foi 

estruturada em um só corpo, sem divisão em parágrafos ou seções e, apesar de não ter 

indicação de autoria, segundo Martins, foi “atribuída a D. Silvério, Bispo de Mariana”
188

 e, 

como a carta de 1890, foi feita em comemoração a um grande acontecimento, o 4º centenário 

do Brasil, no caso.  

Logo no início, após a saudação ao clero e aos fiéis, em meio ao júbilo pelos quatro 

séculos de nascimento civil e religioso do Brasil, o episcopado emitiu considerações 

pessimistas em relação ao que o país vivenciava naquela época, fazendo predição catastrófica 

para o futuro, caso o remédio extraordinário não viesse do céu, mesmo diante dos esforços, 

desejos e ações da Justiça e dos dirigentes da nação: 

 

Tão triste é o quadro de nossos males presentes e tão mal assombrado é o futuro, que 

se nos levanta diante dos olhos, que reputamos insuficientes para impedir nossa 

ruína todas as diligências da indústria humana, por maiores que sejam os esforços, e 

por mais sinceros que sejam os desejos e diligências do Supremo Magistrado e dos 

ilustres cavalheiros que dirigem os destinos da Nação, se do céu não vier um 

remédio extraordinário.
189

 

  

Na verdade, o episcopado fez essa predição catastrófica para mostrar, logo em 

seguida, que isso era consequência de um sintoma manifesto de dissolução da sociedade, 

ocasionada pela falta da religião, criando uma visão apocalíptica da situação, nos mesmos 

moldes da carta de 1890, para reafirmar sua posição contrária aos ideais republicanos, como 

se pode perceber no trecho abaixo. 

 

[...] extinguiu-se o respeito à autoridade em si, dissolve-se a harmonia nas famílias, 

multiplicam-se com pavorosa frequência homicídios, roubos, sacrilégios e outros 

crimes nefandos, de que anteriormente havia apenas notícia; o interesse material e às 

vezes sórdido, parece o móvel único dos atos públicos e particulares, sem se fazer 
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caso nenhum da justiça, do dever, da consciência, nem de Deus, sintoma manifesto 

de dissolução social; porque faltando a religião, segue-se a destruição do povo.
190

   

 

Foi dentro do clima de comemoração que o episcopado aproveitou o ensejo para 

fazer uma retrospectiva de fatos relativos aos quatro séculos de história do Brasil, com o 

propósito de mostrar que, apesar das faltas e desamor do povo brasileiro, Deus continuou a 

lhe estender a mão em soma de benefícios, iniciando-se pela lembrança da descoberta do 

Brasil, quando a esquadra de Cabral aportou na costa de Salvador, cenário da cruz como 

primeiro estandarte e da escolha de Vera Cruz e Santa Cruz como primeiros nomes para a 

nova terra, mostrando a forte presença e participação da Igreja Católica nesse feito, o qual 

trouxe “felizes auspícios para o nascimento de um povo!”
191

 

Na sequência do documento, o episcopado continuou a relembrar outros fatos 

históricos importantes em torno do quais a Igreja teve participação relevante para mostrar o 

quanto o Brasil deve à Igreja Católica, expressando o heroísmo dos jesuítas e missionários no 

processo de desbravação, colonização, formação e civilização da nação:  

 

De quanto deves Brasil, a teu Deus são testemunhas os templos e monumentos 

levantados pela gratidão de teus maiores, as cidades que surgiram em memória de 

acontecimentos gloriosos, os mesmo desertos palmilhados pelo pé do Apóstolo, e as 

matas virgens, onde penetrou o missionário em busca das almas dos selvagens!
192

 

 

Para o episcopado, apesar de tantos benefícios, o poder humano invadiu a esfera 

espiritual, que pertencia exclusivamente à Igreja, com perseguição aberta ou dissimulada, por 

meio de “leis iníguas e opressivas da liberdade da mesma Igreja”, as quais, “mancharam 

nossos códigos, a pouca fidelidade nos pactos com o poder eclesiástico, a diminuta 

consideração dos governos para com assuntos religiosos e a guerra mal disfarçada sob a capa 

de proteção à Igreja”
193

, percebendo-se, como isso, que os bispos consideravam essas leis – 

certamente se referindo às mudanças feitas pelo Estado no seu relacionamento com a Igreja – 

como sendo responsáveis pelos pontos negros da história brasileira. 

No entanto, como na carta de 1890, os bispos se contradisseram ao afirmarem que, 

apesar desses pontos negros na história do Brasil, eles não se colocaram contra os regimes: 

“Não fomos adversos ao regime passado, nem o somos ao que atualmente nos rege”.
194
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Logo em seguida, o enfoque educacional foi introduzido pelo episcopado ao 

manifestar suas críticas ao ensino e aos professores do período imperial, observando que 

nesse país católico, em que o Governo,  

 

[...] que se intitulava protetor da Igreja, protegia, não tolerava somente, a heresia; e 

nossa religião podia ser livremente insultada e vilipendiada no mesmo seio do 

Parlamento, que jurava defendê-la; permitia-se propinar à nossa mocidade ensino 

destruidor da fé e da moral, nas mesmas escolas superiores, onde mestres sem 

nenhuma crença, ou adversos à todas as crenças, e livros de doutrina anticatólica, 

podiam derramar a seu talento o veneno da descrença nas classes, que depois deviam 

dirigir a Nação.
195

 

 

Esse argumento serviu de gancho para introduzir críticas à liberdade de cultos, à 

imprensa e à maçonaria, assim como para chegar à conclusão de que todos os “germes de 

destruição” foram incubados durante o período imperial para “produzirem frutos de morte na 

formação da nossa República”
196

, que resultou na separação da união que Igreja tinha com o 

Estado. 

Na sequência, o documento asseverou a oposição dos bispos em relação à separação 

proclamada na Constituição, afirmando que talvez “seus promotores pretendam desculpar-se, 

porque, separando o Estado da Igreja já deixaram a esta mais liberdade. Se é certo, que a 

Igreja ficou mais livre do que no tempo da falsa proteção que lhe dava o passado regime, não 

é menos certa a injustiça desta medida violenta”.
197

 

Ainda em relação à sua oposição à separação, o episcopado deixou evidente a sua 

preocupação em relação ao ensino religioso laico na educação escolar, ao criticar o novo tipo 

de educação decretada:  

 

Decretou-se que em nossas escolas primárias e superiores fossem seminários de 

ateísmo, onde nada se ensinasse de religião, nada de Deus. Este nome adorável 

poderão os mestres proferir para o insultar ou negar; não terão liberdade de infundir 

na inteligência e no coração dos alunos conhecimentos de amor do Deus Criador 

deles e do Universo, e de Jesus seu Unigênito filho, nosso Redentor.
198

 

   

Feitas as críticas em relação à separação, o episcopado deixou bastante claro que seu 

desejo era reaproximar-se do Estado para que o catolicismo voltasse a ser sua religião oficial 

e, com isso, reafirmar, pública e oficialmente, sua hegemonia na sociedade, ao expressar que: 

“Procuremos que Jesus seja reconhecido e adorado pela sociedade e não pelos indivíduos; 
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pública e oficialmente, e não só no interior das casas, no recinto dos templos e junto aos 

altares”.
199

 

Após expressarem esse desejo, os bispos foram bastante taxativos em relação à sua 

posição diante das ideias do novo governo ao afirmarem: “não queremos ser nação sem 

religião e sem Deus, não queremos ser governados por um governo ateu”
200

. Para tanto, 

propuseram algumas ações para plantarem e nutrirem a fé no coração de todos os brasileiros, 

colocando a educação como estratégia principal, insistindo na obrigação que os religiosos 

tinham com o ensino: 

 

Por isso outra vez insistimos na obrigação que têm os Pastores de almas de ensinar a 

doutrina cristã aos meninos e adultos, e de acomodá-la nos corações das crianças de 

maneira, que amem a Deus e a religião, pratiquem seus preceitos, recebam seus 

sacramentos, e desde os tenros anos fujam do pecado como de peste infernal e se 

tomem de amor pela virtude.
201

 

    

Na sequência da carta, o episcopado deixou bem mais claro que a educação 

realmente seria o foco na constituição de seu projeto para reaver suas relações com o Estado e 

reafirmar sua hegemonia, visto que considerava o ensino a forma mais adequada para seus 

propósitos, por isso, pretendia propagar sua ação educacional da freguesia até os mais 

longínquos povoados, sem medir esforços, até pedindo e procurando ajuda aos leigos, pois 

haveria lugares distantes em que os padres não poderiam estar constantemente presentes: 

 

Não bastará muitas vezes um só padre na freguesia, ou em muitas freguesias para 

ensinar a todos que hão mister doutrina. A esta precisão poderão dar remédios, 

pedindo e procurando seculares que os ajudem no ensino, mormente nas fazendas, 

roças e povoados distantes do centro da freguesia. Neste particular se esforcem, e até 

se sacrifiquem, por ser de todos os misteres o mais conducente para a glorificação do 

Redentor, o mais proveitoso para a paz, concórdia e prosperidade da Nação 

brasileira.
202

 

   

Além dessa constatação, foi possível reafirmar a importância da educação no intento 

do episcopado, quando este recomendou a promoção de missões mais frequentes para que o 

ensino pudesse chegar a todas as dioceses, nem que tivesse de transformar os párocos e 

vigários em missionários para dar conta do trabalho, dada a carência de missionários em 

algumas dioceses:  
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Sobre este ensino promovam missões entre o povo tão frequentes quanto possível, 

pois não há para ele exercício de maior alcance na reformação da vida e mudança de 

costumes. Em muitas de nossas dioceses faltaram missionários em número suficiente 

para percorrerem todas; por isso façam-se missionários os mesmos párocos e 

vigários, ajuntando-se aos dois e três para darem alguns dias de pregação eficaz e 

simples, de doutrina e de sacramento às freguesias e capelas que estiverem a seu 

cargo.
203

 

 

Nas páginas finais da carta, após recomendarem a repetição dos exercícios orientados 

durante os dois anos seguintes com mais insistência, os bispos fizeram outras recomendações 

em relação aos procedimentos que deviam ser adotados durante as homenagens a serem 

celebradas no término do século XIX e início do século XX da era cristã.     

Portanto, esta análise constatou que a Carta Pastoral de 1900 criticou incisivamente 

as medidas adotadas pela República, consideradas anticatólicas pela Igreja, principalmente em 

relação à liberdade de cultos, ao casamento civil, ao laicismo das escolas e a equiparação do 

catolicismo com as outras religiões, como fizera a carta de 1890, porém, apontou para o uso 

mais estratégico da educação e, de maneira mais enfática e detalhada, buscou disseminar a 

educação confessional católica em todos os recantos da nação, com vistas a reafirmar seu 

poder hegemônico diante da sociedade brasileira.  

Já a Carta Pastoral do Episcopado Brasileiro de 1922, escrita por D. Joaquim 

Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, foi publicada 

no Rio de Janeiro durante a festa de Pentecoste, no dia 4 de junho de 1922, em comemoração 

ao primeiro centenário da independência do Brasil. Também foi escrita em linguagem 

bastante formal, distribuída em 22 capítulos, num total de 129 páginas, sendo, por isso a mais 

extensa das cartas, além de ter sido considerada como a “carta magana religiosa”, como já 

afirmado neste trabalho. 

Percebeu-se, logo na introdução da carta, que os bispos aproveitaram o momento 

comemorativo para enfatizarem que as festas revelavam que os ensinamentos adquiridos no 

passado seriam impulsos fortes de renovação e grandeza para o futuro, com o fim de 

explicitarem que esse documento iria descrever o que a Igreja Católica já tinha feito em prol 

do Brasil e o que esse país devia à Igreja, assim como fizera na carta de 1900. 

Em seguida, logo no primeiro parágrafo do capítulo I, o episcopado enfatizou que, 

foi graças à Igreja Católica que “a verdadeira fé tem raízes bem profundas nas entranhas 

mesmas da nossa pátria, catholica por seu berço, por sua educação, na quasi totalidade de seus 
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habitantes!”
204

, explicitando, com isso, que o Brasil devia muito à Igreja, sobretudo em 

relação à fé e à educação. Por isso, assim como fizera na carta de 1900, o episcopado passa a 

digressionar, do capítulo I ao VI, fatos históricos que confirmariam essa tese da dívida do 

Brasil em relação à Igreja. 

Para tanto, iniciou essa digressão de fatos pela partida da armada de Cabral do Rio 

Tejo em Portugal, que tinha o Oriente como destino, mas a providência divina a fez ancorar 

no Brasil, então nomeado de Terra de Vera Cruz, onde o pavilhão protetor dessa terra fora 

erguido em uma majestosa cruz de madeira, argumentando que o Brasil, por isso, desde sua 

origem, pertencia ao Filho de Deus: “Eil-o o descobridor do Brasil, levantando para perpetua 

memoria da posse divina o glorioso padrão, que, ha vinte seculos, marca as conquistas do 

Filho de Deus. A Elle, pois, pertence desde sua origem a Terra de Santa Cruz”.
205

 Em 

seguida, sequencia a digressão com a narração de muitos outros fatos importantes da história 

do Brasil, tudo com a finalidade de convencer que a Igreja Católica esteve presente em todos 

os lugares e em todos os setores da vida brasileira ao longo de sua história, agindo sempre 

para o bem da nação, tanto em momentos de paz quanto em momentos de guerra:  

 

Si procurarmos fazer renascer o nosso passado, si reconstruirmos a nossa vida 

colonial ou consultarmos os períodos mais fecundos da nossa vida intelectual, a 

sciencia e as artes, a história e a legenda, a poesia e a eloquencia, as festas e as 

canções populares, nos mostram a Egreja presente em toda parte, agindo sempre 

para o bem do Brasil, tanto nos dias de jubilo, como nos dias de tristeza, na guerra 

como na paz.
206

 

 

Desse modo, percebeu-se que o foco das descrições utilizadas no capítulo I da carta 

girou em torno da influência da Igreja, do heroísmo e patriotismo dos jesuítas no 

desbravamento da nova terra durante o processo de colonização e do seu papel civilizatório da 

sociedade, por meio da forte ação educativa escolar desses jesuítas que, em 1554, já haviam 

fundado colégios na Bahia, em São Vicente e São Paulo. 

No capítulo II, o episcopado manteve esse mesmo foco, mostrando a dedicação e a 

influência dos jesuítas Anchieta e Nóbrega na expulsão dos franceses do território brasileiro e 

no salvamento da cidade de Piratininga, por ocasião da Guerra dos Tamoyos, utilizando-se da 

paciência e da diplomacia, além da influência do padre Antonio Vieira e de outros religiosos 
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católicos, como frei Manoel da Ressurreição e D. José da Cunha Azeredo, em outros fatos 

importantes da história do Brasil, que agiram tão somente “pelo amor à Religião e à Pátria”.
207

 

Nos capítulos III, IV, V e VI, o episcopado tentou provar sua tese de que o Brasil 

devia muito à Igreja Católica, mantendo, para isso, a utilização de argumentos baseados em 

fatos históricos, detalhando, com sutilizas, para concluir que:  

 

Foi Ella que amansou e civilizou os primitivos habitantes do nosso paiz; desbravou 

nossas florestas, transformou em selvas de edifícios nossas solidões; avigorou 

nossos soldados para as asperezas da guerra; temperou nossos ânimos para rijas 

provações; aprimorou nosso espírito; apurou e amenizou nossos costumes, 

consolidou nossas leis e cimentou nossa unidade nacional.
208

 

   

No capítulo VII, o episcopado mostrou as ações dos bispos brasileiros após a 

proclamação da República e a separação entre Igreja e Estado realizada pelo decreto 119-A. 

Nesse caso, os próprios bispos atestaram que sua ação primeira foi a Carta Pastoral Coletiva 

de 1890, considerada por eles como um “singelo programa” com que a Igreja iniciou sua nova 

vida, e que a segunda ação foi a Reclamação da hierarquia católica ao Chefe do Governo 

Provisório, com a qual argumentaram “contra as clausulas inseridas no projecto da 

Constituição nacional que ofendiam a liberdade e os direitos da Egreja”
209

, confirmando, 

assim, o que foi detectado por este pesquisador na análise procedida na carta de 1890. Além 

disso, os bispos atestaram a intenção da Igreja Católica se fazer presente nos mais longínquos 

lugares do nosso território após a separação do Estado e o retorno do apoio de Roma, ao 

mostrarem a fundação de novos bispados, Prelazias e Prefeituras Apostólicas, comprovando a 

existência de um projeto católico na busca de reafirmar sua hegemonia, já sendo possível 

perceber a intenção de usar o foco educacional para constituição desse projeto, uma vez que 

os bispos atestarem que, além de centros de vida religiosa, esses e outros tantos entes da 

Igreja seriam focos de cultura intelectual:  

 

Erigiram-se, pois, sem demora, e foram se erigindo no decurso do tempo até agora 

passado novos bispados; de modo que, em vez de doze que havia, no vastíssimo 

território brasileiro antes do actual regime, contam-se hoje 52, além de seis Prelazias 

e três Prefeituras Apostólicas, que, além de serem centros de vida religiosa, são 

outros tantos fócos de cultura intelectual e de progresso moral e material.
210
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Outras ações importantes desse projeto foram também reveladas pelos bispos, dentre 

as quais se destacaram a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida por decreto do 

Vaticano, a entrega do Brasil à tutela e amparo dessa Virgem, que passara a ser a padroeira do 

Brasil, celebrada perante uma multidão de fiéis de todas as classes, no dia 8 de setembro de 

1904, o conferimento do grau de embaixada do Brasil junto ao Vaticano e a elevação da 

Nunciatura brasileira à categoria de primeira classe, igualando-se a Viena, Paris e Lisboa. Por 

isso, o episcopado concluiu o capítulo afirmando que “a imparcial história proclamará, sem 

dúvida, que aos conselhos dos Bispos e Sacerdotes se deve em grande parte o bom êxito dessa 

obra”.
211

  

No capítulo VIII, o episcopado reconheceu a liberdade que o novo regime de 

governo deu à Igreja Católica, facilitando sua expansão, e confessa que os poderes públicos 

procuravam aplicar a Constituição de modo a não ofender o catolicismo, que para eles ainda 

era a religião nacional: “o actual regimen assegura à Egreja certa somma de liberdades que lhe 

facilitam a dilatação do reinado de Jesus Christo, e, justo é confessarmos, os Poderes Públicos 

tem procurado aplicar a Constituição de modo não infenso ao Catholicismo, que é entre nós a 

Religião nacional”.
212

    

Ainda no capítulo VIII, o episcopado expôs o reconhecimento, por parte do 

Presidente da República e do Relator do parecer referente à criação da embaixada do Brasil 

junto ao Vaticano, em discurso proferido por eles na época da criação da embaixada, assim 

como passou a fazer uma exposição de reconhecimentos dos benefícios feitos pela Igreja por 

parte do legislativo, da imprensa e dos intelectuais, destacando dentre eles o grande sociólogo 

Le Play e o historiador positivista Taine, que exprimiram que, “no domínio da civilização 

moderna, apoiados unicamente nos factos, formularam leis geraes, uma vez que nas era do 

paganismo Horácio reconheceu a grandeza ou decadência das nações da prática ou abandono 

do culto religioso”.
213

    

O argumento explorado no capítulo IX foi que a Igreja Católica exerceu influência 

salutar na formação da nacionalidade brasileira, por isso, a gratidão devia ser imposta, 

demonstrando que as recomendações dados pelo Papa Leão XIII, por intermédio da primeira 

Carta enviada logo após a proclamação da República, foram cruciais, sobretudo as 

relacionadas ao altar, à sociedade civil, às comunidades religiosas, às associações pias e aos 

institutos de educação, revelando a fonte de suas principais ações em reação à separação, 
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posto que a citada carta servira como programa de vida para o Brasil, sendo, por isso, a Carta 

Magana religiosa para a ação da Igreja em relação ao regime da época, na visão dos bispos: 

 

Em cada uma das linhas desse precioso documento, curto pelo tamanho, extenso 

pelo amor, sente-se o continuo e fervoroso palpitar do coração dum pae carinhoso, 

cuja solicitude se manifesta nas providências que recomenda ao clero e fiéis. O altar 

e o lar, a sociedade civil e as Communidades Religiosas, associações pias e institutos 

de educação, tudo temo seu lugar nesse programma de vida para o Brasil, a que bem 

podemos chamar nossa Carta Magna religiosa no regime actual.
214

  

 

O capítulo X da carta foi utilizado para argumentar acerca da importância do pároco 

como personagem principal nas manifestações, tanto da vida pública como privada, 

continuando a utilizar os ensinamentos do Papa Leão XIII para fornecer orientações sobre os 

deveres dos párocos e das ações a serem desenvolvidas por eles. 

No capítulo XI, o episcopado fez uma abordagem sobre a imprensa, mostrando que 

ela era nociva quando atuava negativamente, porém, era benéfica quando utilizada para o 

bem, sobretudo em relação à obra de Deus, sendo, por isso, recomendada para ser utilizada 

nas ações dos párocos para a fecundidade de seu ministério. 

Acerca do foco educacional como elemento norteador do projeto católico, pôde-se 

perceber que ele estava bem enfatizado no capítulo XII da carta, uma vez que, logo no início 

desse capítulo, os bispos, por meio de uma citação de Veuillot, atestaram: “A Egreja é mãe; e 

por isso que é mãe, é também mestra da escola [...]. A despeito de todos os perigos, em todos 

os disfarces a que hão de constrangel-a, há de conseguir ensinar o conhecimento de Deus, a 

arte de o conhecermos e amarmos”.
215

 

Para ressaltar a importância da educação nos planos católicos, o episcopado afirmou 

que o Papa Leão XIII a colocou em primeiro lugar nas orientações que fornecera após a 

proclamação da República ao dizer que: 

 

Não menor zelo vosso reclamam os interesses dos fiéis, diz o grande Pontífice, e 

entre estes interesses deve ocupar o primeiro logar a conveniente instrucção dos 

meninos e ignorantes nos elementos da nossa santa Religião, para o que deve ser 

constantemente estimulada a atividade dos curas.
216

 

 

Além disso, citou o que o Código do Direito Canônico dizia para mostrar o porquê 

do uso do ensino como elemento norteador do projeto católico: “Gravíssimo officio e próprio, 

principalmente, dos pastores das almas, é o de ensinar a doutrina ao povo christão, lê-se no 
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Cannon 1329 do Código do Direito Canônico”
217

 e, mais adiante, reforçou o alcance dessa 

intenção: “De portas a dentro com filhos e empregados, fóra de suas casas com quantos a 

houverem mister, nos grandes centros, como nos pequenos núcleos de população, exerçam a 

mais profícua das obras de misericórdia: ensinar os ignorantes”.
218

     

Para concluir o capítulo, o episcopado reforçou que o alcance do projeto educacional 

católico deveria atingir todos os níveis de educação escolar: “Com efeito, para salvaguarda e 

incremento da fé e dos bons costumes, é indispensável que se respire a plena atmosfera 

religiosa em todos os estádios da formação intelectual, desde as escolas primárias até aos 

cursos superiores de ensino”
219

, ficando, portanto, evidente que a Igreja Católica constituiu 

um projeto em busca de reafirmar sua hegemonia no seio da sociedade brasileira, sendo a 

educação realmente  utilizada estrategicamente como foco desse projeto.   

No capítulo XIII, também bastante focado na educação, o episcopado utilizou uma 

citação do Código Canônico para alertar os párocos a terem atenção especial aos meninos que 

tivessem vocação eclesiástica, como fim de desviá-los dos contágios do novo século:  

 

Tenham os sacerdotes, mormente Parochos, especial cuidado em preservar dos 

contágios do século os meninos que derem signaes de vocação ecclisiastica, 

apliquem-se a formal-os na piedade, a inicial-os nos primeiros estudos das letras e a 

cultivar nelles o germen da vocação divina.
220

 

 

O capítulo XIV foi usado para relatar outras orientações do Papa Leão XIII em 

relação aos interesses da Igreja diante da nova situação imposta pelo novo regime, destacando 

que o citado Pontífice, 

 

com palavras de amor e luz [...], avisa-nos acerca do progresso da fé e da piedade, da 

aplicação de oportunos remédios aos males que de todas as partes nos invadem, das 

Ordens Religiosas, das associações christãs, da escolha dos homens que hão de 

compor as assembleias legislativas, da harmonia entre bispos e da frequência de suas 

reuniões.
221

      

 

Nos capítulos XV e XVI, o episcopado criticou a obrigatoriedade do casamento civil, 

imposta pelo governo provisório, afirmando que:  

 

Um dos males com que paixões mal contidas ameaçam a sociedade brasileira é o 

rompimento do laço conjugal, instituído indissolúvel por Deus mesmo, restaurado 
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por Nosso Senhor Jesus Christo, heroicamente defendido pela Egreja no remoinhar 

das paixões reaes e populares, propugnado com vantagem por homens altamente 

abalizados no saber e na virtude, confessado como ideal no matrimônio por aquelles 

mesmo que lhe permitia, rompimento em certas circumstancias.
222

  

 

A conclusão que o episcopado chegou acerca desse assunto foi que: 

 

Deformaram o casamento, contraindo-o sem amor, por motivos ilegítimos, e por isso 

não admira que lhes falte a comunhão das almas, sem a qual não pode haver 

felicidades. Elles é que tornam jugo pesado a indissolubilidade, e tanto direito tem 

de se revoltar contra ella, quanto contra as leis que asseguram a propriedade aquelle 

que se visse perseguido por tel-as violado. Tanto aquelles, como este, pagam o seu 

merecido castigo pelos maus princípios e pessoaes desatinos.
223

 

 

No capítulo XVII, o episcopado ainda abordou a questão do casamento para 

argumentar que, da forma como fora instituído pelo novo regime, teria como consequência o 

divórcio, passando a discorrer longamente sobre os males do divórcio até o final desse 

capítulo e ao longo dos capítulos XVIII e XIX. 

No capítulo XX, os bispos fizeram uma série de orientações aos pais, dentre as quais 

destacaram a importância dos pais se formarem na escola do Evangelho, pois se “a juventude 

encontrar no lar bom ensino de doutrina e bom exemplo, que é uma como que escola prática 

de virtudes christãs, salva e segura de perigos estará, em grande parte, a sociedade”
224

, 

enfatizando, novamente, a importância da educação. 

O capítulo XXI foi inteiramente dedicado à educação, sendo destacado, logo no 

início do capítulo, que a escola “deve ser um prolongamento do lar, e, por isto, uma das 

preocupações dos páes que zelam as almas de seus filhos é a escolha de escolas e mestres a 

quem possam, com consciência tranquila, confiar esses entes queridos, herdeiros de seus 

nomes e de suas virtudes”.
225

 

Com essa citação já foi possível perceber que a educação defendida pela Igreja 

Católica era a oferecida por ela, isto é, uma educação confessional baseada nos princípios da 

Igreja, pois, para o episcopado,  

 

Não há educação sem moral, nem moral sem religião [...]. louvável é que os páes 

não perdoem a sacrifícios para a instrução de seus filhos, mas assentada em bases 

christãs. Si os enviam a escolas onde ficam expostas a perder a fé e a moral 

religiosa, gravemente oneram a consciência deante de Deus e são causa de grandes 

males sociais.
226
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No entanto, na sequência da carta de 1922, os bispos observaram que notáveis 

especialistas em matéria de educação, e todos contrários à Igreja, pensavam o assunto de 

forma negativa, a exemplo de: Victor Hugo, ao afirmar que “abrir uma escola é fechar uma 

prisão, milhares e milhares de escolas se fundaram, e, em vez de se fecharem os cárceres, 

novos se abriram e mais foram enchendo”
227

; Spencer, ao dizer: “Instrui! Instrui!... Por toda 

parte se pensa que, si os homens sabem o que é bem, não deixarão de fazel-o, e o desmentido 

quotidiano da experiência não basta para pôr o homem de sobreaviso contra este erro!”
228

; e 

Morselli, materialista e darwinista, que, após criterioso estudo, estabeleceu a seguinte regra: 

“os paizes que possuem nível mais elevado de cultura são o que fornecem maior contingente 

de suicidas”
229

, porém, todos esses especialistas estavam errados, pois, segundo o episcopado 

“não se pode dizer que a instrução per se disponha o homem necessariamente para o crime”
230

 

e, para provar essa assertiva, o episcopado utilizou um argumento baseado em especialistas 

versados no assunto, citando a seguinte conclusão de uma matéria publicada em 1896 no 

jornal parisiense o Fígaro, também contrário à Igreja Católica: “A supressão do ensino 

religioso nas escolas é um dos factores do augmento dos crimes”.
231

 

Em seguida, o episcopado construiu fortes argumentos, também baseados em 

citações de especialistas, para defender a educação, porém, uma educação que tivesse como 

base fundamental a religião católica, isto é: “Sem educação religiosa, diz Mandsley, a 

civilização pode fazer brutos mais brutos do que o estado da natureza”.
232

   

Para reforçar a defesa da educação baseada nos preceitos da Igreja Católica, os 

bispos delegaram aos pais a obrigação de conseguirem completa educação cristã para seus 

filhos e impedi-los de frequentar escolas que não sigam esses tais preceitos: 

 

Os páes tem, portanto, rigorosa obrigação de envidar os meios efficazes para 

repellirem toda e qualquer ofensa a seus direitos, nesta matéria, conseguirem 

completa faculdade para a educação christã de seus filhos, a qual compreende o 

direito de impedir que eles frequentem escolas em que haja perigo de sorverem o 

funesto veneno da impiedade. Qunado se trata de bem educar a juventude ninguém 

tem direito de fixar limites a trabalhos e sacrifícios, por maiores que possam ser.
233

  

  

Na sequência, o episcopado mostrou a preocupação e o esforço da Igreja Católica em 

fundar escolas para educar a juventude, recomendando a imitação de tal exemplo, 
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explicitando, portanto, a intenção de utilizar a educação como foco principal de seu projeto 

para a reafirmação de sua hegemonia: “Dignos de ser propostos à admiração geral são os 

catholicos de várias nações, que, é custa de muitos sacrifícios e à força do maior zelo, 

fundaram escolas para educação de seus filhos. Razão é que se imite tão bello exemplo onde 

quer que as circumstancias o requeiram”.
234

 

Para concluir o capítulo, o episcopado deixou bastante claro seu posicionamento em 

relação ao tipo de ensino que queria ao afirmar que não importava a carreira que os filhos 

escolhessem, desde que os pais lhes formassem dentro das virtudes cristãs.  

Com isso, foi possível também atestar que, na Carta do Episcopado Brasileiro de 

1922, assim como foi atestado em relação às cartas de 1890 e 1900, a hierarquia católica 

demonstrou seu desejo de reaproximar-se do Estado, afirmando sua oposição à separação 

imposta pelo novo regime, porém, de forma mais sutil. Entretanto, dentre as cartas analisadas, 

a de 1922 foi a que deu maior ênfase ao âmbito educacional, certamente porque o projeto 

católico já estava formatado e em execução, sendo, com isso, possível observar o enfoque 

educacional em várias partes da carta, sobretudo nos capítulos XII e XIII, em que a educação 

foi o principal assunto abordado, além de ter dedicado o capítulo XXI exclusivamente ao 

assunto.  

Constatou-se, portanto, que a real intenção da Igreja Católica em relação à educação 

era utilizá-la como estratégia principal dentro da constituição de seu projeto de reafirmação da 

hegemonia que tivera nos períodos colonial e imperial, pois, por meio da educação, era 

possível disseminar a ideologia católica em todos os recantos do Brasil e, com isso, criar 

mecanismos para reconquistar seu lugar junto à sociedade brasileira, sendo as cartas o meio 

mais adequado para a consecução desse intento, visto serem elas um eficiente e seguro meio 

de comunicação, posto que havia a certeza de que elas seriam lidas em todas as paróquias 

espalhadas na totalidade do território nacional, já que eram documentos oficiais e, com 

certeza, chegariam a essas paróquias. 

No entanto, para comprovar essa intenção nas Cartas Pastorais Coletivas de 1890, 

1900 e 1922, foi necessário mostrar o progressivo aumento de instituições escolares de 

natureza católica ao longo da República Velha. Para tanto, recorreu-se à pesquisa realizada 

por Araújo, na qual ele apresentou o número de instituições escolares católicas instaladas ao 

longo desse período republicano, como se pode observar no quadro I abaixo. 
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QUADRO I – NÚMERO DE INSTITUIÇÕES ESCOLARES CATÓLICAS 

INSTALADAS ENTRE 1890 E 1930 

ESTADO QUANTIDADE 

Rio Grande do Sul 

São Paulo 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

Pernambuco 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Norte 

Pará 

Ceará 

Bahia 

Mato Grosso do Sul 

Amazonas 

Goiás 

Piauí 

Maranhão 

Mato Grosso 

Alagoas 

Sergipe 

Rondônia 

Paraíba 

Roraima 

66 

55 

36 

24 

18 

15 

14 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

TOTAL 276 

 Fonte: Araújo (2007).
235

 

 

Considerando-se a informação de que foram fundadas apenas 42 instituições 

escolares católica no período de 1827 a 1889, de acordo com a relação de escolas e/ou 

colégios católicos de educação primária e de educação secundária apresentada por Moura
236

 

como resultado de uma pesquisa que ele realizou para a Associação Nacional de 

Mantenedoras das Escolas Católicas (ANAMEC), os dados apresentados no quadro acima 

deixam visível que ocorreu um aumento significativo no número de instituições instaladas 

pela Igreja Católica na quase totalidade dos Estados Brasileiros, excetuando-se os Estados do 

Acre, Espírito Santo e Tocantins, no período que vai de 1890 a 1930, ou seja, após a 

separação Igreja-Estado. Além dessa, outra constatação importante pode ser feita em relação 
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ao quadro acima, a de que havia uma concentração bem maior no número de escolas católicas 

instaladas nos Estado das Regiões Sul e Sudeste, num total de 210. Certamente isso ocorreu 

porque, segundo Araújo,  

 

[...] tal concentração quantitativa nos estados em apreço necessita ser relacionada 

com a sua densidade populacional, com a imigração europeia advinda a eles, com a 

vinda de inúmeras congregações, sobretudo de origem europeia, para o Brasil [...] 

bem como a secularização certamente nesses estados etc.
237

 

   

Portanto, os dados expostos acima mostram que a Igreja Católica do Brasil constituiu 

um projeto bastante consistente em busca de reafirmar sua hegemonia no seio da sociedade 

brasileira ao longo da República Velha e que a educação foi realmente utilizada 

estrategicamente como foco desse projeto, salientando-se que a Igreja conseguiu reintroduzir 

o ensino religioso na legislação educacional para os cursos primário, secundário e normal no 

ano de 1931, conseguindo, com isso, reafirmar a hegemonia que detinha outrora, 

reaproximando-se do Estado brasileiro e assim permanecendo durante toda a Era Vargas, 

como será abordado no item seguinte deste trabalho. 

 

1.2.1.3 Reivindicações e vitórias católicas no segundo período republicano (1930-1945) 

 

No ano de 1930, iniciou-se o Segundo Período Republicano, tendo em vista que, 

segundo Skidmore, Getúlio Vargas, líder civil de um movimento armado de oposição, tornou-

se Presidente do Brasil em novembro desse ano, em caráter provisório. Isso ocorreu porque 

“os militares mais graduados, dez dias antes, haviam deposto o governo legal do Presidente 

Washington Luís (1926-30), com isso impedindo-o de dar posse ao candidato (Júlio Prestes) 

que, pelos resultados oficiais, havia derrotado Vargas na eleição presidencial de março.”
238

   

Nesse período, as reivindicações católicas marcaram um início de vitórias sucessivas, 

as quais “sempre foram obtidas politicamente, face a um Estado temeroso do crescente poder 

da Igreja e consciente da necessidade com a legitimação eclesiástica para superar os seus 

momentos de instabilidade e precariedade das instituições civis”.
239

 

Para Lustosa, ao ocorrer a Revolução de 1930, a Igreja Católica, por meio da sua 

hierarquia, soube   
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aproveitar a conjuntura, explorando-a com rendimentos vultosos em dividendos 

políticos, a começar pelo prestígio dos bispos no cenário sociocultural, pela 

capacidade de arregimentar as massas católicas, pela aguda consciência de 

atendimento às exigências e reivindicações das reformulações básicas da pastoral, 

outrora sempre deixadas para o futuro, e agora progressivamente assumidas na 

militância da Ação Católica.
240

 

 

Com isso, as relações entre Igreja e Estado foram encaminhadas pacifica e 

entrosadamente, por meio das “personalidades-líderes”, durante o período de 1930 a 1945, 

tendo, por um lado, Dom Sebastião Leme como representante e canalizador das aspirações e 

exigências do poder eclesiástico e, por outro lado, Getúlio Vargas como canal, praticamente 

único, da estratégia governamental do poder civil.
241

 

 

1.2.1.3.1 O governo provisório de Vargas e o retorno do ER à escola pública (1930-1934)  

 

A partir da instalação do governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), a Igreja 

Católica passa a radicalizar o combate ao ensino laico na escola pública, expressando que o 

ensino, não sendo católico, poderia ser considerado ateu e, por meio de “uma forte influência 

na sociedade brasileira, a Igreja mostra sua força, repondo o Ensino Religioso na era 

Vargas”.
242

  

Segundo Becker, a reintrodução do ensino religioso na legislação educacional 

durante o governo provisório foi uma “expressão da busca de Vargas pelo apoio político da 

Igreja Católica, considerado necessária para sua manutenção no poder político”.
243

  

Essa reintrodução ocorreu legalmente nos cursos primário, secundário e normal por 

meio do decreto de nº 19.941, de 30/04/1931, do ministro Francisco Campos, terminando, 

com isso, “um período de 41 anos sem a presença do ER confessional na escola pública 

brasileira”.
244

 

De acordo com Bruneau, para tornar claro aos novos governantes do Brasil que o 

apoio da Igreja ao Estado era algo desejável, o Cardeal Dom Sebastião Leme organizou duas 

imponentes demonstrações na cidade do Rio de Janeiro, em 1931. “A primeira foi uma 

semana de comemoração em honra da santa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida”, 

ao passo que a segunda foi “outra semana em comemoração a Cristo Redentor. Esses 
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acontecimentos religiosos populares atraíram milhares de pessoas e mostraram que ainda 

estava muito viva nos brasileiros alguma forma de espírito religioso”.
245

 

Com a análise da Carta Pastoral Coletiva de 1922, feita no item 1.2.1.2 deste 

trabalho, foi possível perceber essa intenção da Igreja Católica de realizar grandes eventos 

com o fim de atrair autoridades governamentais e reunir um grande número de pessoas, assim 

como para reafirmar a essas autoridades o apoio que tinha da sociedade, a exemplo dessas 

duas comemorações. 

No entanto, segundo Ranquetat Júnior, o símbolo expressivo da reaproximação da 

Igreja Católica ao Estado brasileiro, assim como da articulação da identidade nacional com o 

catolicismo, foi “a inauguração da estátua do Cristo Redentor, em 1931, que contou com a 

presença do presidente da República e de outras autoridades civis, bem como de bispos de 

todo o país”.
246

  

Caetano enfatiza que, por ocasião da inauguração da estátua do Cristo Redentor, 

Dom Leme entregou ao presidente Vargas uma lista de reivindicações a serem comtempladas 

no projeto da nova Constituição brasileira, que estava sendo elaborada.
247

   

Ainda no ano de 1931, 

 

o Ministério da Educação baixou vários decretos, abrangendo o Decreto nº 19.850, 

de 11 de março, criando o Conselho Nacional de Educação; o Decreto nº 19.851, de 

11 de abril, que institui o Estatuto das Universidade Brasileiras e dispõe sobre a 

organização do ensino superior e adota o regime universitário; o Decreto nº 18.890, 

de 18 de abril, dispõe sobre a organização do ensino secundário; o Decreto nº 

19.941, de 30 de abril, introduziu nas escolas públicas, nos cursos primário, 

secundário e normal, o Ensino Religioso, facultativo; o Decreto 19.852, de 11 de 

abril, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; o Decreto nº 

20.158, de 30 de julho, reestruturando o ensino comercial, regulamenta a profissão 

de contador e dá outras providências; o Decreto 21.241, de 14 de abril, consolida as 

disposições sobre o ensino secundário.”
248

  

 

De acordo com Bruneau, “as várias estratégias de influência pessoal com Vargas, 

demonstrações de apoio de massa, e atividades dentro das comissões, resultaram na formação 

da LEC (Liga Eleitoral Católica) em 1932”.
249

 Essa liga, segundo o autor citado, era um corpo 

nacional, já que Dom Leme contactou com a hierarquia do Brasil inteiro e conseguiu fazer 

com que os bispos a promovessem nas suas respectivas dioceses, tendo, ainda, em nível 
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nacional, apoio de leigos como o intelectual Alceu Amoroso Lima e Sobral Pinto, que 

passaram a trabalhar diretamente com ele. 

Com isso, nas eleições para a assembleia constituinte de maio de 1933, segundo 

Bruneau, a maioria dos candidatos apoiado pela LEC foi eleita. Assim, Dom Leme, “através 

da LEC e de outras estratégias de influência política, manteve pressão sobre os delegados na 

própria convenção constitucional”.
250

 

Por meio da LEC, a Igreja Católica, segundo Lustosa, colocou um conjunto de 

representantes no Congresso que, “no final das contas, elaborou um estatuto ou diploma legal 

para o país, cobrindo e preenchendo todos os postulados de comunidade eclesial católica”.
251

 

Desse modo, a Igreja Católica foi resgatando sua situação de privilégios, iniciando “o 

fortalecimento de seus quadros internos, procurando assegurar e ampliar o seu controle sobre 

o laicato e o combate aos protestantes”.
252

 

Logo, ficou mais fácil selar “a união entre Igreja e Estado” na Constituição de 1934, 

bem como a reintrodução do ensino religioso, que passou a ter caráter “facultativo e 

multiconfessional”.
253

 

 

1.2.1.3.2 Governo Constitucional (1934-1937)  

 

Assim como ocorria no período do governo provisório de Getúlio Vargas (1930-

1934), também no período posterior (1930-1937), era nos bastidores onde “se costuravam 

melhor e mais pormenorizadamente os tecidos da política de negociação entre Igreja e Estado. 

Alguns falam até de uma espécie de pacto entre Francisco Campos e Gustavo Capanema do 

lado do governo e de Alceu Amoroso Lima do lado da Igreja”
254

, sendo que isso ocorria 

principalmente no Ministério da Educação, deixando visível que “o regime se apoiava na 

força e no prestígio político-social da Igreja”.
255

  

Com isso, a Constituição de 1934 incluía todas as exigências feitas pela LEC, 

trazendo diversas alterações nas disposições acerca da questão religiosa, voltando, inclusive, a 

fazer referência à confiança em Deus em seu preâmbulo: “[...] pondo a nossa confiança em 
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Deus”
256

, porém, mantendo a separação entre Estado e Igreja, apesar de haver previsto 

possibilidade de cooperação, como expressa artigo 17: 

 

Art. 17 – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

II - estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos; 

III - ter relações de aliança ou dependência com qualquer culto, ou igreja sem 

prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo;  

[...].
257

 

 

Bruneau sintetiza, da forma seguinte, as exigências conquistadas pela LEC na 

Constituição de 1934: 

 

Os membros das ordens religiosas podiam votar (art. 108). As associações religiosas 

ficaram muito mais à vontade sob facilidades jurídicas (art. 113 e 5).  A assistência 

espiritual passou a ser permitida nos estabelecimento oficiais e militares (art. 113 e 

6). O casamento religioso ficou inteiramente reconhecido nos termos civis (art. 145) 

e o divórcio, proibido (art. 144). E, provavelmente mais importante de tudo, ficou 

prevista a educação religiosa dentro do horário escolar, e o Estado podia 

subvencionar as escolas católicas (art. 153).
258

  

 

Realmente, da forma como a Constituição de 1934 passou a admitir o ensino 

religioso, a instituição religiosa católica foi a principal beneficiada, visto que esse ensino 

passou a ser ministrado de acordo com a confissão do aluno e com a manifestação dessa 

confissão pelos pais ou responsáveis, conforme expressa o artigo 153: “O ensino religioso 

será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa 

do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas 

públicas primárias, secundárias, profissionais e normais”.
259

 

Ademais, o governo de Vargas criou expectativas de mudanças sociais nesse período 

constitucional, com atendimento, sobretudo aos financeiramente menos favorecidos. 

Entretanto, boa parte dos latifundiários, dos industriais e dos grandes comerciantes passara a 

imprimir forte resistência a essas mudanças. Assim, polarizando esses jogos de interesse, 

Vargas passou a conviver com duas correntes políticas antagonistas: a Aliança Libertadora 

Nacional (ANL) – formada, principalmente por comunistas, sindicatos, organizações de 

esquerda, tenentes descontentes com o governo e que tinha como líder principal Luís Carlos 
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Prestes –, e a Ação Integralista Brasileira (AIB), que era formada por anticomunistas, adeptos 

dos ideais nazifascistas e tinha Plínio Salgado como líder. 

Dentre esses dois grupos, o dos aliancistas passou a ser mais combatido, porém, 

continuou agir ilegal e clandestinamente e organizou a chamada Intentona Comunista, uma 

revolta que aconteceu em diversos quarteis brasileiros no ano de 1935. Em contrapartida, o 

governo Vargas agiu energicamente, prendendo a maioria dos revoltosos, além de haver 

decretado estado de sítio e, assim, adquiriu o poder de governar sem ser submetido ao que 

estava expresso em lei. 

Aproveitando essa situação, a Igreja Católica passou a reivindicar do Estado uma 

ação repressiva ao comunismo para que o caminho se tornasse livre para sua ação no campo 

religioso e social, pois, de acordo com Caetano, citando Alceu Amoroso Lima, para que se 

viabilizasse esse objetivo era necessário: 

 

[...] expurgar o Exercito e a Marinha de elementos políticos revolucionários, reforçar 

a política, excluir dos sindicatos e dos quadros do Ministério do Trabalho elementos 

agitadores, organizar a educação e entregar os postos de responsabilidade nesse setor 

importantíssimo a homens de toda confiança moral e capacidade técnica.
260

 

 

Segundo Caetano, em setembro de 1937, o episcopado brasileiro explicitou sua 

interpretação sobre as “doutrinas e processos do comunismo ateu” em uma “Carta Pastoral”, 

na qual conclamou os católicos “a rezar, pedindo a Deus para preservar o Brasil dessa 

ideologia e a reivindicar das autoridades uma ação, no sentido de preservar a ordem social e o 

patrimônio da civilização brasileira, que se encontrava ameaçada”.
261

  

Finalizando seu período constitucional, aproveitando-se do cenário entre esquerda e 

direita, em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe nas forças esquerdistas e, “sob o 

pretexto da ocorrência de uma iminente guerra civil, desfechou o Golpe de Estado, 

implantado a ditadura que ficou conhecida como Estado Novo”.
262

 Com esse golpe, “Vargas 

começou a segunda metade do seu domínio de quinze anos. Deveria durar até que os militares 

forçassem a sua retirada em outubro de 1945”.
263

   

 

 

 

 

                                                           
260

 Citado por CAETANO, 2007, 59. 
261

 CAETANO, 2007, p. 59.  
262

 CAETANO, 2007, p. 59. 
263

 SKIDMORE, 1982, p. 52.  



88 

 

1.2.1.3.3 Estado Novo (1937-1945) 

 

Instaurado o Estado Novo, que fora implantado sob o signo da ordem, havia a 

necessidade de união de pensamento e de ação pela grandeza da pátria. Logo, não era 

ingenuamente que “os líderes católicos daquela época enalteciam o valor histórico do 

catolicismo como fundamento da unidade nacional; era uma maneira de mostrar ao governo 

que não poderia prescindir da colaboração da Igreja Católica para a manutenção do regime 

autoritário”
264

, assim, a Igreja “não abriu mão de seu espaço e da indicação da roupagem 

cristã frente a um Estado Laico que primava pela defesa da educação pública”.
265

 Desse 

modo, as relações entre a Igreja e o Estado praticamente não mudaram nesse período. 

Além disso, com o Estado Novo, foi outorgada a Constituição de 1937 com o fim de 

manter as condições de poder do presidente Vargas, que teve o devido apoio da Igreja 

Católica. 

Para Bruneau, a Constituição que Vargas encomendou para o Estado Novo foi menos 

específica que a anterior no que diz respeito a questões de importância para a Igreja, visto que 

o assunto religião “não era matéria constitucional”. Aliás, o que importava “não eram os 

documentos, mas sim o Presidente Vargas, e ele continuou a formalizar e a aprofundar a sua 

íntima relação com a Igreja”.
266

 

Entretanto, no que tange ao ensino religioso, este perdeu as prerrogativas da 

Constituição anterior, pois não ficou mais assegurada sua oferta como disciplina obrigatória 

nos currículos escolares, apesar de ter sido mantido, conforme estabeleceu o artigo 133 da 

Constituição de 1937: “O ensino religioso poderá ser contemplado como matéria do curso 

ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir objeto 

de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte dos 

alunos”.
267

 

De acordo com Caetano, a Igreja Católica, “mesmo tendo garantias, por parte do 

Governo, de que as relações não seriam alteradas, é obrigada a adequar-se à situação.” No 

entanto, de acordo com Lustosa, os bons entendimentos entre a Igreja, chefiada por Dom 

Leme, e o governo getulista prosseguem e, até mesmo, a Ação Integralista Brasileira, que 
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tinha posicionamento em prol da libertação nacional, além de fortes conotações messiânicas, 

não perturbará o apoio da hierarquia episcopal ao autoritarismo do regime de Vargas depois 

do golpe de 1937.
268

 

Desse modo, o clima de “embevecimento e de triunfalismo corrente tomava conta 

dos meios eclesiásticos brasileiros”.
269

 Clima esse que se manifestou na celebração do I 

Concílio Plenário Nacional, ocorrido em 1939, posto que esse evento, que foi realizado com o 

apoio do governo, fascinou os católicos, dada sua grandiosidade.
270

 Logo, “o contágio do 

„populismo‟ getuliano atingiu a Igreja, enquanto ela, com seu apoio, tendia a fazer do povo, 

sobretudo do operário, „massa de manobra‟ nos planos de exploração política do Estado”.
271

   

Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), apesar da abertura de 

campo para mais entendimento entre a Igreja e o Estado e do apoio explícito do episcopado ao 

governo brasileiro, surgiram contratempos desfavoráveis aos católicos por conta da 

significativa quantidade de padres e religiosos alemães e italianos trabalhando em vários 

setores do apostolado brasileiro, além dos muitos núcleos de integralistas católicos que ainda 

restavam. Isso, na visão de muitos nacionalistas extremados, constituía “um foco de quinta-

colunismo”, o que suscitou em divisão, desassossego e estimulou algumas explosões 

populares na família católica contra padres e religiosos estrangeiros, que foram acusados de 

colaboração com os planos nazifascistas.
272

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, ocorreram várias mudanças, visto que 

se anunciava uma nova era, construíam-se governos populares e democráticos, ao mesmo 

tempo em que era estabelecida a “guerra-fria” entre os Estados Unidos e a União Soviética e o 

capitalismo se consolidou como sistema socioeconômico dominante no Ocidente. Já no 

Brasil, prosseguiu o “modelo nacional desenvolvimentista” no processo de industrialização, 

com a injeção de capital na economia nacional sob a influência americana, o que gerou um 

desenvolvimento que não era autossustentado.
273

 

Além desses fatos, outras denominações religiosas, sobretudo as evangélicas, 

começaram a ganhar espaço na sociedade brasileira, levando a Igreja Católica a ingressar num 

processo de perda da sua hegemonia, já que houve um rápido crescimento dessas novas 

denominações, debilitando, de certa forma, a presença do catolicismo no seio da sociedade. 
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Entretanto, constata-se que, ao longo dos 15 anos da Era Vargas (1930-1945), 

ocorreu uma aliança entre os poderes político e religioso com o fim de sustentar o novo 

regime governamental. Durante essa Era, foram promulgadas duas Constituições:  

a) A de 1934, que embora tenha mantido o regime de separação Igreja-Estado, criou 

um sistema de colaboração recíproca, que, mesmo sem aliança formal, favoreceu a Igreja 

Católica. Nessa Constituição, o ensino religioso foi reintroduzido nas escolas primárias, 

secundárias e profissionais, porém, com frequência facultativa e de acordo com a confissão 

religiosa do aluno, dos pais ou responsáveis. No entanto, é importante observar que, em 

função dessa natureza confessional, o ensino religioso continuou sendo o Ensino da Religião 

Católica. Mas a Constituição de 1934 trouxe uma novidade em seu Capítulo II, Título V, ao 

tornar a educação um direito de todos e obrigação dos poderes públicos, impondo a 

obrigatoriedade do ensino primário gratuito.  

b) a Constituição de 1937 estabeleceu uma reorganização dos sistemas de ensino 

público estadual e municipal, por meio da chamada Lei Orgânica do Ensino Secundário, que 

alicerçou a adoção de um sistema educacional capitalista para o Brasil. Nessa Constituição, o 

ensino religioso voltou a perder espaço, já que ficou possibilitado de ser contemplado como 

matéria das escolas primárias, normais e secundárias, porém, deixou de constituir-se como 

objeto de obrigação dos mestres ou professores, assim como a frequência deixou de ser 

compulsória para os alunos (artigo 133). Observa-se, no entanto, que o ensino religioso 

passou a ser dever do Estado e de acordo com a confissão religiosa do aluno. Logo, dada a 

forte influência da Igreja Católica, o ensino religioso continuou ocorrendo de maneira 

confessional, ou seja, continuou a ser um instrumento nas mãos católicas.  

Para concluir esta seção do trabalho, torna-se importante enfatizar as conclusões a 

que Azzi chegou ao término de um estudo sobre a Igreja Católica durante o Estado Novo, as 

quais sintetizam, de forma bastante nítida, as boas relações entre Igreja e Estado, assim como 

as ações da hierarquia católica para defender seus reais interesses em se manter aliada ao 

Estado ao longo desse período:  

 

1. [...] não houve ruptura de continuidade nas relações entre Igreja e Governo com a 

proclamação do Estado Novo em 1937. A hierarquia católica, que havia conseguido 

obter uma série de direitos e privilégios mediante a Constituição de 1934, dispôs-se 

a continuar a apoiar o regime ditatorial, caso essas conquistas permanecessem 

inalteradas. Foi o que na realidade sucedeu, pois Vargas sabia que o apoio da Igreja 

Católica lhe era muito precioso. 

[...]  

2. Exatamente por estar comprometida com o Governo, não existe contestação 

alguma por parte da Igreja durante esse período com relação às injustiças praticadas 
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em nome de interesses políticos nem tão pouco a hierarquia eclesiástica levanta a 

voz em defesa dos direitos humanos. 

[...]  

3. Colocando-se o Estado Novo numa linha autoritária e direitista, com ênfase no 

nacionalismo e no anticomunismo, vinha de certo modo realizar diversas das 

aspirações integralistas. Aliás uma das justificativas para o golpe de Estado de 

novembro de 1937 fora justamente a divulgação no mês anterior do plano Cohen, 

um plano comunista de tomada ao poder, forjado por militares integralistas. Daí 

também o apoio bastante explícito de muitos membros da Igreja Católica ao regime 

de Vargas, e ao mesmo tempo o reforço à campanha anticomunista. 

[...] 

4. É também em nome de interesses da fé e da pátria que a hierarquia católica 

mantém uma posição nitidamente apologética contra outras denominações 

religiosas, especialmente espíritas e protestantes.
274

 

 

Portanto, percebe-se que o bom relacionamento entre a Igreja Católica e o Estado 

durante a Era Vargas foi bastante favorável ao ente católico, que conseguiu boa parcela 

daquilo que almejava em 1889 ou, como afirma Lustosa, “um lugar de projeção na sociedade 

brasileira de onde pudesse, através das mediações de grupos sociais e políticos dominantes, 

conduzir o povo brasileiro nos caminhos da salvação”.
275

 Por isso, A Igreja Católica 

conseguiu reintroduzir e manter a presença do ensino religioso confessional durante os 15 

anos dessa Era. 

 

1.2.2 Do terceiro ao quarto período republicano (1946-1984) 

 

No Terceiro Período Republicano, que cronologicamente foi de 1946 a 1964, 

observou-se o restabelecimento do regime democrático no país, que se iniciou em dois de 

dezembro 1945, quando, por voto secreto e sob a fiscalização do Poder Judiciário, os 

brasileiros foram às urnas e elegeram o presidente da República, os deputados federais e os 

senadores, ocorrendo, com isso, a primeira eleição considerada efetivamente democrática. 

Para Skidmore, “As eleições de 2 de dezembro de 1945 prepararam o terreno para a 

redemocratização do Brasil. Tendo empossado o seu novo presidente em janeiro de 1946”. 

No entanto, foi com a Constituição de 1946 que os brasileiros passaram a ter acesso a 

direitos políticos, ocorreram o surgimento e o fortalecimento dos partidos políticos nacionais 

e a imprensa passou a atuar com liberdade de censura. Além disso, é importante observar que 

a Constituição de 1946 contemplou o ensino religioso, mantendo-o como dever do Estado 

para com a liberdade religiosa, ou seja, mantém os mesmos elementos da Carta Magana de 

1934.  
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No que diz respeito à política educacional, nesse período, ocorreu uma polêmica 

reflexão em torno da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 4024/61, que foi 

promulgada em 1961. Essa Lei regularizou os princípios da educação brasileira, mas manteve 

o ensino religioso confessional, apesar do embate travado entre o grupo que defendia a 

laicidade nesse ensino e a Igreja Católica.   

O Quarto Período Republicano (1964-1984), por sua vez, foi marcado pela revolução 

de 1964, que aboliu a Constituição de 1946 e centralizou o poder. 

De acordo com a CNBB, esse período foi caracterizado como Estado Autoritário, 

com enfraquecimento do Regime Federativo, e o enfatizou como a época em que ocorreu uma 

grande crise, a qual provocou mudança no sistema político, em função da Revolução de 1964. 

Por conta disso, o conceito de liberdade passou a ser visto sob a ótica da segurança nacional, a 

legislação passou a funcionar pelo sistema de Decreto-lei, por conta da abolição da 

Constituição de 46, e o poder ficou caracterizado como central.
276

 

Além disso, a CNBB divide esse Quarto Período Republicano em quatro períodos, 

simplificando a compreensão acerca dessa época, enfatizando que: no primeiro período do 

novo governo, foram cassados e suspensos os direitos políticos, além de muitos brasileiros 

terem sido expatriados; no segundo período, organizou-se o Sistema Nacional de Informação 

(SNI), acentuando-se  determinados aspectos da “Segurança Nacional” como ideologia; no 

terceiro período, há uma caracterização do período como luta contra a guerrilha urbana; e, no 

quarto período, iniciou-se o processo de abertura política, além da liberdade de imprensa e da 

revogação do Ato Institucional nº 5.
277

 

Notou-se também que, durante esse período republicano, foi elaborada a Lei de 

Diretrizes e Bases para o 1º e 2º graus (Lei nº 5692/71, conhecida com Lei da 

Profissionalização do Ensino), que voltou a explicitar o caráter obrigatório do ensino 

religioso, mantendo-o com matrícula facultativa, mas o entendendo até o 2º grau. 

Entendido o contexto em que esses dois períodos da República brasileira ocorreram, 

a seguir será feita uma abordagem mais detalhada, no sentido de verificar a trajetória da 

laicidade no ensino religioso nesses períodos, sobretudo levando-se em consideração aspectos 

históricos e legais.     
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1.2.2.1 Os acalorados debates sobre a laicidade e a manutenção do ensino religioso 

confessional no terceiro período republicano (1946-1964)  

 

O fim do Estado Novo, em 1945, provocou um enfraquecimento nas relações entre o 

Estado e a Igreja Católica, restando para esta pouco do que havia conquistado em 1934. Com 

isso, a partir de 1946, quando se restabeleceu a tradição republicana de afastamento entre 

Igreja e Estado, a Igreja Católica passou a enfrentar uma profunda crise em seu monopólio 

religioso no cenário brasileiro, uma vez que passou a perder membros de seus quadros de 

sacerdotes e de fiéis. 

Também em 1945, Segundo Lustosa, o final da Segunda Guerra Mundial assinalou o 

fim de uma época, abrindo-se horizontes promissores diante das nações e aos olhos do mundo 

inteiro, não estando o Brasil isolado e alheio a esse novo quadro de transformações sociais, 

tendo como consequência positiva a pressão por mudança de regime, que obteve a democracia 

como fruto dessa pressão e de vários fatores que estavam em jogo no processo social da 

época.
278

   

Ainda segundo Lustosa, diante desse novo cenário político, no qual uma sociedade 

pluralista, motivada pelo desejo de liberdade, sonhava com a chegada de programas 

reformistas, fez com que a Igreja Católica passasse a ficar de olhos abertos e, atenta para não 

perder o trem da história, lançou um Manifesto com teor político, porém, embutido em uma 

visão mais ampla de um projeto em prol de melhoria para a sociedade. Nesse Manifesto, 

segundo o autor citado, a linha de preocupação da hierarquia católica era alimentada pela 

palavra de orientação da Igreja oficial sobre política, mas, com cautela, colocou-se favorável à 

democracia e aos direitos humanos.
279

 

Para constatar essa afirmação, Lustosa utiliza a citação seguinte, que ele retirou do 

Manifesto do Episcopado Brasileiro, de cinco de junho de 1945, página 419: 

 

Confiamos em que, num país nascido e civilizado sob o signo da Cruz, como o 

Brasil, as diferentes agremiações partidárias, legitimamente divididas em outros 

pontos, concordem em atacar a liberdade da Igreja e as reivindicações de nossa 

consciência religiosa, que são as da quase totalidade da população. É medida de alta 

sabedoria política inspirada no desejo sincero de conservar a harmonia entre o poder 

civil e a consciência espiritual da nação.
280
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Diante dessa colocação, Lustosa observa que, sem dúvida alguma, “os próprios 

católicos leigos aproveitarão do aprendizado político dos quinze anos do regime getuliano, 

tanto na sua parte negativa, como em seus aspectos positivos”.
281

 Além disso, Lustosa 

enfatiza que, naquele momento, a Ação Católica estava “vivendo dias de vitalidade e 

renovação” e passaria a formar uma “retaguarda política para o pessoal da Igreja, quer para a 

elite pensante [...], quer para a massa dos elementos mobilizados, recolocando, aos poucos, o 

papel do católico na política, a alternativa de um partido cristão [...] e os limites da ação de 

uma Liga Eleitoral Católica”.
282

 

No entanto, em 1946, foi promulgada a nova Constituição brasileira, que acentuou as 

liberdades individuais e os direitos sociais, ocorrendo uma redução no poder central e uma 

ampliação na autonomia dos Estados, além de haver estabelecido uma nova relação entre a 

Igreja e o Estado, como preceitua o caput do artigo 31 e seu inciso III dessa Constituição: “A 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: [...] III - ter relação de 

aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca 

em prol do interesse coletivo”.
283

 

Além desse, outros artigos da Constituição de 1946 enfatizaram a nova situação de 

relação entre Estado e a Igreja, como os parágrafos 7º, 9º e 10 do artigo 141, que trataram, 

respectivamente, da liberdade de consciência, de crença e de culto, da assistência religiosa às 

Forças Armadas e da reafirmação do caráter secular dos cemitérios, ao expressarem que: 

 

§ 7º - É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os 

bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma 

da lei civil.  

§ 9º - Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiro (art. 129, 

n
os

 I e II) assistência religiosa às forças armadas e, quando solicitada pelos 

interessados ou seus representantes legais, também nos estabelecimentos de 

internação coletiva.  

§ 10 - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade 

municipal. É permitido a todas as confissões religiosas praticar neles os seus ritos. 

As associações religiosas poderão, na forma da lei, manter cemitérios particulares.
284 

 

O artigo 163, por sua vez, tornou o casamento religioso equivalente ao civil, 

conforme expressa seu § 1º: “O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento 

religioso equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescrições da lei, assim o 
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requerer o celebrante ou qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no Registro 

Público”.
285

 Ao passo que inciso V do artigo 168 assegurou o ensino religioso, expressando 

que: “o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula 

facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por 

ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável”
286

, e o artigo 196, nas 

Disposições Gerais, manteve a representação diplomática junto à Santa Sé. 

Uma novidade na Constituição de 1946 foi o inciso V, alínea b, do artigo 31, que 

previu a imunidade tributária para os templos de qualquer culto. 

Segundo Oliveira, em relação aos debates sobre a educação ocorridos na Constituinte 

de 1946, “o ponto mais polêmico foi o ensino religioso, de matrícula facultativa nos 

estabelecimentos oficiais, que extrapola o âmbito educacional e insere-se na relação Estado-

Igreja Católica”.
287

  

De acordo com Caron, essa oposição ao ensino religioso ocorreu porque a República 

separou o Estado da Igreja e instituiu esse ensino de forma livre na escola pública, mas havia 

uma visão de que ele deveria ser tarefa dos templos e da família e não da escola. Além disso, 

seria inviável a aplicação das prescrições estabelecidas para todas as seitas e credos religiosos, 

dada a vasta gama que existia.
288

   

Para Caetano, nesse período, a Igreja Católica continuou dando suas diretrizes na 

legislação referente ao ensino religioso, tendo ampliado sua atuação com a reestruturação da 

Ação Católica no Brasil (ACB), a partir de 1945. Assim, na visão da autora citada, a ACB 

direcionava suas ações para os “meios sociais” – rural, estudantil, operário e universitário –, 

os quais queria evangelizar, tendo como alvo preferencial a juventude católica, sendo, 

necessária a aplicação de uma metodologia centrada no “VER, JULGAR e AGIR”, posto que, 

para conseguir atingir seu objetivo, “era indispensável o uso de uma aprimorada consciência 

crítica.”
289

 Pois, se a Juventude “fosse bem formada, em termos de aquisição de uma fé 

lúcida, alargada pela visão objetiva do problema social, atuaria como „fermento na massa‟”.
290

 

Vê-se ai, que o forte instrumento que a Igreja Católica passaria a usar como 

estratégia para readquirir sua aproximação com o Estado seria a educação. Entretanto, outras 

estratégias eram utilizadas por ela, mesmo antes da fundação da Conferência Nacional dos 
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Bispos do Brasil (CNBB), no período de 1945 a 1952, a exemplo, segundo Lustosa, de atrair 

o governo para o espaço de atividades solidárias por meio de ações comuns, caracterizadas 

como tentativas de aproximação e entrosamento, como planejamentos e tarefas de pastoral 

social em que o Estado se fizesse presente, seja como convidado, seja como participante.
291

 

A partir de 1952, quando a CNBB entrou em cena, rapidamente adquiriu 

“consistência e autoridade moral para tornar-se canal de mediação aceitável entre o 

eclesiástico e o civil”, por meio de sua “estratégia pastoral aberta aos problemas sociais e 

políticos”.
292

 

Segundo Caetano, a CNBB “se organizou, estabelecendo os Secretariados Nacionais 

de Educação, da Ação Social, de Ensino Religioso, de Seminário e Vocações Sacerdotais, do 

Apostolado Leigo, da Liga Católica”.
293

 Além disso, a CNBB passou “a assumir a 

responsabilidade pela experiência das escolas radiofônicas de Natal, estendendo-se para as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”.
294

 

Desse modo, a CNBB tornou-se o braço forte da Igreja Católica no campo 

educacional brasileiro. Prova disse foi a implantação do Movimento de Educação de Base 

(MEB), em 1958, que “se constituiu como a primeira grande iniciativa promovida pela Igreja, 

em relação às classes populares do interior, com o objetivo da promoção social.”
295

 

De acordo com Caetano, parafraseando Bruneau (1974), no âmbito popular, o MEB 

pode ser considerado como o mais amplo programa educacional implantado no Brasil, tendo 

em vista que, embora tivesse como objetivo promover a alfabetização das camadas sociais 

marginalizadas, principalmente visava 

 

conseguir mobilizar e politizar a sociedade civil, lançando mão do conceito de 

conscientização. O método usado no processo de alfabetização era o de Paulo Freire, 

que, após um processo inicial de politização conscientizadora, utilizava “palavras e 

temas geradores” que tinham uma propositura de conscientizar o aluno sobre seus 

direitos, enquanto cidadão. Assim, na referida metodologia, alfabetização, 

politização e conscientização se constituem como seu tripé sustentador. Embora o 

método tenha sido usado em todas regiões brasileiras, as regiões norte, nordeste, 

centro-oeste e norte de Minas foram as priorizadas, devido ao fato de possuírem 

níveis mais altos de analfabetismo. O MEB, também incentivava a participação de 

camponeses e operários, sujeitos historicamente marginalizados, nos processos 

sócio-políticos. Em síntese, pode-se afirmar que esse movimento obteve êxito, 

alfabetizando e conscientizando politicamente, um considerável número de pessoas 

e esse “sucesso”, em parte, foi consequência do aproveitamento da experiência, 
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vivenciada pelas escolas radiofônicas de Natal, criadas por Dom Eugênio Sales em 

1958.
296 

 

A prova da importância desse método implantado pela Igreja Católica é que, em 

1961, o presidente Jânio Quadros assinou o Decreto nº 50.307, com o qual “o Estado 

responsabilizava-se pelo financiamento do MEB, enquanto a Igreja executava seu programa 

de educação de base, principalmente mediante escolas radiofônicas em regiões carentes.”
297

  

Observa-se, com isto, que a Igreja Católica conseguiu, no campo educacional, 

relativa reaproximação com o Estado, posto que passou a ter financiamento deste para 

executar seu programa educacional.  

Nesse sentido, a Igreja Católica passou a atuar mais intensamente, sobretudo por 

meio da CNBB, da Conferência dos Religiosos no Brasil (CRB), da Liga Católica (LC) e da 

Associação dos Educadores Católicos (AEC), posicionando-se durante o longo processo de 

elaboração das primeiras Diretrizes e Bases da Educação, iniciado em 1948 e concluído em 

1961. Período que “foi caracterizado por „calorosos embates‟ entre os defensores da ideologia 

católica e os que advogavam os princípios da ideologia liberal, como já ocorrera, na década de 

30”.
298

 

Segundo Lustosa, nesse longo processo de debates sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação, pôde-se “pelo menos lembrar os tempos críticos em que na Câmara Federal e no 

Senado, nos periódicos e nos púlpitos, a questão exigiu atenção dobrada e empenho político 

da Igreja Católica fora do comum. Especialmente na fase final das discussões (1958-

1961)”.
299

 

Na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no que 

concerne à questão do ensino religioso nas escolas públicas, formaram-se dois grupos de 

pressão. De um lado, com o apoio da AEC, da CRB e da CNBB, estava a Igreja Católica, que 

buscava a inclusão desse ensino na LDB e, do outro lado, estava a Associação Brasileira de 

Educação (ABE), que era favorável ao ensino laico e que seguia os princípios do manifesto 

dos pioneiros da educação.
300

  

Em 1961, o Projeto da LDB foi aprovado com mais de 200 emendas para conciliar as 

tendências em disputa. No entanto, a LDB acabou frustrando as expectativas dos setores mais 

progressistas, visto que “garantiu igualdade de tratamento, por parte do Poder Público, tanto 
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para as escolas públicas, quanto para as particulares, viabilizando, assim, o encaminhamento 

de verbas públicas para as escolas particulares”.
301

 

Percebe-se, assim, que, contemplando boa parte das reivindicações dos conflitantes, 

o Estado procurou conciliar a situação e a Igreja Católica, por sua vez, conseguiu incluir o 

ensino religioso na LDB, Lei nº 4024/61, homologando-o como ensino confessional, 

conforme atesta o artigo 97 dessa Lei:  

 

O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários normais das escolas oficiais, é 

de matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os cofres públicos, de 

acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo 

seu representante legal ou responsável.
302 

 

Apesar de ter dado essa vitória à Igreja Católica, a LDB de 1961 preteriu o professor 

do ensino religioso, uma vez que ele não teve direito à remuneração, já que seu trabalho 

deveria acontecer sem ônus para os cofres públicos, além de haver discriminado esse ensino, 

posto que o tratou de modo diferenciado das demais disciplinas. Com isto, “foi criada uma 

situação inusitada, uma vez que os professores da referida disciplina não faziam parte do 

corpo docente da instituição e não possuíam vínculo com a rede pública de ensino”.
303

   

De fato, segundo Vasconcelos, existia nítida tendência em se atribuir uma divisão em 

nível de credo dentro do próprio ambiente escolar, além da falta de estrutura física, que 

deixava diminuto o trabalho que era realizado pelo profissional do ensino religioso, além de 

deixar esse profissional desestimulado, por conta da falta da remuneração.
304

   

No entanto, “havia uma perspectiva teológica e confessional sobre a disciplina 

Ensino Religioso, trabalhar-se a partir dos ensinamentos de apenas uma denominação 

religiosa como verdade única”
305

, e, com isto, o conhecimento veiculado “era o da informação 

sobre elementos da religião, sua finalidade era fazer seguidores, se caracterizando como 

evangelização, aula de religião, catequese, ensino bíblico, pastoral”.
306

 

Portanto, mesmo em meio aos acalorados debates sobre a laicidade no ensino, a 

Igreja Católica consagrou-se vitoriosa, já que conseguiu, mais uma vez, manter o ensino 

religioso nas escolas públicas brasileiras sob a modalidade confessional ao longo do terceiro 

período republicano (1946-1964). 
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1.2.2.2 O quarto período republicano e a busca da religiosidade do educando por meio do 

ensino religioso (1964-1984) 

 

Com o golpe de 1º de abril de 1964, implantou-se no Brasil um sistema de governo 

dominante e autoritário, que, segundo Lustosa, tomou, de forma progressiva, dimensões 

alarmantes e ameaçadoras. Logo, os organismos da máquina estatal seriam dinamizados em 

diversos setores com o fim claro e intencional de controlar os grupos sociais intermediários, 

como religiosos, trabalhistas, políticos, educacionais, dentre outros que discordassem da linha 

política do governo, estando a Igreja Católica inserida nesse quadro.
307

 

O regime militar, de acordo com Caetano, “estimulado por forças internas e externas 

e apoiado na Doutrina de Segurança Nacional, mostrou-se autoritário, freando os avanços e 

conquistas populares, cassando os mandatos de membros do Poder Legislativo, sendo que, 

muitos desses, foram presos e exilados”.
308

 Além disso, os brasileiros ficaram impedidos de 

escolher o presidente da República, os governadores e os prefeitos, assim como sindicatos 

diversos foram invadidos pela polícia e “milhares de líderes sindicais foram destituídos de 

seus cargos e presos”.
309

  

Para Caetano, a Igreja Católica, em função desse regime imposto,  

 

começou a ter consciência da incompatibilidade entre as pretensões totalitárias dos 

militares e a verdade do Evangelho. Assim, com um novo modo de ver sua presença 

e missão na sociedade, tornou-se uma grande opositora dos militares, assumindo a 

luta contra os excessos das forças de segurança, em favor da justiça social, da 

liberdade e da conscientização das pessoas, quanto às medidas injustas e desumanas. 

Os grupos da “esquerda católica”, mais envolvidos nessa luta foram: a Ação 

Popular, a Juventude Universitária Católica e a Juventude Estudantil Católica.
310

 

 

Percebe-se, assim, uma mudança na postura católica em relação ao Estado, por isso, 

de acordo com Lustosa, “os dirigentes da Igreja católica em geral, e, em especial, a CNBB, 

viverão períodos de muitas tensões e contradições. O relacionamento entre a Igreja e o Estado 

se desenvolverá na base de um „casuísmo‟ frequente em que se tenta salvar as aparências”.
311
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Para Lustosa, esse „casuísmo‟ era patenteado “nas famosas comissões mistas 

(empresários, militares e eclesiásticos), nos banquetes do Presidente aos cardeais e outros 

esquemas explorados por ambos os lados para amenizar situações”.
312

  

Desse modo, foi promulgada uma nova Constituição brasileira em 1967, mantendo 

“a previsão de separação entre Estado e Igreja nos termos anteriores, registrando na previsão 

de colaboração de interesse público que isso poderia ocorrer „notadamente nos setores 

educacional e hospitalar‟ (art. 9º, II)”.
313

 

Em uma síntese em relação à Carta Magana anterior, Zylbersztajn enfatiza que a 

Constituição de 1967 

 

manteve também a  mesma previsão de liberdade religiosa associada à liberdade de 

consciência e exercício de culto, submetida à ordem pública e aos bons costumes 

(art. 150, §5º). Retomou a previsão de igualdade de todos perante a lei especificando 

que não haveria distinção por motivos de credo religioso (art. 150, §2º). O texto 

reafirma ainda que não haverá perda de direitos por motivo de crença religiosa, 

salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos “caso em que a 

lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a escusa de 

consciência” – sem prever substituição de deveres para atender à escusa (art. 150, 

§6º) [...] Foi alterada a previsão de prestação de serviços militares por eclesiásticos, 

podendo ser atribuídos outros encargos (art. 93, parágrafo único). Manteve 

inalterada a previsão de assistência religiosa às forças armadas e estabelecimentos de 

internação coletiva (art. 150, §7º).
314

 

 

Outros aspectos analisados por Zylbersztajn mantiveram-se inalterados em relação à 

Constituição anterior, como o reconhecimento dos efeitos civil do casamento religioso, 

(conforme art. 167, §2º), a previsão do ensino religioso com “matrícula facultativa nos 

horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio” (art. 168, §3º) e os mesmo 

termos da imunidade tributária a templos de qualquer culto (conforme art. 20, II). Entretanto, 

foi retirada dessa Constituição a previsão de representação diplomática junto à Santa Sé.
315

 

Segundo Dantas, apesar de o Congresso Nacional haver promulgado a Constituição 

de 1967, o que vigorou, na realidade, foi um amontoado de leis decretadas sucessivamente, 

como a Emenda Constitucional nº 01, de outubro de 1969, que  

 

restringiu formalmente o princípio da colaboração entre Estado e Igrejas (artigos 9 e 

11), principalmente nos setores educacional, assistencial e hospitalar. Assim é que o 

parágrafo 5º do Artigo 153 garantia a plena liberdade de consciência e de crença, 

mas não a liberdade de culto, como nas Constituições de 34 e 46. Além disso, ficava 
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assegurada a assistência religiosa às forças armadas e foram alteradas as cláusulas de 

equivalência do casamento religioso civil.
316

 

 

Dessa forma, o Brasil mergulhou em uma forte crise econômica nesse período por 

conta dos altos índices de inflação, além do achatamento salarial, do desequilíbrio da balança 

comercial, do aumento da dívida interna, do desemprego e da marginalização das classes 

populares. Também, nesse período, segundo Dantas, a Igreja Católica, em toda a América 

Latina, inspirada nos princípios do Concílio Vaticano II, tomou posição frente aos problemas 

sociais e, em decorrência desse posicionamento da Igreja, ocorreram as Assembleias Gerais 

do Episcopado Latino-Americano.    

A partir da realização das Conferências Episcopais Latino-Americanas, que 

aconteceram em Medellín-Colômbia (1968) e em Puebla-México (1979), a Igreja Católica 

ganhou mais corpo e, como essas conferências enfatizaram suas ênfases na evangelização 

libertadora e na libertação integral para a comunhão e participação, essa Igreja se distanciou 

dos regimes e sistemas com os quais viviam e, a partir de então, inaugura um novo modelo de 

relações com a sociedade civil, sem necessidade de intermediação do Estado. No entanto, a 

Igreja não encontrou aceitação de todo episcopado em relação à sua nova perspectiva de 

atuação, passando a ser reprimida pela ditadura militar.
317

 

Entretanto, segundo Becker, setores da Igreja Católica assumiram um papel 

importante na luta pela liberdade democrática contra o regime militar, ocorrendo isso em 

consequência da mudança de perspectiva dessa Igreja por ocasião do Concílio Vaticano II 

(1962-1965), “que levou a uma significativa abertura da Igreja para o mundo e seus 

problemas e inaugurou um estilo diferente da comunicação Igreja-Mundo”.
318

 

Para Becker, esse novo estilo de comunicação da Igreja Católica foi personificado 

pelo Papa João XXIII e sua habilidade de dialogar, vindo esse estilo a refletir na 

epistemologia e na prática do ensino religioso, sendo, portanto, a partir do Concílio Vaticano 

II que a Igreja Católica abriu-se ao ecumenismo e ao diálogo religioso. 

No que diz respeito ao setor educacional brasileiro, segundo Caetano, esse também 

enfrentava grave crise nesse período, já que havia um crescimento acelerado na demanda por 

educação, justificando-se com essa crise a assinatura de doze acordos entre o Ministério da 
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Educação e a Agency for International Development (AID)
319

 para a realização de “assistência 

técnica”, assim como uma cooperação financeira desse organismo internacional com a 

organização do sistema educacional brasileiro.
320

  

De acordo com Caetano, a partir da “assistência técnica” da agência citada, o 

governo percebeu a necessidade de implantação de uma política educacional, decidindo que o 

ensino de 1º grau deveria atender à massa, ao passo que o ensino universitário continuaria 

reservado às elites e o ensino de 2º grau ficaria revestido de conteúdos com elementos 

utilitários, práticos e de caráter profissional.
321

 

Com isso, a ditadura militar implantou a reforma universitária, por meio da Lei 

5.540/68, e fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus com a promulgação da 

Lei 5.692/71. 

Segundo Caetano, com a Lei 5.540/68, o governo 

 

criou a departamentalização e a matrícula por disciplina, instituindo o curso 

parcelado, através do regime de créditos. Esse fato acabou por desfazer os grupos de 

estudantes que caminhavam juntos na sua trajetória acadêmica, eliminando o espírito 

de grupo, de classe e de organização dos estudantes.
322

 

 

Já a Lei 5.692/71, elaborada no momento de maior repressão do regime militar e em 

meio a uma euforia por que passava a classe média brasileira, em função da ocorrência do 

chamado “Milagre Brasileiro”, pode ser resumido da forma seguinte, de acordo com 

Romanelli: 

 

1- a extensão da obrigatoriedade escolar; 

2- a eliminação de parte do esquema seletivo das escolas; 

3- a eliminação do dualismo educacional (ensino secundário x ensino 

profissional) proveniente de um dualismo social mais profundo; 

4- a previsão mais objetiva de meios de execução das reformas; 

5- a profissionalização, em nível médio; 

6- a cooperação das empresas, em nível médio; 

7- a integração geral do sistema educacional desde o 1º grau ao superior.
323
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Logo, percebe-se que esses aspectos “revelam a extensão das inovações formalmente 

propostas para o sistema educacional, porém as contradições internas dessas inovações são 

reflexos da polarização dos interesses, na esfera das decisões”.
324

 

Quanto ao ensino religioso, a Lei 5.692/71, no parágrafo único do seu artigo 7º, 

repetiu o que estava na Constituição de 1967 ao expressar que: “O ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais dos estabelecimentos oficiais 

de 1º e 2º graus”.
325

 

No entanto, segundo Caetano, a Lei 5.692/71 “aumentou o número de disciplinas 

obrigatórias de cunhos ideológico e profissional nos currículos, em âmbito nacional, e o 

Ensino Religioso passou a constar como disciplina optativa para os alunos”.
326

   

Para Caetano, à medida que os Estados tentavam regulamentar o ensino religioso e 

outros componentes curriculares, conforme estava previsto no artigo 7º da Lei 5.692/71 

(Educação Artística, Educação Física, Educação Moral e Cívica e Programa de Saúde), 

surgiram dificuldades, as quais o Conselho Federal de Educação tentou solucionar por meio 

do Parecer 540/77, que, para a autora citada, ressaltou aspectos importantes que 

fundamentavam os objetivos do ensino religioso na escola, como “a importância da 

preservação dos valores, diante dos progressos científicos e do desenvolvimento econômico; a 

ajuda que se pode dar à juventude na busca de sentido e de caminhos”.
327

 

A partir da década de 1970, a Igreja Católica tomou uma série de iniciativas em 

relação ao ensino religioso, dada as mudanças sociais que ocorriam na educação brasileira, 

que levou a CNBB a incluir nas suas linhas de atuação a análise, o acompanhamento e a 

avaliação do ensino religioso, tanto nas escolas confessionais quanto nas públicas. Esse 

trabalho resultou na obra intitulada O Ensino Religioso na Escola Pública, de autoria do 

Padre Gruen, no ano de 1976, que se tornou referência para as reflexões sobre o ensino 

religioso nas escolas públicas sob a perspectiva da sociedade pluralista.
328

 

Em relação ao Padre Gruen, é importante destacar que ele nasceu na Alemanha em 

1927, porém, fugindo do nazismo com a família, foi para a Itália e a Inglaterra e, depois, em 

1940, veio para o Brasil, onde se ordenou padre em 1953, passando a trabalhar com catequese 

e ensino religioso e construiu uma proposta de ensino religioso com base no pluralismo em 

sala de aula. A esse ensino, o Padre Gruen chamou de modelo não confessional, o qual fora 
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motivado pelo desinteresse dos jovens estudantes da época nos estudos, constatado pelo 

próprio Padre enquanto professor de ensino religioso na rede pública. A base desse modelo 

enfatizava algo que antecedia o fenômeno religioso e tinha a adesão da fé como uma 

confissão religiosa. Nesse caso, o fenômeno religioso e a confissão se tornariam expressões de 

algo mais amplo e anterior, a religiosidade. Dessa forma, o Padre Gruen chama o ensino 

religioso de “educação da religiosidade”, pois, ele próprio entende a religiosidade como “a 

atitude dinâmica de abertura do homem ao sentido fundamental da sua existência, seja qual 

for o modo como é percebido este sentido”
329

, pois sua visão é de que, se a religiosidade é a 

busca de todo ser humano pelo sentido de sua existência e se esse homem se situa 

historicamente, então “sua religiosidade é exteriorizada dentro dos sistemas formais próprios 

do seu espaço existencial; constitui-se religião. Normalmente, tal exteriorização dar-se-á 

numa comunidade religiosa, marcada por mil contingências históricas. Daí a diversidade de 

religiões e cosmovisões”.
330

  

Outro fato importante a destacar sobre o ensino religioso é que, a partir de 1974 

começaram a acontecer os Encontros Nacionais para debater o ensino religioso, tendo o 

primeiro encontro o objetivo de construir uma visão panorâmica do ensino religioso nas 

escolas públicas dentro dos diversos estados brasileiros. O segundo (ocorrido em 1976) e o 

terceiro (em 1981), trouxeram a debate a questão da “confessionalidade” como preocupação 

central, além da formação de professores, das exigências do ensino religioso diante da 

sociedade cada vez mais pobre e de uma educação que caminhava para uma decadência 

progressiva. Já o quanto encontro, que foi realizado em 1984, enfatizou a metodologia a ser 

usada no ensino religioso e o perfil do professor.
331

  

Percebe-se, portanto, o nascimento de uma nova fase e, com o passar do tempo, os 

debates e as reflexões sobre as diferenças entre o ensino religioso e a catequese vão 

amadurecendo, tomando por base, sobretudo o discurso do Papa João Paulo II de 05/03/1981 

e, a partir de então, a Igreja Católica começa a buscar um ensino religioso, não mais voltado 

para o ensino da religião, mas para a educação da religiosidade do educando.
332
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1.2.3 A nova república (de 1984 aos dias atuais) 

 

A década de 1980 foi uma época de profunda recessão econômica, visto que o Brasil 

começava a pagar as contas do período de regime arbitrário, caracterizado como “milagre 

econômico”, recorrendo, por falta de recursos, ao Fundo Monetário Internacional, que impôs 

exigências, provocando desemprego, arrocho salarial, inflação crescente e maior concentração 

de renda nas mãos da elite.
333

   

Segundo Caetano, esse tempo de transição do autoritarismo para a democracia foi 

marcado pela participação da sociedade civil, que aos poucos começou a se reorganizar e a 

enfrentar a resistência do regime militar, passando o processo de redemocratização do Brasil a 

entrar numa fase decisiva, sobretudo com a reivindicação dos movimentos por eleições diretas 

para Presidente. 

Nesse cenário, segundo Lustosa, já parceira de várias entidades, avançando na 

reconquista do regime democrático, a Igreja Católica “volta seus olhos para o grande 

momento de preparação da nova Constituição para o país”.
334

   

De acordo com Lustosa, quando as campanhas eleitorais se aproximaram, “os bispos 

atentos à gravidade da situação, entraram no esforço da retomada democrática através de 

dezenas de „cartilhas políticas‟, objetivando canalizar, com menos desencontro, os novos 

votos católicos”.
335

 

Com as “cartilhas”, a Igreja retomava o costume antigo da hierarquia em orientar as 

“consciências” dos católicos em matéria política, mas só depois de 1987 é que algumas 

autoridades eclesiásticas se pronunciam em termos de opção partidária. Por isso, no sentido de 

evitar ambiguidades e possibilidades de confusão entre fé e prática política, as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) entram em ação. Embora houvesse uma comparação das CEBs com 

a Liga Eleitoral Católica (LEC), que foi utilizada com sucesso pela hierarquia católica na 

eleição de 1933 e na Constituinte que ocorreu logo em seguida, as CEBs não tinham nenhuma 

vinculação precisa com a hierarquia e estavam ligadas a cada bispo, gozando, por isso, de 

autonomia prática.
336

 

No tocante ao ensino religioso, entidades ecumênicas preocupadas com esse ensino 

na modalidade ecumênica desenvolveram políticas para a formação de professores e o 

encontro promovido pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), ocorrido nas 
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décadas de 1980 e 1990, com essa mesma preocupação, incluiu nas suas linhas de ação, a 

partir da década de 1990, questões relacionadas ao ensino religioso e, para isso, associou-se 

ao FONAPER, além de haver passado a participar de suas assembleias, sessões, seminários de 

formação e outros eventos na área de ensino religioso.
337

 

Em 1983, a CNBB aprovou e publicou o documento intitulado “Catequese 

Renovada, Orientações e Conteúdo”, após dois anos de elaboração e intensa participação das 

bases da Igreja Católica que introduziu a denominada “diferença e complementariedade entre 

Ensino Religioso Escolar e Catequese”, feita com base no discurso do Papa João Paulo II, 

havendo a CNBB criado duas instâncias de apoia à catequese e ao ensino religioso, que foram 

o Grupo de Reflexão Nacional de Catequese (GRECAT) e o Grupo de Reflexão Nacional de 

Ensino Religioso (GRERE).
338

 

A partir de 1985, a Igreja Católica participou ativamente do processo constitucional, 

travando, novamente, a luta política em favor do ensino religioso confessional na escola 

pública e com isso, segundo Becker,   

 

As antigas fronteiras aparecem de novo, de um lado os defensores de um estado 

laico compreendido como a-religioso, de outro lado os defensores do ER na escola 

pública como direito do cidadão. De fato, no fim deste processo de lobby da Igreja 

em diversos níveis e setores da vida pública e nos bastidores da vida política, a 

constituição de 1988 determinou a permanência do ER na escola pública.
339

 

 

De fato, a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, a Igreja Católica 

inseriu-se nos debates, discussões e mobilizações para que o ensino religioso nas escolas 

públicas fosse garantido na Constituição de 1988. 

De acordo com Ranquetat Júnior, para acompanhar os debates na Assembleia 

Constituinte, a CNBB criou, em 1985, o Grupo de Reflexão Nacional sobre Ensino Religioso 

Escolar (GRERE) e, em parceria com outras organizações, como a Associação 

Interconfessional de Educação de Curitiba (ASSINTEC), o Conselho de Igreja para a 

Educação Religiosa de Santa Catarina (CIER) e o Instituto Regional de Pastoral do Mato 

Grosso (IRPAMAT), apresentou uma emenda com quase 70.000 assinaturas defendendo a 

inclusão do ensino religioso na Constituição Federal de 1988.
340
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Pode-se perceber então que a pressão exercida funcionou, visto que o artigo 210, § 

1º, da Constituição de 1988 expressou que: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”.
341

 

Com isso, a partir do processo constituinte de 1988, “o Ensino Religioso vai 

efetivando sua construção como disciplina escolar, como componente curricular, a partir da 

escola e não mais de outra religião. Assim, a razão de ser do Ensino Religioso tem sua 

fundamentação na própria função social e pedagógica da escola”.
342

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, era necessário regulamentar seu 

capítulo sobre a educação, surgindo, com isso, a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Essa lei foi aprovada em 17 de novembro de 1996 e 

promulgada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em dezembro desse mesmo ano, 

como Lei nº 9.394/96, sob o título de Lei Darcy Ribeiro.  

Essa nova LDB, que se encontrava em tramitação no Congresso Nacional desde 

1985, colocou em evidência o ensino religioso, gerando uma nova divisão: uma ala que 

defendia a regulamentação desse componente curricular com o fim de amadurecer o educando 

em relação às suas dúvidas existenciais mais profundas e outra que levantava a bandeira do 

ensino laico.
343

 Mas o foco das discussões da LDB repousou no fato de que o ensino religioso 

“deveria estar incluso enquanto disciplina normal, assim como as outras eram tratadas”.
344

 

Segundo Junqueira, 

  

De fato, a polêmica levantada no período da elaboração da nova Constituição 

brasileira (1988) e, sobretudo, no processo de redação da Lei de Diretrizes e Bases, 

foi positivamente significativa no intuito de organizar uma estrutura para esta 

disciplina. Tanto que, apesar de toda a mobilização, quando a Lei de Diretrizes e 

Bases foi aprovada, sua versão explicitava um tratamento diferenciado em relação às 

demais disciplinas do currículo, pois foi incluído “sem ônus para os cofres 

públicos”, descartando qualquer possibilidade de uma compreensão pedagógica, por 

estar sendo explicitada uma postura de catequização e não uma disciplina escolar.
345

 

 

Na verdade, a LDB 9.394/96, por meio de seu artigo 33, além de expressar a oferta 

do ensino religioso “sem ônus para os cofres públicos”, admitiu também as modalidades 

confessional e interconfessional, conforme se percebe na íntegra desse artigo: 
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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: 
I - 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 as diversas entidades religiosas, que 

se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.
346 

 

Após a promulgação da LDB, a disciplina de ensino religioso foi totalmente 

desorganizada e, “devido à grande confusão estabelecida por esta lei, a reação de professores, 

de organizações sociais e religiosas e a sociedade em geral, resultou na proposição de vários 

projetos para mudar esta lei”.
347

 

De acordo com Becker, por meio de uma articulação entre o FONAPER, a 

Associação dos Educadores Católicos e a CNBB em prol do ensino religioso, conseguiu-se 

influenciar os poderes legislativo e executivo, em nível nacional, resultando na reformulação 

do artigo 33 da LDB, por intermédio do deputado federal Roque Zimmermann, padre, 

membro da Comissão de Educação da Câmara e relator nas duas casas do Congresso 

Nacional, que fez aprovar a Lei nº 9.475 como substitutivo do artigo 33 da LDB.
348

 

Essa Lei foi aprovada no Senado Federal sem nenhuma emenda, no dia 9 de julho de 

1997, sendo sancionada pelo presidente da República no dia 22 de julho do mesmo ano. A 

nova redação do artigo 33 da LDB ficou da seguinte forma: 

 

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 a definição dos 

conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 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.
349

 

 

Percebe-se, portanto, que essa nova redação do artigo 33 da LDB buscou adaptar-se à 

nova realidade pluralista pela qual estava passando o ensino religioso, sobretudo em função 

da crescente expansão dos grupos religiosos, fazendo com que o poder público buscasse a 
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formulação de leis mais isonômicas, evitando, com isso, a concessão de privilégios a uma só 

confissão religiosa. 

Vale salientar que, paralelamente à luta pela modificação redação do artigo 33 da 

LDB, outra luta foi aberta no sentido de empreender a construção dos Parâmetros Curriculares 

para o Ensino religioso, pois, segundo Caetano, o Ministério da Educação não incluía a área 

de ensino religioso nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Desse modo, o Grupo de Reflexão 

sobre o Ensino Religioso e o FONAPER mobilizaram-se no sentido de incluir o citado ensino 

nos Parâmetros Curriculares. Assim, em tempo recorde, apresentaram uma proposta, a qual 

foi apreciada positivamente pela Comissão dos Parâmetros Curriculares Nacionais e, mesmo 

não sendo publicada pela imprensa oficial, foi publicada pela Editora Ave Maria no ano de 

1997.
350

 

Com isso, a partir da LDB 9.394/96 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso, o ensino religioso “vai se caracterizando como uma disciplina, com 

conteúdos próprios, ficando claro que essa área de conhecimento não pertence a nenhuma 

denominação religiosa e, por isso, o credenciamento dos professores deve ser dado por meio 

de políticas próprias dos sistemas de ensino”.
351

   

No que diz respeito à relação Igreja e Estado, observando-se as Constituições 

brasileiras de 1891 até a atual, percebe-se que todas, com exceção da Constituição de 1934, 

incluíram dispositivos sobre essa separação, apesar de ter ocorrido alterações nos diferentes 

textos constitucionais, como na Constituição de 1988, que foi muito mais benevolente nesse 

assunto que a de 1891, tendo em vista que a atual Constituição, além de colocar sua 

promulgação “sob a proteção de Deus”
352

, prevê o ensino religioso na escola pública, a 

prestação de assistência religiosa nas instituições de internação coletiva e também a 

imunidade tributária para as religiões, que não constavam no texto da Constituição de 1891. 

Percebe-se, com isso, que, apesar dos avanços nessas relações entre Igreja e Estado, 

ainda há certa proximidade entre Igreja Católica e Estado. Uma prova concreta disso foi a 

significativa reaproximação que ocorreu no recente Acordo firmado entre o governo brasileiro 

e a Santa Sé, que, em 11 de fevereiro de 2010, foi incluído no sistema de leis nacionais, por 

meio do Decreto nº 7.107, favorecendo exclusivamente a Igreja Católica. 
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Segundo Ranquetat Júnior, o Acordo “parece sinalizar mais uma vez para a dimensão 

pública da religião no Brasil, a sua impregnação nos mais variados espaços sociais e sua 

conexão e proximidade com o âmbito estatal”.
353

 

Para Ranquetat Júnior, a Igreja Católica, ainda caracterizada como grupo religioso 

hegemônico, busca a  

 

presença de uma disciplina na escola pública que faça referência à dimensão 

religiosa do ser humano e que afirme uma concepção religiosa de mundo; 

contrapondo-se ao laicismo que defende valores seculares, como a democracia, os 

direitos humanos, a liberdade de expressão, independentes da religião e da moral 

cristã. Uma escola laica, desprovida de qualquer referência ao religioso não satisfaz 

os interesses do grupo religioso hegemônico.
354

  

 

Utilizando as palavras de Lustosa, pode-se perceber que “perdura a dura realidade da 

rotina histórica no relacionamento formal de poder e poder, de instituição eclesiástica e 

instituição civil”, visto que, “no jogo às vezes obscuro de relações de força, estorva, quando 

não abafa e esteriliza, o lado evangélico da Igreja, como comunidade a serviço do povo”.
355

     

De acordo com a análise procedida neste capítulo, inicialmente pôde-se constatar 

que, diante do contexto histórico-legal da laicidade no ensino religioso ao longo dos períodos 

colonial e imperial, apesar dos atrasos sofridos pela Igreja Católica, tanto na restrição de sua 

autonomia quanto na precarização de sua estrutura, o Regime do Padroado e do Regalismo 

proporcionou uma série de privilégios a essa Igreja junto à Coroa, a exemplo do direito de 

provisão de bispados, paróquias e cargos eclesiásticos em geral. Depois, que, em função 

desses privilégios, a Igreja deteve o monopólio do ensino, o que fez com que a educação se 

embasasse no ideal humanista-católico, razão pela qual o ensino religioso, legalmente, foi 

caracterizado como confessional católico nesses dois períodos.  

Avançando-se para o Primeiro Período Republicano (1890-1930), como o Estado 

encontrava-se nas mãos de liberais, agnósticos e livres pensadores, constatou-se que 

prevaleceu a laicidade no ensino religioso, apesar de o período haver terminado em uma busca 

incansável da Igreja Católica pelo retorno do ensino confessional católico à escola pública. 

Ainda relacionado ao Primeiro Período Republicano, em função da análise 

documental procedida nas Cartas Pastorais Coletivas de 1890, 1900 e 1922, foi possível 

constatar que a real intenção da Igreja Católica brasileira era usar a educação como foco 

estratégico para buscar a reafirmação da hegemonia que tivera nos períodos colonial e 
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imperial, ao constituir seu projeto de expansão, uma vez que, por meio da educação, era 

possível disseminar a ideologia católica nos mais longínquos recantos do Brasil e, com isso, 

criar mecanismos para reconquistar seu lugar junto à sociedade brasileira, sendo as cartas o 

mais adequado meio para esse fim, já que elas eram o meio de comunicação mais eficiente e 

seguro que a Igreja utilizava naquela época, pois, por serem documentos oficiais, havia a 

certeza de que elas chegariam a todas as paróquias espalhadas no território brasileiro e, com 

certeza, seriam lidas aos fiéis durante as celebrações nessas paróquias.    

Passando-se para o Segundo Período Republicano (1930-1945), também 

caracterizado como Era Vargas, foi constatado que Igreja Católica conseguiu reintroduzir e 

manter a presença do ensino religioso confessional durante seus 15 anos de duração. 

Também no Terceiro Período Republicano (1946-1964), constatou-se que, mesmo 

em meio aos acalorados debates sobre a laicidade no ensino religioso, a Igreja Católica 

consagrou-se vitoriosa, já que conseguiu, mais uma vez, manter o ensino religioso nas escolas 

públicas brasileiras sob a modalidade confessional. 

Avançando-se para o Quarto Período Republicano (1964-1984), constatou-se que 

ocorreu o início da abertura de uma nova fase e, com o passar do tempo, os debates e as 

reflexões sobre as diferenças entre o ensino religioso e a catequese vão amadurecendo, 

iniciando-se um fortalecimento desse ensino. Entretanto, o relacionamento entre a Igreja 

Católica e o Estado se desenvolveu na base de um “casuísmo”, na tentativa frequente de se 

manter as aparências. Desse modo, constatou-se, nesse período, que a Igreja Católica – não só 

no Brasil, mas também em toda a América Latina –, inspirada nos princípios do Concílio 

Vaticano II, começou a tomar posição frente aos problemas sociais, passando a abrir-se mais 

ao diálogo. Foi também nesse período que a ditadura militar implantou a reforma 

universitária, por meio da Lei 5.540/68, e fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º 

graus com a Lei 5.692/71. Além disso, com a promulgação da Lei 5.692/71, aumentou o 

número de disciplinas obrigatórias de cunhos ideológico e profissional nos currículos, em 

âmbito nacional, passando o ensino religioso a figurar como disciplina optativa para os 

alunos, sendo constatado, por meio dessa Lei, que o ensino religioso passou a ter caráter laico, 

já que nela não havia mais a expressão “confessional” para esse ensino. 

Já no Quinto Período Republicano, isto é, na Nova República, constatou-se que, a 

partir de 1985, a Igreja Católica participou ativamente do processo constitucional, travando 

uma luta política em favor do ensino religioso confessional na escola pública. Entretanto, com 

o processo constituinte de 1988, o ensino religioso foi se efetivando como disciplina escolar, 

como componente curricular, a partir da escola e não mais de outra religião. Porém, a LDB 
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9.394/96, por meio de seu artigo 33, além de expressar a oferta do ensino religioso “sem ônus 

para os cofres públicos”, admitiu também as modalidades confessional e interconfessional, 

ocasionado um retrocesso na caminhada pelo ensino religioso laico, já que passou a admitir 

esse ensino a partir dessas duas modalidades. Por isso, foi necessário estabelecer uma 

articulação entre o FONAPER, a Associação dos Educadores Católicos e a CNBB para 

influenciar os poderes legislativo e executivo no sentido de que ocorresse uma reformulação 

desse artigo 33, tendo essa articulação resultado na Lei nº 9.475/97, que deu nova redação ao 

citado artigo. A partir dessa nova redação, buscou-se adaptar à nova realidade pluralista pela 

qual passava o ensino religioso, sobretudo em função da crescente expansão dos grupos 

religiosos, evitando a concessão de privilégios a uma só confissão religiosa. Com a LDB 

9.394/96, a Lei 9.475/97 e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, 

contatou-se que o ensino religioso começou a se caracterizar como disciplina, com conteúdos 

próprios, ficando claro que essa área de conhecimento não deveria pertencer a nenhuma 

denominação religiosa. Entretanto, também foi constatado que, apesar dos avanços nas 

relações entre Igreja e Estado, ainda há certa proximidade entre Igreja Católica e Estado, já 

que foi firmado um acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé, no dia 11 de fevereiro de 

2010, ocasião em que foi incluído, definitivamente, no ordenamento jurídico nacional o 

Decreto nº 7.107, apesar de haver suscitado dúvidas em relação a sua constitucionalidade e 

deixado evidente a existência de uma discriminação positiva em favor da Igreja Católica, 

assunto que será abordado com mais profundidade no capítulo três desta tese. 

Portanto, pôde-se constatar neste capítulo que ainda existe certo relacionamento 

formal entre o Estado e a Igreja Católica, embora isto ocorra no obscuro jogo de relações de 

força entre esses dois entes, que procuram, sutilmente, abafar, ou disfarçar esse 

relacionamento, como sempre ocorreram ao longo da história do Brasil. 
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2 PLURALISMO E ENSINO RELIGIOSOS: DESIGUALDADE ESTRUTURAL 

HISTÓRICA E OS DESAFIOS DE ENSINAR RELIGIÃO NA ESCOLA PÚBLICA 

BRASILEIRA 

 

Este capítulo foi desenvolvido com os objetivos de investigar a constituição do 

pluralismo religioso brasileiro diante de um processo de desigualdade estrutural histórico na 

ação das diversas religiões na esfera pública e avaliar os desafios do ensino religioso na escola 

pública em um Brasil multirreligioso e caracterizado por uma diversidade religiosa sem igual. 

Para tanto, com o fim de facilitar a compreensão em torno dessa constituição do pluralismo 

religioso, foi necessário iniciar o capítulo com os antecedentes históricos e a evolução do 

catolicismo no espaço público brasileiro e como o nativo indígena manteve suas crenças 

diante da conversão forçada ao catolicismo pela qual passou durante o período das missões 

jesuíticas, para, em seguida, fazer um estudo mais detalhado com o escopo de entender 

quando e como cada grupo religioso, por meio de suas denominações diversas, ingressou no 

espaço público brasileiro ao longo da história e, com isso, ter propriedade para analisar os 

desafios do ensino religioso diante dessa nação, caracterizada por um leque tão diverso de 

denominações religiosas.   

O capítulo foi fundamentado em obras de autores e estudos que tratam dos assuntos, 

sobretudo obras de autores renomados, como Religião e politização no Brasil: a igreja e o 

regime autoritário, de Thomas Bruneau; As religiões no Brasil, de Antônio Flávio Pierucci; 

The churches and democracy in Brazil: towards a public theology focused on citizenship, de 

Rudolf von Sinner; Protestantes e política no Brasil: da constituinte ao impeachment, de Paul 

Freston; Igreja Católica e política no Brasil (1916-1985) e Igreja e política: anotações 

teóricas, de Scott Mainwaring; Teologia pública: desafios sociais e culturais, de Eneida 

Jacobson, Rudolf Sinner e Roberto Zwetsch; Neopentecostais: sociologia do novo 

pentecostalismo no Brasil, de Ricardo Mariano; O celeste porvir: a inserção do protestantismo 

no Brasil, de Antônio Gouvêa Mendonça; Introdução ao protestantismo no Brasil, de Antônio 

Gouvêa Mendonça e Prócoro Velasques Filho; As religiões japonesas no Brasil, de André 

Mazao Ozaki; As religiões dos brasileiros, de Pierre Sanches; Candomblé e umbanda: 

caminhos da devoção brasileira, de Vagner Gonçalves da Silva; O protestantismo, a 

maçonaria e a questão religiosa no Brasil, de David Gueiros Vieira; dentre muitos outros 

estudiosos não tão renomados, mas que produziram artigos, dissertações e teses importantes 
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que resultaram de suas pesquisas de mestrado ou doutorado, a exemplo de Ranquetat Júnior, 

Gamaliel da Silva Carreiro e Ruan Alves Pereira. 

Além disso, o sentido para o termo religião é usado neste capítulo como “uma 

objetividade sociocultural” que “se manifesta através de uma comunidade de fieis, independente de 

sua extensão social; comunidade de fé esta que se guia por seu sistema de crenças e, com base neste, 

exerce suas práticas e seus ritos em formas de atos ou rituais tipicamente religiosos.”
356

 

 

2.1 A constituição do pluralismo religioso brasileiro em meio a um processo de 

desigualdade estrutural e histórico na ação de diferentes religiões no espaço público 

 

Para entender a forma como ocorreu a constituição do pluralismo religioso brasileiro, 

é interessante iniciar o estudo com os antecedentes históricos e a evolução do catolicismo no 

espaço público brasileiro, tendo em vista que o Brasil foi descoberto, conquistado e 

colonizado por uma nação católica que tinha na mente de seus reis que “o Brasil devia 

constituir-se basicamente como uma Cristandade Católica”
357

, para, em seguida, verificar 

como os demais grupos religiosos chegaram, conquistaram seu espaço no território nacional e 

constituíram o pluralismo religioso existente hoje.  

 

2.1.1 Antecedentes históricos e evolução do catolicismo no espaço público brasileiro 

 

Pode-se afirmar, com base na história, como já visto no primeiro capítulo deste 

trabalho, que o Brasil foi um país oficialmente católico durante os períodos colonial e 

imperial. Logo, entre os séculos XVI e XIX, o espaço religioso brasileiro foi monopolizado 

pela religião católica, embora seja notório que sempre estiveram presentes “outras expressões 

religiosas como a afro-brasileira, que veio para o Brasil junto com os escravos; a indígena, 

que já estava aqui antes da colonização e mesmo algumas expressões do Protestantismo. 

Contudo, esses grupos trabalhavam na clandestinidade”.
358
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A religião católica tornou-se um grupo hegemônico no Brasil porque “controlava e 

influenciava direta ou indiretamente importantes setores da esfera pública (escolas, hospitais 

etc.), e as principais instituições sociais. Detinha o monopólio dos principais atos civis e ritos 

de passagem (batismo, casamento, enterro)”.
359

 Durante o império, “os cargos eletivos só 

eram permitidos para aqueles que seguiam a religião oficial. A promoção do recrutamento 

militar e o censo populacional eram tarefas do clero,” ao passo que “os demais grupos 

religiosos, como protestantes, espíritas e afros eram objeto de perseguição e 

discriminação”.
360

 No entanto, ao longo das últimas décadas do regime imperial, ocorreu uma 

ampliação das liberdades religiosas por conta da presença protestante e do fortalecimento das 

ideias liberais e republicanas, além da aprovação da lei nº 1.144, no ano de 1861, que foi 

regulada pelo decreto nº 3.069
361

, no ano de 1863, que conferia efeitos legais a casamentos e 

batizados que eram celebrados pelos ministros das religiões toleradas, além de reservar 

espaços para o sepultamento de não católicos nos cemitérios públicos. 

Com a proclamação da república, apesar desta afirmar a separação formal e jurídica 

entre o Estado e a religião, “o estado mantém uma relação de proximidade, benevolência e 

simpatia com os grupos religiosos cristãos, reconhecendo neles um fator de ordenamento 

moral e controle social” e, com isso, “a garantia da liberdade religiosa, e a igualdade de todas 

as confissões religiosas, não significa a privatização do religioso”. Portanto, “apesar da 

distinção entre a esfera estatal e a esfera religiosa, nunca houve uma concreta separação da 

nação da „Bíblica e da Cruz‟”.
362

 

Levando-se em consideração a abordagem de Carreiro, que pesquisou em sua tese de 

doutorado sobre a oferta de bens religiosos no Brasil a partir de uma perspectiva econômica, 

ele observou que a “a firma católica se desenvolveu no Brasil colonial, profundamente, 

dependente dos interesses econômicos da Coroa e do Estado Português”, por esse motivo, 

dificilmente ela teria espaço na sociedade brasileira para “introjetar valores e conduta de vida 

entre os clientes, potencialmente, interessados em bens religiosos”, visto que “o clero era 

apenas um alto funcionário da Coroa subordinado à administração colonial”. Por isso, não 

existiam grandes diferenças entre padres e homens comuns e o sacerdócio não era um 

apostolado, mas uma profissão como outra qualquer. Assim, o domínio totalitário da Coroa 
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sobre a Igreja Católica praticamente eliminou o trabalho religioso propriamente dito, já que o 

clero não mais se interessava pela vida religiosa, o que acarretou a criação de uma 

mentalidade regalista e jansenista
363

 entre os funcionários e “a visão evangelizadora e 

ministerial praticamente desvaneceu-se da firma católica monopolista”.
364

 Logo, em função 

da ausência de força institucional por parte da Igreja Católica na constituição de uma 

religiosidade ética ou doutrinária,  

 

o campo religioso brasileiro tornou-se, consideravelmente, aberto para o 

desenvolvimento de religiosidade espontânea e religiosidade mágica. A 

religiosidade africana, por exemplo, nunca fora abandonada pelos escravos. Graças à 

porosidade do Catolicismo, sua estrutura mágica sempre permaneceu, quase intacta, 

nas mentes das classes populares confirmando assim uma demanda religiosa por 

magia.
365

 

 

Considerando o estudo realizado por Bruneau, “A religião que veio de Portugal não 

foi a da Reforma Tridentina que enfatizava o dogma, os sacramentos e a pureza das crenças e 

das práticas”, ao contrário, “Era a de um modelo anterior – de caráter quase medieval – que 

[...] já era muito „misturada‟ e „popular‟”
366

, e citando Comblin, o autor observa que essa 

religião era o catolicismo popular dos últimos séculos da Idade Média, que “Misturou-se com 

as contribuições indígenas, africanas e até orientais, importadas pelas caravelas que 

retornavam da Índia ou da China”.
367

 Era, na verdade, uma religião que incluía crenças, como 

a comunicação com almas e defuntos, mas que evoluiu para um modelo “que se poderia 

chamar de familiar ou local, no qual as devoções se centralizavam em torno do culto dos 

santos, das promessas, da comunicação com os mortos, das procissões, e assim por diante, 

com completa exclusão das questões doutrinais e dos sacramentos”; assim, esse “catolicismo 
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folclórico baseado num modelo medieval, não-reformado e extremamente supersticioso, se 

desenvolveu por si só durante a maior parte do período colonial e do império”.
368

 

Para Bruneau, a evolução do catolicismo folclórico para o espiritismo ocorreu com a 

contribuição dos negros escravos, uma vez que “as religiões que os escravos trouxeram para o 

Brasil incluíam a crença na possessão do espírito; por omissão da Igreja e por culpa da 

catequização formalista, essa crença pôde sobreviver”.
369

 Além disso, as religiões africanas 

mudaram o catolicismo, ao invés de serem transformadas por ele, assim, “muitos elementos 

das religiões africanas penetraram no catolicismo popular”
370

 e, até mesmo as mudanças e 

reformas que ocorreram na Igreja Católica depois da separação do Estado no ano de 1889,  

 

não chegaram a substituir o catolicismo popular e o espiritismo; apenas o revestiram 

de um outro modelo que, conquanto fosse intimamente ligado à Igreja, era, de modo 

geral, estranho a esses modelos anteriores. Tanto o catolicismo folclórico como o 

espiritismo estavam profundamente entranhados na cultura do povo e não poderiam 

ser extirpados por uma instituição centralizadora que estava agora crescendo e 

implementando reformas e práticas mais adequadas à Europa burguesa do que ao 

Brasil rural. Durante esse período, a religião se bifurcou em uma praticada pelo 

povo e outra promovida pela Igreja.
371

 

 

Isso ocorreu porque a Igreja Católica não conseguiu integrar as mudanças que adotou 

dos modelos europeus para os níveis inferiores ao se institucionalizar, ou seja: “em vez de 

reformar os grupos devocionais, as irmandades etc., a essas velhas estruturas sobrepôs novos 

modelos, sem qualquer indagação sobre seu valor e sua adequação. Criou-se uma distância 

entre a religião e a religiosidade, entre a lei (da Igreja) e a religião”.
372

 

Essa foi a diferença que ocorreu entre a estratégia proposta pelo padre Júlio Maria e a 

que foi implementada pelo cardeal Leme: “O primeiro queria descer até o povo, assumir suas 

crenças e a sua vida infeliz, e fazer com que a instituição se aproximasse deles. Reconhecia 

que a religião do povo era fraca e misturada, mas culpava disso o clero. O cardeal Leme, ao 

contrário, culpava o povo”.
373

 Dessa forma, D. Leme cometia uma contradição fundamental 

em sua argumentação, sendo essa argumentação contraditória comprovada por Bruneau ao 

parafrasear a seguinte afirmação de Antoniazzi: D. Leme 

 

considerava o Brasil e seu povo como sendo católico (daí os privilégios que 

deveriam caber por direito à instituição); mas esse mesmo povo não poderia ser 
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católico se não era ortodoxo (e ele percebia que não era); contudo, não tinha culpa 

de ser tão „ignorante, supersticioso, incoerente e fanático‟, pois o Estado lhes tinha 

negado uma educação cristã. A estratégia de D. Leme venceu, naturalmente.
374

 

 

Foi por conta dessa vitória da estratégia de D. leme que a Igreja Católica reentrou na 

esfera pública utilizando-se de um modelo de neocristandade, adotando “uma estratégia 

pastoral importada de fora juntamente com um pessoal estrangeiro; tudo isso conspirava tanto 

para ignorar como para denunciar a religião da maioria da população, que continuava a ser 

praticada como sempre fora no passado”.
375

 Para Bruneau, é com esse modelo de 

neocristandade que a instituição católica se tornou mais interessante para o Estado e, logo, 

“foi de novo oficializada pelo regime Vargas, no início de 30, voltando de bom grado a uma 

relação com o Estado” e, por conta dessa relação, “a Igreja passou a receber de novo o apoio e 

os recursos do Estado que, por sua vez, era legitimado por ela”.
376

 

Confirmando essa afirmação de Bruneau, Mainwaring destacou que o modelo de 

neocristandade floresceu e atingiu seu apogeu de 1930 a 1945, época em que Getúlio Vargas 

era presidente do Brasil. Com isso, a Igreja Católica “permaneceu politicamente 

conservadora, se opondo à secularização e às outras religiões, e pregava a hierarquia e a 

ordem. Insistindo num catolicismo mais vigoroso e que se imiscuísse nas principais 

instituições e nos governos”.
377

 Desse modo, a Igreja conseguia o que percebia como sendo 

seus direitos indispensáveis: 

 

a influência católica sobre o sistema educacional, a moralidade católica, o 

anticomunismo e o antiprotestantismo. Através do modelo de neocristandade, a 

Igreja revitalizou sua presença dentro da sociedade. Em poucas palavras, o modelo 

de neocristandade era uma forma de se lidar com a fragilidade da instituição sem 

modificar de maneira significativa a natureza conservadora da mesma. Por volta de 

30, a instituição havia revertido sua decadência.
378

 

    

De acordo com Mainwaring, com esse modelo de neocristandade, a Igreja defendeu 

seus interesses mais significativos, com eficácia, durante duas ou três décadas, tendo em vista 

que:  

 

Dispunha de um virtual monopólio religioso, havia desenvolvido uma forte presença 

católica entre as elites governamentais e as classes dominantes, na educação sua voz 

era a mais importante; algumas de suas preocupações morais de maior destaque, tal 
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como o status da família, eram respeitadas; a sociedade era estável e ordeira, e a 

legislação de Vargas satisfazia muitos aspectos da doutrina social da Igreja.
379

 

 

No entanto, como “o sucesso do modelo da neocristandade dependia de sua 

capacidade de combater a secularização, de usar o Estado para exercer influência sobre a 

sociedade e de manter um monopólio religioso”,
380

 durante o período pós-Segunda Guerra 

Mundial, “ele não se mostrou capaz de satisfazer essas condições. A sociedade brasileira 

modificava-se rapidamente e nenhuma ação da Igreja poderia evitar que isso ocorresse”.
381

 

Por isso, “o antimodernismo se tornara insustentável para uma instituição que tinha a 

pretensão de ser universal e que se preocupava especialmente em influenciar o Estado e as 

elites”, assim como, devido à expansão do espiritismo, tornou-se aparente “o que era verdade 

há algum tempo: a Igreja não estava efetivamente atingindo as massas”.
382

  

Por conta disso e das mudanças que passaram a ocorrer após a Segunda Guerra 

Mundial, como os crescimentos industrial e urbano, a possibilidade de despontamento de um 

regime político diferente e a pré-revolução brasileira, a Igreja “se envolveu ativamente na 

promoção de mudança estrutural” e assumiu “um papel na promoção da mudança sócio-

política”
383

, principalmente por meio da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

e da Ação Católica, durante o período de meados da década de 50 até o ano de 1964.  

Esse papel ficou mais bem definido e aprofundado quando a hierarquia católica 

passou a avaliar melhor as ameaças com que a Igreja se defrontaria em termos da natureza e 

do modelo de regime que o Estado assumia, além da herança de vários séculos de pouca 

influência que ela teve, fazendo com que o Estado retirasse os privilégios que a Igreja 

reconquistara durante a era Vargas e passasse a reprimir com rigor sacerdotes católicos e 

líderes trabalhistas, fazendo com que a hierarquia da Igreja finalmente começasse “a perceber 

que a religião praticada pela maioria da população não é a promovida pela instituição” e, por 

isso, pode-se afirmar que “as atitudes autoritárias e arbitrárias do regime forçaram a Igreja a 

assumir esse papel, embora isso tenha ocorrido na mesma ocasião em que a Igreja se tornava 

consciente de sua fraqueza religiosa e estava procurando um novo papel na sociedade”.
384

  

De acordo com a pesquisa efetuada por Bruneau em relação aos antecedentes 

históricos e a evolução do catolicismo no espaço público brasileiro, ficou evidente que a 

Igreja histórica deu origem ao que Bruneau chamou de catolicismo popular; que o espiritismo 

                                                           
379

 MAINWARING, 1989, p. 57. 
380

 MAINWARING, 1989, p. 53. 
381

 MAINWARING, 1989, p. 53. 
382

 MAINWARING, 1989, p. 53. 
383

 BRUNEAU, 1979, p. 186. 
384

 BRUNEAU, 1979, p. 187. 



120 

 

se caracterizou como uma ramificação desse modelo de catolicismo com a influência do 

candomblé e do kardecismo; que o catolicismo ortodoxo teve início com as reformas 

Tridentinas e foi institucionalizado no início do século XX; e que, por fim, a Igreja Católica 

foi ideológica e estruturalmente forçada a sair de uma parcela da sociedade e a definir um 

novo papel como porta-voz da maioria da população ignorada ou oprimida pelo regime que 

foi consolidado desde 1970. Na visão do autor citado em relação à definição desse novo papel 

da Igreja Católica, foi a combinação da consciência da fraqueza interna da Igreja com o 

reconhecimento de que o regime era intolerável e o aguilhão de acontecimentos conflituosos 

que provocou  

 

uma séria e profunda definição do papel da Igreja na sociedade brasileira que nada 

mais é do que a consolidação de um modelo de influência originalmente promovido 

pelo grupo que constituiu o núcleo da CNBB antes de 1964. Nele, os pobres e 

oprimidos são os setores da sociedade preferidos por ela; o meio ambiente é 

caracterizado pela injustiça e a repressão; as tarefas a serem empreendidas são de 

reorientação e de mobilização dos recursos que restam à Igreja para ajudar o povo a 

se libertar.
385

 

   

Ainda em relação a esse novo papel da Igreja Católica, é importante observar que 

Ranquetat Júnior destaca que nas décadas de 1970 e 1980 ela passou a atuar em prol da 

redomocratização do Brasil e pela promoção dos direitos humanos, porém, com a perda do 

apoio católico, “o Estado procura novos aliados religiosos para a legitimação de sua 

autoridade. Os evangélicos emergem como os principais colaboradores do governo militar. 

Além desse grupo religioso, maçons e kardecistas também dão algum tipo de apoio ao 

regime”.
386

 

Segundo Scott Mainwaring, as profundas mudanças ocorridas na Igreja desde o ano 

de 1960 não podem ser comprendidas apenas em termos de interesses organizacionais, mas, 

“devem ser compreendidas parcialmente como o resultado do desenvolvimento de um modelo 

de Igreja não baseado em expansão institucional”.
387

 Para ele a Igreja Brasileira começou a 

entrar em crise nos primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial, com origem na rápida 

transformação da sociedade sem transformação correspondente dela mesma e que alguns dos 

maiores marcos dessa crise foram:  
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a resitência a secularização, o crescimento dramático do Protestantismo e 

Espiritismo, declínio da assistência a missa, a crise da vocação, o crescimento da 

esquerda, declínio da influência entre as classes dominantes e a classe trabalhadora 

urbana e declínio da influência entre a elite do Estado.
388

 

 

A crise citada foi o fator chave para começar a induzir a Igreja em uma nova 

compreensão de sua missão. No entanto, “ela mudou porque a luta política levou diferentes 

indivíduos e movimentos a uma nova visão da fé, profundamente preocupada com justiça 

social e as classes populares”.
389

 Por isso,  

 

a Igreja popular que emergiu após 1970 tem visão de fé que vai contra alguns 

importantes interesses organizacionais. Não se preocupa com a expansão do 

Protestantismo; pelo contrário, está interessada no Ecumenismo. Não se preocupa 

em ter influência entre as classes dominantes; pelo contrário, procura ser „uma Igreja 

cada vez mais pobre e dos pobres‟. Está mais voltada para ser sinal no mundo do 

que para o número de pessoas que participam da missa. „E mais interessada em 

combater o autoritarismo do que em lutar contra o comunismo‟.
390

  

 

Para entender melhor o panorama histórico constitucional da Igreja Católica no 

espaço territorial brasileiro e as mudanças que ela foi obrigada a adotar, é interessante 

verificar a análise feita por um religioso da própria Igreja, no caso o padre Mário de França 

Miranda, por ocasião da 43ª Assembleia Geral da Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil, realizada em Indaiatuba-São Paulo, em agosto de 2005. Nessa análise, o padre 

Miranda fez uma breve referência à Igreja Católica do passado para demonstrar que essa 

Igreja foi se constituindo ao longo dos séculos, “teve seu apogeu na Idade Média, conseguiu 

se conservar parcialmente nos últimos tempos, devido à sua rejeição da modernidade, mas que 

sofre hoje o impacto de sua inevitável abertura ao mundo efetuada pelo Concílio Vaticano 

II”.
391

 Para Miranda, “Um acordo de fundo entre o poder civil e a hierarquia religiosa em vista 

da preservação e da atuação dos valores cristãos na vida social”, conferiu uma fundamentação 

religiosa às autoridades civis, “sobretudo nos regimes monárquicos, e igualmente ajudava a 

Igreja em sua missão espiritual ao reafirmar oficialmente a visão cristã da realidade como a 

abóbada que coroava e unificava toda a fragmentada vida dos cidadãos”
392

, sendo essa visão 

aceita pela maioria da população, já que a sociedade era homogênea.  
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Além disso, o autor lembra que a Igreja hierárquica gozava de prerrogativas na época 

de ouro da cristandade, como “ser a religião oficial que fundamentava a unidade política do 

Estado, do peso do direito canônico na legislação civil, de imunidades eclesiásticas, do 

monopólio da educação e da assistência social, da ajuda do braço secular em sua missão 

evangelizadora”
393

, sendo que essas prerrogativas foram diminuídas, ou simplesmente 

canceladas em épocas mais recentes, sobretudo depois da revolução francesa e do advento das 

democracias modernas, obrigando a Igreja a criar seus redutos católicos, como escolas, 

universidades, asilos e hospitais, porém conservando-se como referência preponderante na 

vida das pessoas, fato verificado até mesmo depois do advento da república, visto que  

“conseguiu manter sua cosmovisão dominante na sociedade, gozar de algumas prerrogativas e 

usufruir de grande autoridade e credibilidade”.
394

 

O contexto católico da sociedade brasileira facilitava decisivamente a transmissão e a 

vivência da fé, uma vez que, inserindo-se na sociedade e na cultura, o indivíduo assumia 

também a visão cristã como componente óbvia da sociedade, logo, “a presença de autoridades 

civis em atos religiosos e de autoridades religiosas em atos civis reforçava este dado cultural”. 

Foi por conta disso que “a esmagadora maioria dos brasileiros queria seus filhos e filhas 

batizados, embora carecendo de uma adequada evangelização. O normal era ser católico”, 

enquanto “os outros eram diferentes e se encontravam um tanto quanto marginalizados. 

Naturalmente a palavra do bispo ou do padre tinha grande peso neste tempo, pelo 

reconhecimento social que gozava”.
395

 

Foram os embates da Igreja com o poder régio e, posteriormente, com o poder civil 

das sociedades democráticas que ocasionaram a consequente perda de força e influência do 

catolicismo na sociedade, o que resultou na adoção da concepção da Igreja como uma 

sociedade perfeita, que passou a coexistir com a sociedade civil, mas com poder próprio, 

centralizado na pessoa do papa, considerada instância suprema que estava situada acima das 

problemáticas nacionais, desgastando os bispos locais. Além disso,  

 

A evangelização deficiente de grande parte dos católicos juntamente com o poder 

assumido pela hierarquia plasmam no imaginário social a ideia de que a Igreja são as 

autoridades, devendo os demais membros da Igreja obedecer passivamente àqueles 

que os levariam à salvação eterna. Até hoje muitos católicos falam da Igreja, 

sobretudo para criticar, sem se incluírem nela.
396
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Para Miranda, foi o Concílio Vaticano II que significou uma mudança radical da 

relação da Igreja com a modernidade, uma vez que aceitou o diálogo com a sociedade e 

confrontou-se com o pluralismo cultural e religioso nela presente. Salientando, no entanto, 

que o pluralismo cultural resultou “da fragmentação do saber em setores específicos, como a 

política, a economia, as ciências, cada qual dotado de inteligibilidade e normatividade 

próprias, emancipando-se da tutela religiosa dominante e gerando assim setores secularizados 

na sociedade”. Em função disso, a religião se viu confinada num campo específico, 

repercutindo não só na Igreja institucional, como também na fé dos cristãos. Por isso, o 

respaldo tradicional que a Igreja tinha na sociedade desapareceu e “os católicos se veem 

bombardeados por discursos e práticas diferentes em sua vida familiar, profissional, cultural e 

mesmo de lazer através da mídia que invade tudo”.
397

 

Além disso, Miranda atribui outro fator importante que deve ser considerado no 

desaparecimento do respaldo que a Igreja tinha – o fator econômico – que se tornou 

hegemônico na sociedade moderna industrializada e impôs uma racionalidade funcional 

regida por meio da produtividade e do lucro. Por conta disso, o respeito à pessoa humana 

abriu maior espaço “à subjetividade, à liberdade, à participação”, deixando sem resposta as 

questões referentes ao sentido da vida, já que não oferecia referenciais sólidos para o 

indivíduo construir sua autobiografia. Por conseguinte, esse indivíduo “se vê então dominado 

pelo individualismo cultural, que o leva a buscar em tudo vantagens materiais e bem estar 

pessoal”. Dessa forma, o discurso da hierarquia nessa sociedade “perde força para mapear a 

existência dos católicos, a própria religião sofre uma releitura ao ser posta a serviço do 

indivíduo, o sincretismo religioso subjetivo cresce, os católicos mal evangelizados emigram 

para Igrejas evangélicas ou mesmo para outras crenças”.
398

 

Miranda considera ainda que o pluralismo religioso também já é fato na sociedade 

brasileira, assim como o é o pluralismo cultural, tendo em vista que o Estado moderno, por se 

constituir pelo consenso dos cidadãos, não necessita mais se fundamentar em base religiosa, o 

que faz com que ele se torne      

 

tolerante com todas as crenças, embora enfraqueça a influência das mesmas na 

esfera pública, dominada fortemente pelo setor econômico. A generosa oferta de 

crenças, muitas delas desenraizadas de uma autêntica comunidade de fé, os 

sofrimentos dos mais pobres, a ausência de referenciais substantivos para se 

estruturar a própria existência, provocam a sucessiva troca de Igreja por parte dos 

fiéis em busca de solução para seus males.
399
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Miranda conclui sua análise afirmando que “Não há dúvida de que este cenário 

representa um sério desafio para a Igreja. Ela deverá repensar seu discurso, sua pastoral, seu 

lugar na sociedade, sua atuação no espaço público, sua configuração institucional, de tal modo 

que possa realizar sua missão salvífica na atual sociedade”.
400

 

No entanto, à parte dos vários autores citados nesta seção, o professor Rudolf von 

Sinner401 conseguiu, de forma clara, sintetizar a ação da Igreja Católica no espaço  público 

brasileiro a partir de um comentário que fez sobre três pontos citados pela CNBB em relação 

à influência pública católica no século XX
402

, tendo em vista que esses pontos são vistos com 

mais precisão por ele, já que seu comentário é feito com base em uma perspectiva sistemática, 

olhando para as diferentes maneiras de se relacionar com o Estado e a sociedade, e não apenas 

sob a perspectiva histórica. Para Sinner, então,  

 

 [...] a igreja era uma igreja colonial, mais ou menos uma extensão do Estado (a), 

porém, foi capaz de reforçar a sua própria posição contra o Estado de Romanização 

e Neocristandade (b). Na década de 1970, a ICAR tornou-se, sem dúvida, o principal 

espaço para a oposição sob o domínio do regime militar (c) e está, hoje, ainda 

redefinindo o seu papel depois da transição (d). (Tradução livre nossa).
403

 

 

Além disso, após abordar mais detalhadamente os itens (a, b, c, d) do seu comentário 

acima, Sinner
404

 resume os resultados da sua breve pesquisa histórica sobre a Igreja Católica, 

traçando, de forma simples e fácil compreensão, o panorama de ações dessa igreja no espaço 

público brasileiro durante o período compreendido entre a separação Igreja-Estado e a 

atualidade, da seguinte forma: 

 

[...] a ICAR tem encontrado a sua própria estrutura e identidade, em primeiro lugar, 

aproximando-se de Roma e sendo libertada da tutela do Estado. Em seguida, 

tentando se reaproximar do Estado, a fim de construir uma nova cristandade, mas 

agora nos termos da própria igreja. Isso funcionou por algum tempo, especialmente 

no governo do Presidente Vargas, mas deu lugar a um pensamento mais progressista 

e à concreta ação social através de movimentos e líderes que emergiram desde a 
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década de 1930, mas que veio à tona na década de 1950. Quando o golpe aconteceu 

em 1964, a igreja já havia se organizado como uma igreja nacional sob a liderança 

de uma CNBB bastante progressista, ligada a Roma, mas com um considerável grau 

de autonomia, uma tendência que encontrou apoio – tal como a postura sobre 

questões sociais – no Concílio Vaticano II. Pressionada pelo Estado e com a 

crescente repressão geral e desigualdade social, a ICAR fortaleceu ainda mais o seu 

compromisso para com os pobres, não menos através do apoio à criação de CEBs 

em muitos lugares, tornando-se uma espécie de incubadora para a sociedade civil. 

Depois da transição, esse papel foi perdido, como era de se esperar, mas a CNBB 

continuou a falar fortemente sobre questões sociais, mesmo que as questões morais 

também viessem à tona, refletindo fortes convicções do Papa João Paulo II em 

ambas as questões. A igreja em si é hoje muito mais diversificada do que era, e está 

enfrentando sérios desafios a partir do crescente número e influência das 

Pentecostais, do esvaziamento das CEBs – que ainda existe, mas como um 

agrupamento entre muitos – do aperto mais forte de Roma sobre a CNBB e de uma 

parceria desconfortável com um grupo que saiu, em muitos aspectos, da igreja 

progressista, mas agora está em uma posição diferente como governo. (Tradução 

livre nossa).
405

 

 

Apesar de ser visível que a Igreja Católica está mais diversificada do que era e estar 

enfrentando sérios desafios na atualidade, como Sinner afirmou acima, Montero considera que 

ela ainda “[...] mantém seu poder político de natureza estatal, resistindo a tornar-se uma 

“comunidade de culto” entre outras”
406

, tendo em visto que: 

 

Embora tenha aceitado o princípio legal da separação com o Estado, por um longo 

período conseguiu garantir a identificação simbólica e política entre comunidade 

política e comunidade de culto, produzindo uma convicção, bem enraizada na longa 

duração, a respeito da equivalência entre sociedade brasileira e religião católica.
407

 

  

Além disso, para Montero, “o fato de ser a única instituição que pode apresentar-se 

publicamente como „igreja‟ indica que essa associação se mantém no imaginário político”
408

, 
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já que está apoiada institucionalmente em virtude de ela e as outras associações religiosas 

possuirem estatuto jurídico diferente, visto que as outras associações religiosas são 

constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, tal como são os partidos políticos e as 

organizações não governamentais, ao passo que a Igreja Católica é constituída como pessoa 

jurídica de direito público internacional, nos mesmos moldes do Estado Federal. Por isso,  

 

enquanto as associações funcionam como uma modalidade de empresa ou em nome 

de um conjunto finito de asscociados, cujas regras de admissão e exclusão devem ser 

estatutariamente respeitadas, a igreja é regida pelo Direito Internacional Público, o 

que a torna mais por sinonímia a representante do bem comum ao lado do Estado.
409

  

 

Logo, por conta dessa situação favorável à Igreja Católica, Montero considera que a 

esfera pública brasileira se forja historicamente, “deixando em baixo-relevo a marca invisível 

da civis cristã”, pois, “ao lançar o catolicismo para o espaço social, ele se torna a matriz da 

distinção Estado/mundo civil/mundo privado”. Assim, no mesmo movimento, “forja a 

linguagem do que pode ser dito e pensado legitimamente nesse espaço, definindo os modos 

aceitáveis de dizer e aparecer, as formas legítimas de reivindicar direitos”.
410

 Por isso, a 

autora conseidera que “a demonstração da pervasividade dessa matriz como linguagem 

aceitável na esfera pública está no fato, por exemplo, de que o direito a ter „igreja‟ sobre as 

vias públicas ainda é prioritariamente católico”
411

, apesar de as denominações protestantes na 

disputa desse privilégio fazerem suas apresentações no templo. Já as denominações 

neopentecostais, ocupam o espaço metropolitano por meio de edificações públicas como 

cinemas e teatros, enquanto as demais práticas religiosas, que foram simbolicamente 

deslocadas para uma forma de representação menos pública do espaço, “autodenominam-se 

casas, terreiros, tendas, associações, centros etc”.
412

   

Por conta dessas colocações, Montero conclui que “há uma desigualdade estrutural, 

histórica, na percepção que se tem a respeito da legitimidade da ação das diferentes religiões 

na esfera pública” e que, na sua percepção, o catolicismo ainda mantém “a primazia simbólica 

e política na passagem dos valores para as normas”.
413

 

Portanto, diante do que foi abordado acima, pode-se afirmar que a Igreja Católica 

ocupou o espaço público brasileiro desde a descoberta do Brasil, transformou-se em um grupo 

religioso hegemônico durante os períodos colonial e imperial e, mesmo com a separação 
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formal e jurídica entre Igreja e Estado, ocorrida com proclamação da república, não houve 

uma separação concreta entre esses entes, tendo em vista que o Estado manteve uma relação 

de proximidade, benevolência e simpatia com a Igreja. Até mesmo com as mudanças e 

reformas ocorridas depois da separação do Estado no ano de 1890, com a sobreposição de 

modelos europeus sem a preocupação de seu valor e adequação – bifurcando a religião em 

uma praticada pelo povo e outra promovida pela instituição –, a Igreja reentrou na esfera 

pública com a adoção do modelo de neocristandade, uma vez que esse modelo era mais 

interessante para o Estado, oficializando-se, novamente, como religião do Estado durante a 

era Vargas (1930-1945). No entanto, por conta das mudanças que passaram a ocorrer após a 

Segunda Guerra Mundial, assim como em função de não mais ter condição de manter seu 

monopólio religioso, de combater a secularização e de usar o Estado para exercer influência, a 

Igreja Católica teve que se envolver na busca por mudança estrutural e assumir um papel na 

promoção de mudanças social e política de meados da década de 50 até o ano de 1964 e, a 

partir de 1970, foi forçada, ideológica e estruturalmente, a definir-se como porta-voz da 

maioria da população ignorada ou oprimida pelo regime ditatorial, passando a atuar em prol 

da redemocratização do Brasil e da promoção dos direitos humanos até os tempos mais 

recentes da história do Brasil, apesar de ser visível que a constituição do pluralismo religioso 

brasileiro ocorreu por meio de um processo histórico estruturalmente desigual. 

No entanto, apesar dessa forma desigual em relação à religião hegemônica, as 

denominações religiosas não católicas foram conquistando seu espaço e conseguiram seu 

lugar no território brasileiro ao longo da história, ao ponto de o quadro religioso brasileiro da 

atualidade ser caracterizado como de competição pluralista entre os diversos grupos 

religiosos, pois, segundo Pierucci, esse quadro está constituído por um  

 

pluralismo religioso, energizado por um processo de conversão e reconversão muito 

complexo e dinâmico, com os mais diferentes movimentos de reavivamento das 

religiões tradicionais, além da incorporação de novas formas de religiosidade, a 

criação de novas igrejas e até mesmo de algumas novas religiões, não raro com a 

passagem do converso por várias possibilidades de adesão religiosa.
414

 

 

De acordo com Pierucci, cento e tantos anos depois da separação do Estado brasileiro 

da Igreja Católica, “o Brasil começa hoje a ver os efeitos dinamizadores que a liberdade de 

expressão religiosa tem trazido para o campo das religiosidades quando elas se põem em livre 
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concorrência”.
415

 É por isso que o autor considera que nunca houve tanta liberdade religiosa 

no Brasil como na atualidade, assim como “nunca as religiões foram tão livres para se 

estabelecer, competir entre si e se propagar como agora”.
416

 

Segundo Junqueira e Alves, o pluralimo religioso ocupa dimensões mundiais, porém 

cada país e continente apresenta características próprias, por isso, no caso do Brasil,  

 

ao lado da presença de todas as religiões clássicas do mundo, o pluralismo religioso 

se caracteriza por um constante aparecimento de novos movimentos religiosos, que 

podem ter inspiração cristã, oriental, nativas, religiosidades populares ou 

sincretizadas num todo, constituindo-se assim num grande ecletismo, que irá atender 

aos interesses e carências imediatas deste homem contemporâneo.
417

 

 

No entanto, esse pluralismo “tem se concretizado sob a forma de uma pluralização 

crescente de igrejas cristãs, vindas de fora ou fundadas aqui mesmo, algumas delas muito 

bem-sucedidas em seu expansionismo, cujos exemplos mais conhecidos são as igrejas 

neopentecostais”. Por isso, mais que um país católico, “o Brasil parece se tornar cada vez 

mais um país cristão. Em outras palavras, o recuo do catolicismo em território brasileiro não 

significa nem implica o recuo do cristianismo”, visto que “A maior parte dos brasileiros que 

hoje abandona o catolicismo adere a um outro ramo do cristianismo. Não dá um salto muito 

grande em termos de visão de mundo, filiando-se normalmente a uma Igreja pentecostal, ou 

seja, cristã”. Portanto, ao se implantar e expandir, o evangelismo pentecostal “nada mais fez 

do que recristianizar os católicos desistentes ou desapontados com sua antiga Igreja”.
418

 

Por fim, vale ressaltar que, apesar de não ter havido batalhas sangrentas na 

constituição do pluralismo religioso no espaço público brasileiro, ocorreram disputas acirridas 

e desiguais entre as religiões não católicas e o catolicismo na busca de conquistarem um lugar 

nesse espaço, sobretudo em função da forma pela qual a Igreja Católica ocupou o território 

brasileiro ao longo da história, desfrutando do poder de ser a religião oficial do Estado, 

utilizando, com isso, sua força hegemônica para monopolizar o campo religioso brasileiro por 

quase quatro séculos, o que comprova a dificuldade que as demais religiões tiveram para se 

fixarem no território nacional, mesmo depois da institucionalização jurídica do princípio da 

liberdade religiosa, já que a Igreja Católica, historicamente, buscou construir uma associação 

simbólica muito estreita entre religião e catolicismo na mente do povo brasileiro, fazendo com 
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que esse povo tomasse o catolicismo como a religião e religião como catolicismo, além de 

haver utilizado sua prerrogativa de Estado (quando fora Estado), sua estreita relação com o 

governo (depois de perder essa prerrogativa) e sua primazia política para passar valores de seu 

interesse para as normas, a exemplo do caso do Acordo entre Brasil e Santa Sé de 2008, assim 

como a falta de reconhecimento jurídico das práticas não cristãs como religiões. Por isso, faz-

se necessário realizar um estudo para constatar como as várias religiões se fixaram no 

território brasileiro, conquistaram seu espaço e formaram o atual plruralismo religioso. Para 

tanto, o estudo será feito em quatro blocos: o nativo indígena e a manutenção de suas crenças 

diante da conversão forçada pelas missões jesuítas, as igrejas cristãs, as igrejas não cristãs e as 

igrejas neocristãs. 

 

2.1.2 O nativo indígena e a manutenção de suas crenças diante da conversão forçada 

pelas missões jesuítas 

 

A presença de índios no território brasileiro foi bem anterior à chegada dos 

exploradores europeus nas terras do além-mar, fato comprovado pelo Frei Vicente do 

Salvador
419

 ao narrar o desembarque de Pedro Ávares Cabral em Porto Seguro-BA, por 

ocasião da descoberta do Brasil:  

 

Alli desembarcou o dito capitão com os seus soldados armados pera pelejarem, 

porque mandou primeiro um batel com alguns a descobrir não foram necessarias 

armas, porque só de verem homens vestidos e calçados, brancos e com barba (do 

que elles carecem) os tiveram por divinos e mais que homens, e assim chamnado-lhe 

caraibbas, que quer dizer na sua lingua cousa divina, se chegaram pacificamente aos 

nossos.
420

 [sic]  

 

Fausto também afirmou isto quando disse que, ao chegarem à costa brasileira, “os 

europeus encontraram uma população relativamente homogênea em termos culturais e 

linguísticos. Ao longo de toda a costa e na bacia dos rios Paraná-Paraguai viviam grupos 

indígenas que falavam línguas semelhantes e tinham costumes muito parecidos”
421

, sendo 

esses grupos conhecidos como tupis-guaranis, os quais eram distintos em dois subgrupos: os 

tupis, que dominavam o litoral desde o sul do estado de São Paulo até o Ceará e os guaranis, 
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que viviam na bacia dos rios Paraná-Paraguai e na costa, desde a lagoa dos Patos até 

Cananéia, porém, tanto os tupis quanto os guaranis eram divididos em vários grupos menores 

que eram formados por conjuntos de aldeias. 

Para o padre Piazza, os etnólogos admitiram a existência de quatro grandes áreas 

culturais:  

 

a Andina, que se desenvolveu a partir do Paraná, com intensa agricultura, 

produzindo a urbanização, a aquitetura, a indústria de tecidos e cerâmica, cujo 

expoente máximo é o Império dos Incas; a do Círculo das Caraíbas (Antilhas, 

Colômbia, Venezuela), de agricultura menos intensa e de urbanização social menos 

refinada, mas com uma cerâmica expressiva; a da Grande Floresta, com agricultura 

de subsistência, caça e pesca; a dos Cerrados, a mais pobre culturalmente, 

caracterizada pela coleta de frutos, raízes, pequenos animais.
422

 

 

Já os arqueólogos, por sua vez, admitem que os primitivos habitantes da América do 

Sul concentraram-se, “primeiramente, em certas áreas verdes das cabeceiras dos grandes rios, 

e só aos poucos povoaram o resto do continente sul-americano, à medida que a floresta 

progredia pelas savanas e pelas margens fluviais”.
423

  

Seja qual for a verdade sobre a chegada de povos primitivos ao Brasil, é fato que, ao 

desembarcarem, os europeus já encontram os índios habitando as terras brasileiras e, a partir 

de então, inicioram um processo de domínio e colonização que mudariam definitivamente a 

cultura e a crença desses habitantes. 

Durante os primeiros tempos da colonização, “os povos indígenas eram vistos a 

partir do olhar dos dominadores de então, como „gente sem fé, sem lei, sem rei‟. [...]. Os 

europeus queriam a todo custo impor-lhes a sua cultura e religião.”
424

 Porém, perceberam que 

o índio era resistente, já que tinha convicção quanto às suas próprias crenças e mitos. Por isso, 

passaram a usar a opressão e a dominação por meio de, entre outras formas, “castigos, surras, 

acorrentamento e palmatória, juntamente com a exploração de mão de obra, desvirtuamento 

de seus costumes, e é claro, através da evangelização, toda a cultura religiosa nativa era 

desvalorizada e substituída pelo catolicismo de então”.
425

  

Para Silva, “a presença portuguesa nos primeiros tempos de colonização do Brasil 

representou uma guerra sem-fim contra os índios que aqui viviam”, tendo em vista que, “a 
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maioria – de uma população que se acredita em torno de cinco milhões de índios (em 1500), 

reunidos em centenas de grupos – foi dizimada, fazendo com que nações inteiras 

desaparecessem, como os tupinambás, antigos habitantes da costa brasileira”.
426

 Além disso,  

 

Os que não eram mortos, eram feitos prisioneiros e escravizados para trabalhar nas 

frentes de colonização. As missões jesuíticas logo trataram de convertê-los à fé 

católica. Todavia [...] os grupos indígenas, mesmo convertidos, não abandonaram 

totalmente suas crenças e tradições. 
427

 

     

Segundo Oliveira e Freire, “o zelo missionário no ataque às religiões indígenas e aos 

seus representantes, os pajés, [...] não se dava apenas através da pregação do evangelho. 

Havia mecanismos compensatórios para os índios, como conquista de sesmarias, pagamentos 

de salários etc.”.
428

 Além disso, os autores observam que os missionários utilizavam como 

estratégia a adoção de intérpretes ou aprendiam o idioma indígena, o que permitia o ensino do 

evangelho às crianças indígenas por meio do aprendizado da escrita e da leitura. 

Para o padre Piazza, esses missionários católicos, “no afã de reduzir os indígenas à fé 

crsitã, interpretavam apressadamente as suas figuras míticas nos padrões da teologia católica, 

identificando, por exemplo, Tupã com Javé e Anhangá com o demônio”.
429

 Com isso, durante 

o processo de conversão, “ao mesmo tempo em que os índios associaram seus deuses aos 

santos e ao deus dos católicos, estes associaram os demônios aos espíritos indígenas, como o 

Jurupari, entidade sobrenatural, filho da virgem, que veio mandado pelo Sol para reformar os 

costumes da terra”.
430

 

O padre Piazza, ao tratar da religião dos indígenas brasileiros, observa que é muito 

difícil definir seu sistema religioso, tanto por conta da forma como os antigos missionários 

católicos interpretavam suas figuras míticas, quanto pelo fato de os antropólogos 

interpretarem as crenças desses indígenas dentro de padrões socioeconômicos atuais, tirando, 

com isso, o sentido original da religião deles.  Por isso, prefere “descrever os elementos 

religiosos que mais chamam a atenção dos estudiosos, sem lhes dar uma interpretação 

definitiva”.
431

 No entanto, afirma que não pode deixar de ressaltar elementos xamânicos, 

“como a crença em um Ser Superior, de caráter celeste, em espíritos também celestes, que 
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intervêm na vida dos homens e nas atividades do pajé, lembrando de perto as atividades do 

xamã siberiano (transes extáticos, invocação e domínio dos espíritos)”.
432

  

Para o padre Piazza, pode-se dizer que os grupos indígenas que povoaram o Brasil 

antes do advento dos portugueses “não chegaram a um conceito claro da divindade, menos 

ainda a cultuar publicamente um deus único, mas certamente tenderam a um monoteísmo 

implícito na figura de um Ser Superior” e que, “a menor ou maior manifestação desse 

monoteísmo primitivo está condicionada ao sistema de vida que os diversos grupos tiveram 

de adotar conforme o ambiente em que viveram”. Além disso, “a vida errante, a que foram 

compelidos pelas condições adversas do clima e pelas lutas entre os grupos, impediram a 

elaboração mais definida de suas crenças e o desenvolvimento de culto específico”.
433

 

Na sequência de seu estudo, o padre Piazza abordou os sistemas religiosos dos quatro 

grupos indígenas brasileiros que considera maiores: Tupi-Guarani, Gê, Aruaque e Caraíba, 

deixando de abordar outros grupos menores, a exemplo do Borôro do Mato Grosso e do 

Caigangues do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por considerar que esses se afinam, mais 

ou menos, pelas mesmas ideias religiosas e ritos.   

a) Em relação ao grupo Tupi-Guarani, originário da região que hoje é chamada de 

Ronadônia, era caracterizado por uma notável movimentação em busca de uma espécie de 

Paraíso, para o qual “os homens poderiam refugiar-se quando chegasse o fim do mundo [...]. 

Por isso, cada vez que a situação se tornava calamitosa, os Tupi, sob o comando de um pajé 

ou de um profeta, empreendiam a longa caminhada em busca da „terra-sem-mal‟ [...]”.
434

 

Sobre essa caminhada em busca da Terra sem Mal, Vainfas, após avaliar diferentes 

teses de diversos estudiosos, considera plausível estabelecer uma conexão entre essa busca e 

as migrações do povo tupi-guarani, anteriores ao século XVI. No entanto, por meio da boca 

de profetas e xamãs e de cerimônias que reforçavam as tradições ancestrais da cultura daquele 

povo, a Terra sem Mal tomou outra configuração e deu sentido “a atitudes de franca 

resistência e hostilidade ao catolicismo nascente. Assumiu, portanto, função de mensagem 

anticolonialista típica das idolatrias”, que eram “concebidas teoricamente como recusa da 

situação colonial”, mudando de caráter, “sem prejuízo de sua originalidade ou do sistema 

cognitivo indígena. Erigir-se-ia como barreira à sujeição dos ameríndios e ao processo de 
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ocidentalização, alentando, quando menos, fugas em massa do que para os índios tornava-se 

„a terra dos males sem fim‟”.
435

   

No tocante às crenças religisas do povo tupi, o padre Piazza afirma que são pouco 

conhecidas por conta da pouca atenção que os estudiosos deram a elas, tendo em vista que se 

deteram mais aos costumes dramáticos, a exemplo dos costumes canibalescos desse povo que 

são bem mais conhecidos. No entanto, o autor considera certo que os Tupis-Guaranis 

“possuiam na figura do pajé um elemento religioso de primeira plana, como o xamã dos 

mongóis siberianos”, já que, “como o xamã siberiano, o pajé é ao mesmo tempo médico, 

sacerdote, psiquiatra, pois ele cura, dirige as preces, aconselha, empregando não só ervas 

medicinais, como também o transe extático, no qual entra em contato com os espíritos em 

benefício de seus clientes”.
436

 

Outro elemento típico do xamanismo observado pelo padre Piazza nas crenças 

religiosas dos tupis é “a crença na „alma‟ humana, como entidade espiritual, a qual não se 

extingue com a morte corporal, mas, transformando-se e, anguera, empreende uma longa 

viagem em busca da „terra-sem-mal‟”.
437

  

Sobre as crenças religiosas dos índios tupis, Vainfas analisou quatro relatos sobre 

cerimônias desses índios, um referente aos índios tupinambás da Bahia e os demais relativos 

aos tupinambás do Rio de Janeiro, relatos esses lavrados por observadores diferentes: “um 

jesuita português; um francês católico (e capuchinho); um arcabuzeiro alemão; um francês 

huguenote – diversidade de autoria que aumenta a confiabilidade das informações 

etnográficas”.
438

 Ao final dessa análise, Vainfas extraiu algumas características gerais dessas 

cerimônias, as quais considera de capital importância no profetismo tupi, conforme se 

sintetiza abaixo: 

 

– eram cerimônias inseparáveis de bailes e cantos que congregavam a aldeia inteira, 

regadas a cauim e a petim. Bailes especiais, convém frisar, „grandes solenidades‟ 

[...] que não se confundiam com as danças executadas corriqueiramente nas 

„cauinagens‟ noturnas, nos sacrifícios antropofágicos ou nos ritos fúnebres. Cantos 

igualmente especiais, entremeados de frases não cantadas [...], ocasião de „dizer as 

narrativas míticas, a ordem do mundo e a promessa da nova terra‟. Danças 

especialíssimas, prolongadas, quase ininterruptas, a fim de dar leveza ao corpo para 

elevá-lo ao céu e colocá-lo em contato com os seres sobrenaturais [...]. 

  – a singularidade de tais cerimônias residia, ainda, na sua periodicidade mas 

espaçada („de raro em raro‟ ou, no mínimo, „de ano em ano‟), e sobretudo no fato de 

serem dirigidas e protagonizadas pelos caraíbas, profetas errantes que apregoavam 
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as excelências da Terra sem Mal, narravam os mitos tupis e exortavam os índios 

para que os seguissem nessa eterna procura e lutassem contra os seus inimigos. 

– tais cerimônias revelam à farta a importância crescente assumida pelos caraíbas, 

que na realidade eram pajés de grau superior, homens que não se limitavam a 

„curandeirar‟ ou a desempenhar o papel de conselheiros tribais. O caraíba ou pajé-

açu destacava-se do comum dos pajés pela virtude de comunicar-se com espíritos 

através dos maracás [...] e de passar semelhante dom a qualquer indivíduo mediante 

a defumação com petim, que os portugueses chamaram „erva santa‟. Por tais 

virtudes estava habilitado a percorrer aldeias inimigas sem ser molestado, e a receber 

em cada uma o sutento e a hospedagem dos nativos. [...] 

– as cerimônias sugerem claramente a emergência, na religiosidade tupi, de formas 

particulares de idolatria, expressas na figuração humana dos maracás, sua 

entronização em malocas especiais a modo de templos, sua transformação em 

oráculos ou espetáculos de espíritos com os quais somente os caraíbas, em primeira 

instância, poderiam tratar. 

– os nomes tupis dessa cerimônia é Capistrano de Abreu quem indica e traduz: 

caraimonhaga, santidade dos índios; acaraimonhang, fazer santidade – derivando 

de caraíba, coisa santa. Mestre Capistrano seguiu de perto, ao traduzir os vocábulos 

tupis, o significado que a mioria dos europeus atribuiu à cerimônia. Santidade, o 

dom do caraíba; santidade, o poder mágico dos maracás; santidade, a festa 

extraordinária dos índios [...].
439

    

 

Por fim, Vainfas considera as santidades dos ameríndios, quer em suas crenças e 

rituais, quer enquanto movimentos de fuga em massa ou rebelião anticolonialista, expressam 

o que ele chamou de “idolatrias insurgentes”, isto é, “atitudes coletivas de negação simbólica 

e social do colonialismo”.
440

 

b) No que tange ao grupo Gê (Oran/Tapuia), constituído por indígenas que 

habitavam o planalto brasileiro, desde o Estado de São Paulo até o Pará, era um grupo mais 

atrasado, mais primitivo, mais pobre e seu nome Gê, segundo o padre Piazza, quer dizer 

“chefe – pai – ascendente”, ao passo que Oran, outro nome dado ao grupo Gê, significa “filho 

– descendente” e Tapuia, como os tupis chamavam esse grupo, significa “inimigo”.
441

     

Em relação à religião, o padre Piazza observa que se pode encontrar nesse grupo “a 

ideia generalizada de um Ser Supremo, muitas vezes com características de herói civilizador, 

e não raro identificado com o sol”, assim como “a crença nas almas dos homens, dos animais, 

das plantas etc.” Os ritos, são mais simples do que os dos tupis, não faltando, porém, os ritos 

de passagem e os funerários” e os pajés têm funções semelhantes das dos pajés tupis, 

“curando doenças com ervas, mas também com transes extáticos, nos quais vão em busca da 

alma que abandonou o enfermo”.
442
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c) O grupo Aruaque, por sua vez, oriundo da Venezuela e das Guianas, encontrado 

ao norte do Brasil, é um povo agrícola. Em relação à religião, o padre Piazza assim caracteriza 

a crença dos índios aruaques:  

 

Essencialmente agrícolas, atribui à lua, astro por excelência das culturas agrícolas, 

característica de força cósmica, impessoal, existindo antes de todas as coisas e 

manifestando-se por uma série de emanações. [...] Reina sobre os homens, punindo-

os com os elementos desencadeados. Não invocando pessoalmente, mas por meio 

dos seres intermediários: vento, fogo, terremoto, trovão... Assume vários nomes e 

mesmo funções diversas, segundo os vários povos do grupo aruaque. [...]. São 

numerosos os mitos que se referem aos elementos agrícolas, como o aparecimento 

da mandioca.
443

 

      

d) Já o grupo Caraíba, estabelecido no Estado do Pará à margem esquerda do rio 

Amazonas, com alguns grupos disseminados ao longo do rio Madeira e nas cabeceiras dos 

rios Tapajós e Xingu, era, segundo o padre Piazza, adversário implacável dos Aruaques, mas 

que adotaram muitos de seus costumes, incluindo a religião.  

Para o padre Piazza, no que diz respeito à religião, “a ideia de um Ser Supremo é 

muito difusa entre os diversos povos deste grupo, com tendência ao henoteísmo, os seja, ao 

culto de uma divindade determinada com sentido único de deus, sem descartar-se das outras 

divindades”.
444

 

O padre Piazza observa também que há numerosos ritos agrícolas, como danças com 

sentido de orgia e oferta de bebidas inebriantes, mas que há também ritos de caça, com danças 

de máscaras, que representam espíritos de animais. No entanto, o pajé é a figura central, tendo 

em vista que sua função “exige treinamento ascético, técnicas de êxtase, contato com o 

mundo celeste, conhecimento das ervas medicinais etc. Até o vôo extático, que é próprio do 

xamanismo siberiano, encontra-se na pajelança dos Caraíbas”.
445

    

Além disso, há numeros mitos, referindo-se principalmente aos irmãos gêmios 

“Keri” e “Kame”, nomes de origem aruaque e que significam respectivamente sol e lua. 

Porém, o mito mais notável para Piazza é o de Macunaima, “deus criador dos Macuxi, 

Arecuna, Acavais, da Venezuela. Macunaima
446

 quer dizer [...] „aquele que trabalha bem à 
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noite‟. Para vingar a mãe, morta por uma onça, mete-se em muitas aventuras, transformando-

se em herói astuto e desinibido”.
447

 

De acordo com Silva, o ponto central da religião dos indíneas brasieliro era o culto à 

“natureza deificada” e descreve suas características da seguinte forma: 

 

O pajé e o feiticeiro ou xamã tinham acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da 

floresta, e geralmente a eles competia realizar rituais de cura de doenças, expulsar 

maus espíritos que se alojavam nos corpos das pesssoas e desfazer feitiços 

mandados pelos inimigos. A ingestão de alimentos e bebidas fermentadas em muitos 

grupos tinha uma função ritual. Mesmo a antropofagia que caracterizou os 

tupinambás se revestia de um tom sagrado. Acreditavam que, comendo a carne dos 

seus inimigos, apoderavam-se de sua valentia e coragem. O uso de isntrumentos 

mágicos, chocalhos (maracás) e adornos feitos com penas de aves, era indispensável 

para o cerimonial do pajé. A fumaça derivada da queima do fumo também assumia 

um papel imporante.
448

  

 

Percebe-se, dessa forma, que os missionários percebiam as características da 

religiosidade dos índios brasileiros, por isso, combatiam hábitos e crenças considerados 

hediondos e pecaminosos, a exemplo da antropofagia, da magia e da poligamia, e deixavam 

que eles adaptassem ao catolicismo outras características de sua religião que não 

consideravam ofensivas à fé do catolicismo. Já em relação ao consumo ritual de alimentos, foi 

revestido pelos padres de um sentimento cristão. Logo, a conversão dos índios ocorreu pela 

união de suas crenças com as católicas em função dessas condições.
449

 

Logo, diante do que foi abordado nesta seção, constata-se que é fato que os índios já 

habitavam o território brasileiro bem antes de sua descoberta e que, a partir do início da 

colonização, iniciou-se um processo de dominação e catequização desses habitantes. Para 

tanto, o catequista europeu tentou impor sua cultura e sua religião aos povos indígenas, os 

quais já tinham convicção acerca de suas próprias crenças e mitos, fazendo com que o 

religioso europeu percebesse que não seria fácil convertê-los. Por isso, passou a oprimi-los 

com castigos físicos, a explorá-los como mão de obra escrava, a desvirtualizar seus costumes 

e a utilizar a evangelização para desvalorizar sua religiosidade e, consequentemente, substitui-

la pelo catolicismo de então. Mas, ao invés de substituir sua religião, os índios passaram a 

associar seus deuses aos santos e ao deus dos católicos e deram início ao processo de 

sincretismo com a religião católica. Portanto, mesmo sendo obrigado a ser convertido ao 
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catolicismo, o índio brasileiro utilizou o sincretismo entre suas crenças e o catolicismo como 

estratégia para não deixar de acreditar nos seus deuses, não deixar de cultuar os espíritos das 

florestas e nem de reverenciar seus ancestrais. 

 

2.1.3 As igrejas cristãs 

 

Como o catolicismo já foi abordado no início deste capítulo, esta seção será dadicada 

ao estudo do protestantismo
450

, o qual será abordado em duas categorias: protestantismo 

histórico e pentecostalismo, sem a intenção de estabelecer uma classificação rígida, mas 

efetuar uma abordagem mais didática e simplificada, visto que, desde muito cedo, surgiram 

divisões dentro das igrejas protestantes primitivas, seja no Luteranismo, no Calvinismo 

quanto no Anglicalismo, pois, segundo o Instituto de Teologia e Ciências Religiosas, “desde a 

origem do Protestantismo, surgiram centenas de denominações religiosas”, as quais 

“divergem entre si em numerosos pontos doutrinários como também pela forma de 

organização. O que têm de comum é o reconhecimento da Bíblia como regra suprema para a 

fé e a moral e a não aceitação da autoridade do Papa”.
451

  

 

2.1.3.1 O protestantismo 

 

Para iniciar este estudo, é importante frisar que a colônia portuguesa da América do 

Sul foi constantemente assediada por parte de invasores, corsários e piratas, sobretudo por 

conta da vasta extensão da costa brasileira, tanto política quanto religiosamente. Por conta 

disso, a Igreja Católica foi obrigada a se desdobrar para não permitir que outros grupos 

cristãos se estabelecessem no Brasil, principalmente pelo fato de colocarem em risco a 

proeminência católica, visto que esse fato se dava em pleno período de efervescência da 

Reforma. Assim, a posse religiosa, semelhantemente à posse política, “não foi tranquila, a não 
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ser num lapso de cerca de duzentos anos em que a presença protestante foi esporádica, não 

institucional, mas individual”.
452

  

Fazendo um panorama histórico sobre o protestantismo no Brasil, Mendonça observa 

que aconteceram três tentativas frustadas de implantação do protestantismo no território 

brasileiro durante o período colonial. A primeira ocorreu logo no início da colonização 

portuguesa, quando a expedição de Nicolas Durand de Villegaignon chegou ao Brasil, em 

1555, com a pretenção de fundar a França Antártica e construir um refúgio para que os 

huguenotes pudessem praticar o culto reformado livremente, constatando-se, com isso, que o 

intento de Villegaignon era religioso, já que esse fato ocorreu durante o período de pleno 

fervor da Reforma e da pressão da Contra-Reforma. Por isso, “O próprio Calvino foi levado a 

se interessar pela empresa, enviando pastores e dando orientação em assuntos controvertidos, 

o que não evitou que o projeto fracassasse”
453

, sendo Villegaigon expulso e a colônia da 

Guanabara destruída, findando-se, com isso, a primeira tentativa de estabelecimento do 

protestantismo na América do Sul. 

A segunda, mais séria e duradoura, ocorreu no Período Holandês, ocasião em que 

protestantes reformados se estabeleceram no Nordeste brasileiro, munidos de toda 

organização eclisiástica genebriana, não havendo indícios de intenção religiosa por parte dos 

holandeses no sentido de visão de uma terra prometida, embora Mendonça tenha afirmado 

que essa hipótese não poderia ser totalmente descartada, uma vez que a citada intenção 

integrava o clima da época. No entanto, o mais simples é observar que, no grande 

empreendimento holandês no Brasil dessa época, a expansão colonialista e capitalista da 

Companhia das Índias visava o comércio açucareiro. “Tivesse, contudo, a conquista sido 

definitiva, é bem pouco provável que o Brasil permanecesse católico, ao menos 

uniformemente católico. A história tem mostrado que o conquistador quase sempre acaba 

impondo a sua cultura e, com ela, o seu sistema religioso”.
454

 

Já em relação à terceira tentativa de instalação protestante durante o Brasil colonial, 

Mendonça observa que ocorreu na primeira década do século XVII, na ocasião em que os 

franceses empreenderam uma nova teantativa de ocupar o espaço dessa Colônia. Isso se deu 

quando “a expedição de Rasily de La Ravardière tinha a intenção de fundar a França 

Equatorial no Maranhão. Apesar de Rasily ser católico militante e de se fazer acompanhar de 
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numerosos capuchinhos, havia na expedição um significativo contingente de huguenotes”.
455

 

No entanto, Mendonça considera a hipótese de os protestantes terem se limitado a devoções 

domésticas, em função da presença mais siginificativa de católicos em termos de números e 

da liderança religiosas dos frades capuchinhos. Para ele, “A curta existência da França 

Equatorial encarregou-se, também, de eliminar as possíveis futuras influências protestantes no 

Maranhão”
456

 e que, em função da Inquisição no Brasil, com a consequente intensificação das 

atividades do santo Ofício, e da legislação restritiva em relação à imigração, a vida na Colônia 

foi quase paralisada no século XVIII, não havendo a presença de protestantes até a vinda da 

Família Real, quando profunda mudança política ocorreu, tanto pela presença de D. João VI 

quanto pela dependência portuguesa em relação à Inglaterra, sendo instituído o ato de abertura 

dos portos às “nações amigas”, fazendo com que “protestantes anglo-saxões” começassem a 

chegar e se estabelecerem no Brasil, “com relativa liberdade para suas práticas religiosas”.
457

 

No entanto, Mendonça salienta que: 

 

O Tratado de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação, celebrado com a 

Iglaterra em 1810, criou um impasse com a hegemonia católica, uma vez que a 

intolerância religiosa seria forte obstáculo à execução do Tratado e, consequentes 

dificuldades políticas à Coroa por causa de sua situação de dependência da Iglaterra. 

Assim, progressivamente passando pela Constituição de 1824 até a de 1891, foi 

sendo reduzida a hegemonia católica e os protestantes foram consquistando o seu 

lugar no espaço social brasileiro. [...] Assim, até 1824, ingleses, alemãs, suecos e 

americanos foram chegando e vivendo sua fé conforme a situação lhes permitia.
458

 

 

Confirmando o que foi afirmado por Mendonça, Wachholz observa que “A vinda da 

família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das guerras napoleônicas, traria mudanças 

fundamentais para a história do Brasil” e que “Tentativas protestantes de instalar-se antes do 

século XIX no Brasil aprofundaram a intolerância religiosa já trazida da península ibérica”.
459

 

Além disso, Wachholz, utilizando o próprio Mendonça (1993) como subsídio teórico, enfatiza 

que o “medo do catolicismo romano pela contaminação protestante fica bastante evidenciado 

já quando da abertura do Brasil aos protestantes”, visto que, 

 

percebendo a ameaça à exclusividade católica e evidenciando medo de 

„contaminação‟, o núncio apostólico no Brasil, Lourenço Calepi, procurou 

convencer Dom João VI para que revogasse o Tratado de Abertura dos Portos às 
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nações amigas (1808) e restabelecesse a Inquisição para que a „heresia protestante‟ 

(impureza) não se propagasse em solo brasileiro.
460

 

 

Para Wachholz, somente com a Constituição imperial de 1824 e depois de longos 

debates efetuados pelos constituintes foi que o rosto religioso brasileiro começou a se alterar, 

ao passo que Mendonça oberva que “Vencendo gradativamente as dificuldades nos últimos 

quarenta anos do Império, os protestantes, tanto os imigrantes quanto os brasileiros que iam 

aderindo, espalharam-se bastante pelo território nacional, embora nunca chegassem a ser 

parcela significativa da população” e que, “A partir de 1810 foram surgindo as igrejas 

anglicanas com seus capelães”.
461

  

Entre 1824 e 1863, os primeiros imigrantes alemães não tiveram nenhuma assistência 

religiosa por intermédio de pastores, por isso, leigos faziam o papel dos pastores, porém, sem 

poderem realizar os atos privativos dos agentes oficiais da religião, sobretudo os que se 

referiam aos sacramentos. Além disso, o governo brasileiro chegou a prover o sustento de 

pastores habilitados, mas em número insuficiente, em função do número cada vez maior de 

pontos de colonização alemã e que, somente em 1853, “os constantes pedidos das igrejas 

protestantes alemãs do Brasil começaram a ser atendidos com o envio de pastores através de 

um comitê organizado em Barmen”.
462

   

Para Sinner
463

,  

 

[...] o século XIX tornou-se o século do Protestantismo no Brasil, primeiro com uma 

pequena congregação de Anglicanos no Rio de Janeiro, depois com Luteranos, 

Reformados e imigrantes „Alemães‟ Unidos – em um amplo senso cultural e 

linguístico, não no sentido político – e mais tarde com Congregacionalistas, 

Presbiterianos, Metodistas, Batistas e, novamente, Anglicanos. (Tradução livre 

nossa).
464

 

   

Percebe-se, portanto, que o protestantismo enfrentou uma série de dificuldades e 

barreiras para se instalar e conquistar seu espaço no território brasileiroa ao longo de sua 

trajetória histórica. No entanto, para melhor entender como os vários ramos do protestantismo 

chegaram e se estabeleceram no Brasil, é importante efetuar-se um estudo mais detalhado de 

suas divisões, que será feito a seguir. 
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2.1.3.1.1 Protestantismo histórico  

 

O protestantismo histórico
465

 é composto por dois grupos, o protestantismo de 

imigração e o protestrantismo de conversão. Para Pierucci, o protestantismo que 

verdadeiramente aportou no Brasil foi o protestantismo de imigração, que ocorreu “como um 

fato bruto inelutável [...] com a chegada dos imigrantes estrangeiros, muitos dos quais eram 

portadores de protestantismo em sua própria cultura, em seus usos e costumes, em sua vida 

cotidiana” e só então “o protestantismo passou a existir em território brasileiro como um 

fenômeno populacional significativo”.
466

 Ao passo que o protestantismo de conversão, em 

função de sua própria denominação, teve sua dinâmica “inteiramente diversa da religiosidade 

dos enclaves sub-culturais de imigrantes estrangeiros”, uma vez que, desde o começo, teve “a 

preocupação de “nacionalizar” os seguidores e as lideranças, o que só se conseguia 

“aumentando constantemente o número de brasileiros convertidos””.
467

 

Para Pierucci, as missões evangélicas que se dirigiram para o Brasil começaram na 

metade do século XIX, significando que houve brechas na legislação imperial para que isso 

ocorresse, tendo em vista que, “por razões econômicas e diplomáticas, o governo imperial 

viu-se obrigado a afrouxar as restrições legais no campo religioso e, desse modo, facilitar a 

entrada de outras igrejas cristãs vindas dos países desenvolvidos”.
468

 

De acordo com Sinner
469

,  

 

Embora seja verdade que as chamadas igrejas protestantes históricas (Anglicanas, 

Luteranas, Congregacionais, Presbiterianas, Metodistas, Batistas) tenham vindo ao 

Brasil pela imigração, principalmente da Europa, ou missão, principalmente através 

de missionários dos Estados Unidos, seus membros há muito tempo têm sido 

brasileiros, embora nem todos descendentes de portuguêses. Eles certamente tiveram 

que lutar para serem reconhecidos como cidadãos e para o seu pleno direito à 

liberdade religiosa [...]. (Tradução livre nossa).
470

  

 

Segundo Pierucci, as denominações do protestantismo histórico já estavam 

praticamente implantadas no Brasil, no final do século XIX, e que são classificadas como: 
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anglicanas, ou episcopais; luteranas; metodistas; presbiterianas; congregacionalistas e 

batistas.
471

 

O grupo dos anglicanos, ou episcopais, teve sua inserção no Brasil no ano de 1810, 

em função da permissão que os ingleses obtiveram do reino de Portugal para estabelecerem 

cemitérios, hospitais, clubes e igrejas nos seus territórios, ressalvando que as igrejas não 

podiam ter aparência de templo em seu exterior, fossem frequentadas somente por ingleses e 

que os cultos deveriam ser celebrados em inglês. Sobre esse assunto, Silva também afirmou 

que os anglicanos celebravam sua liturgia em terras brasileiras desde 1810, “através de várias 

capelanias espalhadas pelo país e subordinadas à Igreja da Inglaterra”, sendo que essas “foram 

as primeiras igrejas não romanas estabelecidas nestas terras”.
472

  

De acordo com Calvani, a primeira capela não católica foi inaugurada no Brasil em 

1819, no caso a Christ Church, “e posterirmente a St. Paul‟s (São Paulo), Holy Trinity 

(Recife), St. George (Salvador), St. Mary (Belém), All Saints (Niterói), Capela dos 

Marinheiros (Santos) e a Capela da Companhia de Mineração (São João Del Rey, MG)”. 

Além dessas, várias outras “foram se estabelecendo durante a primeira metade do século XIX. 

Eram capelas frequentadas por britânicos, com clérigos enviados diretamente da Inglaterra 

para atendimento das famílias e jurisdicionadas a dioceses britânicas”.
473

 

Confirmando essa informação de Calvani, a Igreja Anglicana do Brasil atestou que 

“o primeiro templo construído por protestantes no Brasil, que também foi o primeiro da 

América do Sul, foi a Igreja Anglicana. Foi construído no Rio de Janeiro”, no entanto, as 

primeiras capelas “ficaram subordinadas à Igreja da Inglaterra e eram somente para atender 

ingleses”.
474

 

Segundo a acepção de Calvani
475

 sobre a chegada e o estabelecimento do 

anglicanismo no Brasil, dois missionários norte-americanos, Lucien Lee Kinsolving e James 

Watson Morris, chegaram ao Brasil em 1889. Esses missionários, recém-formados no 

Seminário Teológico de Virgínia, ligado à Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos da 

América – nome adotado pelo anglicanismo nos EUA após a Guerra da Independência – 
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deslocaram-se para Porto Alegre-RS, após breve estadia no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 

Porto Alegre, no dia 1º de junho de 1890, eles ralizaram o primeiro culto para brasileiros em 

língua portuguesa. Além disso, no ano seguinte, estabeleceram congregações em Porto 

Alegre, Rio Grande, Santa Rita e Pelotas e, a partir de então, foram enviados outros 

missionários, sendo o trabalho desses oficialmente reconhecido como missão da Igreja 

Episcopal dos Estados Unidos da América em 1895. No entanto, o autor citado enfatizou que, 

no ano de 1893, os quatro primeiros diáconos brasileiros foram ordenados e as comunidades 

passaram a ser consideradas como um “distrito missionário” da Igreja Protestante Episcopal 

dos Estados Unidos da América, ocasião em que passaram a receber verbas e visitas regulares 

de bispos, sendo essas visitas destinadas à confirmação de novos membros e ordenação do 

clero. Por isso, é interessante destacar que a igreja, aqui no Brasil, não era conhecida como 

Anglicana, mas como Igreja Episcopal, sendo seus membros denominados “episcopais” ou 

“episcopalianos”, além do fato de esse grupo só ter contatos com os imigrantes britânicos 

esporadica e superficialmente, já que o controle da igreja estava a cargo dos norte-americanos. 

Na verdade, a Igreja Episcopal do Brasil só veio a adquirir autonomia no ano de 1962, ocasião 

em que foram se realizando acordos com a Igreja da Iglaterra para que ocorresse a 

incorporação das capelanias e paráquias britânicas no Brasil.  

De acordo com Silva, a Igreja brasileira conquistou sua autonomia administrativa, 

transformando-se na 19ª Província da Comunhão Anglicana, elegendo seu primeiro bispo 

primaz, o bispo Egmont Machado Hrischke. “O processo de emancipação da Igreja Episcopal 

Alglicana do Brasil, até então dependente da igreja americana, se completou com a 

independência financeira adquirida em 1982”.
476

  

Segundo Calvani, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é composta atualmente por 

oito dioceses e dois distritos missionários, tem 13 bispos (dos quais cinco são aposentados) e 

cerca de 150 clérigos (as). Quanto ao número de membros, o autor observa que este é bastante 

impreciso, “pois a teologia anglicana qualifica todos os batizados como membros da igreja, 

mesmo aqueles que, tendo sido batizados na infância, nunca se incorporaram à vida 

comunitária”, logo, oficialmente, a estatística “pode falar em pouco mais de cem mil 

membros (cotando todos os batismos realizados desde 1890). Contudo, a soma dos membros 

„comungantes‟ (frequentadores assíduos) e „em plena comunhão‟ [...] talvez não passe de 

vinte mil em todo o Brasil”.
477

 O autor observa, por fim, que “o crescimento pouco 
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significativo do anglicanismo no Brasil talvez se explique por seu firme compromisso 

ecumênico, que inibe iniciativas proselitistas”.
478

 

Portanto, percebe-se que a Igreja Anglicana também enfrentou muitos desafios e 

dificuldades para adquirir sua autonomia, tanto administrativa quanto financeira, e foi 

obrigada a realizar acordos para conquistar seu espaço e se estabelecer no território brasileiro, 

sobretudo por ela ter resultado tanto do processo de imigração quanto da missão, ou como 

afirma Pierucci: “Embora anglicanos e episcopais sejam de um mesmo ramo, no Brasil do 

século XIX eram chamadas „anglicanas‟ só as comunidades de imigrantes britânicos, ao passo 

que eram ditas „episcopais‟ as comunidades resultantes das missões episcopais vindas dos 

Estados Unidos”.
479

  

Em relação aos luteranos, observando a história do protestantismo no Brasil e a 

própria história do processo de imigração brasileiro, constata-se que eles foram o primeiro 

grupo de protestante que se estabeleceu em território brasileiro em termos de organização 

institucional. Porém, segundo Dreher, “o luteranismo não surgiu no Brasil por iniciativa de 

Sociedades Missionárias, nem por planejamento de Igrejas Luteranas, nem ainda por 

iluminação especial de algum crente luterano”, ele se estabeleceu no Brasil “por uma decisão 

do Império brasileiro”, o qual “não teve em vista uma política religiosa que visasse a 

expansão do luteranismo”, mas o Brasil, por ter se tornado autônomo em 1822, tinha que 

consolidar sua independência nos anos seguintes e necessitava “procurar braços que viessem a 

substituir o braço escravo que começava a rarear devido às sanções do governo inglês contra o 

comércio de escravos”, como a coroa portuguesa havia vetado a entrada de imigrantes 

expanhóis, ingleses, franceses e holandeses, D. Pedro I enviou agentes para a Alemanha com 

o objetivo de aliciar pessoas de confissão católico-romana, “não obtendo sucesso, resolveu-se 

partir também para o aliciamento de tais pessoas que não confessassem a religião oficial do 

Estado brasileiro”.
480

 

Quanto ao início da chegada dos luteranos ao Brasil, Sinner
481

 enfatizou que, quando 

a Constituição Imperial de 1824 permitiu certa liberdade religiosa,  

 

comunidades imigrantes foram fundadas por alemães protestantes na originalmente 

(predominantemente católica) colônia suíça de Nova Friburgo (Rio de Janeiro), e em 

São Leopoldo (Rio Grande do Sul).” Para Sinner, Os migrantes vieram 
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principalmente da Alemanha, mas também da Suíça, Áustria, Luxemburgo, e da 

Rússia.
482

  

 

Confirmando essa informação de Sinner, Dreher observou que contingentes de 

imigrantes luteranos começaram a chegar ao Brasil desde 1824, estabelecendo-se inicialmente 

em Nova Friburgo-RJ e depois em São Leopoldo-RS, sendo que, a partir de São Leopoldo, 

surgiram outros núcleos de luteranos no estado do Rio Grande do Sul. Para Dreher,  

 

Desde 1850, ano da fundação da Colônia de Blumenau, e, desde 1851, ano da 

fundação da Colônia de Dona Francisca (Joinville) vamos encontrar núcleos de 

luteranos em Santa Catarina. A partir destes núcleos surgirão outros nesta Província. 

De Santa Catarina sairão migrantes que se estabelecerão no Paraná, sendo a partir de 

1877/79 engrossadas suas fileiras como novos imigrantes. Desde 1847 imigrantes 

germânicos estabeleceram-se ainda no Espírito Santo. Em 1847 e 1852, 

respectivamente, surgem colônias em Teófilo Otoni e Juiz de Fora/MG. Em 1845 

cria-se a Colônia de Petrópolis/RJ.
483 

 

Acerca do que Dreher afirmou, Costa
484

 também confirmou essas informações com 

mais riqueza de detalhes ao dizer que o primeiro grupo de imigrantes alemães chegou ao 

Brasil no dia 3 de maio de 1824. Esse grupo era constituído por 334 pessoas e tinha como 

destino a Bahia, entretanto, em função de a colônia de Nova Friburgo no Rio de Janeiro ter 

sido abandonada pelos suíços, ele seguiu para lá, realizando o primeiro culto evangelho no 

mesmo dia da chegada. Vale salientar que esse grupo, que tinha Friedrich Oswaldo 

Sauerbronn como seu pastor, construiu seu templo em Nova Friburgo no ano de 1827, porém, 

teve de demolí-lo por ordem judicial, construindo outro, no ano de 1857, nas proximidades do 

que fora demolido, mas esse templo construído teve “pouca vitalidade cristã” em função de 

sua capela ser pequena. 

De acordo com Fischer, a partir do ano de 1861, diversas entidades evangélicas da 

Suíça e da Alemanha enviaram pastores e missionários ao Brasil, os quais contribuíram de 

forma decisiva para definir, de maneira mais clara, a confessionalidade das comunidades, 

partindo deles “as iniciativas para a criação de Igrejas regionais, chamadas de Sínodos”.
485

 A 

partir de 1861, vieram 92 missionários e pregadores formados em quatro instituições da 
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Basiléia-Suíça, introduzindo no Brasil “um tipo „suave‟ de luteranismo, marcadamente 

„evangélico‟”
486

 e foi fundado um Comité de apoio aos alemães protestantes no sul do Brasil 

no ano de 1864, o qual foi integrado, posteriormente, à Sociedade Evangélica para Alemães 

Protestantes na América, também conhecida por Sociedade Evangélica de Berman. 

Fischer ressaltou ainda que, desde o final do ano de 1897, pastores luteranos foram 

enviados para o Brasil por intermédio de uma associação luterana da Baviera-Alemanha, que 

era chamada Caixa de Deus, tendo como campos de trabalho iniciais Santa Catarina e Paraná, 

com o objetivo de reunir seus  

companheiros de fé em comunidades evangélico-luteranas e visar „desde o início 

(...) à fundação‟ de um sínodo luterano. [...] Em 1886, sete paróquias do Rio Grande 

do Sul, representadas, cada uma por seu pastor e um delegado leigo eleito, 

furndaram, por iniciativa do Pastor Dr. Wilhelm Rotermund (1843-1925), o Sínodo 

Rio-Grandense.
487

   

 

O autor afirmou também que, em 1901, esse Sínodo mudou seu nome para Igreja 

Evangélica Alemã do Rio Grande do Sul, em 1929 filiou-se à Federação das Igrejas 

Evangélicas Alemãs e se tornou em algo semelhante a uma igreja territorial dessa Federação. 

Já em 1905, foi fundado o Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina e outros Estados da 

América do Sul, em 1911 a Associação de Comunidades Evangélicas Alemãs de Santa 

Catarina e em 1912 foi fundado o Sínodo das Comunidades Teuto-Evangélicas do Brasil 

Central, “por iniciativa do Pastor Ludwig Hoepffner (1875-1941), junto com nove outros 

pastores e oito delegados leigos de dez comunidades situadas nos Estados do Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais”.
488

 

Entretanto, na acepção de Sinner
489

: 

 

[...] não foi antes de 1886 que o primeiro Sínodo foi fundado: O Sínodo Rio Grande. 

Seguido, em 1995, pelo Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paraná, e 

outros Estados sul-americanos; em 1911, o Sínodo Evangélico de Santa Catarina; e 

em 1912, o Sínodo Evangélico do Brasil Central. Somente o Sínodo Luterano teve 

uma confissão vinculativa. Os outros tinham formulações mais abertas, dado ao seu 

componente constituinte misto. Não havia, no entanto, status confessionais 

diferentes de congregação para congregação como nas igrejas unidas na Alemanha, 

e, em geral, as confissões luteranas tendiam a ser ressaltadas, sem ser exclusivas.
490

 

[tradução livre nossa]. 
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Para Wachholz, por sua vez, as comunidades, aos poucos,  

 

foram se unindo em estruturas eclesiásticas: o Sínodo Riograndense (1886), o 

Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros, mais 

conhecido como Sínodo da „Caixa de Deus‟ (1905), a Associação Evangélica de 

Comunidade de Santa Catarina (1911) e o Sínodo Evangélico do Brasil Central 

(1912). Esses Sínodos constituiriam a Federação Sinodal em 1949, isto é, a 

IECLB.
491

    

 

Percebe-se, então, que as várias comunidades fundadas em estados brasileiros 

diferentes, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, acabaram se unindo, formando-se sínodos e 

se organizaram em uma Federação de Sínodos em 1949. Ao todo não foram mais que 300.000 

os imigrantes teutos vindos ao Brasil. “Destes, 60% eram luteranos, calvinistas e unidos que, 

mais tarde, viriam a constituir as duas denominações luteranas que hoje temos no Brasil: A 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil”.
492

 

De acordo com Sinner
493

, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil 

(IECLB) “começou a formar comunidades no início do século XIX, organizadas em sínodos 

de 1886, criou uma federação de sínodos em 1949 e, finalmente, tornou-se uma igreja 

nacional em 1968. Trinta anos mais tarde, foi reorganizada internamente em 18 sínodos”
494

 

[tradução livre nossa]. O autor considera que a IECLB é a segunda maior igreja do 

protestantismo histórico no Brasil, possuindo cerca de 720.000 membros inscritos, estando 

atrás apenas da Igreja Adventistado Sétimo Dia.  

A IECLB resultou das imigrações colonizadoras alemãs e suíças, ocorridas nos 

primeiros anos do século XIX, englobou todos os órgãos regionais e ficou independente da 

Igreja Evangélica Alemã em 1955, ao passo que Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), 

originada da Igreja Evangélica Luterana Alemã – Sínodo de Missouri –, foi fundada por 

imigrantes alemães dos Estados Unidos da América em 1847 e introduzida no Brasil em 1968 

pelo pastor Johannes Brutschin. 
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Vale salientar que os imigrantes alemães que vieram ao Brasil desde 1824 

enfrentaram muitas dificuldades e desafios para conquistarem seu espaço e consolidarem o 

luteranismo no território nacional.   

Comprovando essa afirmação, Carreiro observa que esses imigrantes eram oriundos 

de camadas exploradas e marginalizadas do povo alemão, “Em sua maioria, eram servos em 

áreas rurais ou pequenos agricultores, sem condições de se manterem no processo de 

industrialização insipiente na Alemanha”, mas, mesmo diante “de toda dificuldade e das 

regras não serem cumpridas pelo governo brasileiro, eles tinham motivo para estarem gratos: 

uma terra nova para cultivar e a possibilidade de reconstruírem suas vidas livres da 

interferência governamental”.
495

  

Diante das dificuldades, dos desafios e das tarefas missionárias e políticas 

enfrentadas pelos grupos luteranos na busca de conquistarem seu espaço no território 

brasileiro, Carreiro enfatiza que três elementos merecem destaque: “a saída desses grupos da 

Europa, num período de franca perseguição religiosa; a presença, ainda, de uma firma católica 

forte, quase totalitária e ainda ligada ao aparelho estatal; e uma necessidade de preservação 

das comunidades, de sua identidade ética e cultural e de sua língua”.
496

 Entretanto, o autor 

destaca que “A atuação das firmas lueranas foi de um modo tão eficiente que conseguiu 

preencher uma lacuna e o anseio de uma massa de consumidores religiosos especiais que a 

firma católica e, mesmo as demais firmas evangélicas aqui existentes não foram capazes de 

satisfazer”.
497

 

Para Carreiro, a presença dos luteranos tornou-se tão forte na região sul do Brasil que 

as demais concorrentes não conseguiram se instalar com êxito. Para comprovar essa 

afirmação, o autor forneceu os seguintes dados:  

 

Em 1900, o Sul do país concentrava 72% dos evangélicos do Brasil, número, em sua 

maioria, composto por luteranos. Esse número, ao longo do século XX, foi caindo 

gradativamente, não porque o Luteranismo diminuía em termos absolutos, mas 

devido ao crescimento vertiginoso do Pentecostalismo. Nos anos de 1980 eram, 

apenas, 24,5% e no ano 2000, apenas 15,4%. Ao longo do século XX, as outras 

regiões do país foram mais exploradas por outras firmas e o Sul, com um 

crescimento limitado, paulativamente foi perdendo sua hegemonia. Mais do que 

isso, a Igreja Luterana, firma vitoriosa nas primeiras décadas do século XX, também 

foi perdendo espaço para outras empresas que atuavam em todo território 

nacional.
498
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Observando-se dados mais atuias, Censo do IBGE de 2010, verifica-se que, em 

comparação ao censo de 2000, “a parcela da população que se declarou evangélica de missão 

teve ligeira redução proporcional, caracterizando estabilidade em sua participação relativa no 

total da população”
499

, já que, do total de evangélicos, que era de 15,4% em 2000, 4,1% eram 

evangélicos de missão, ao passo que em 2010, dos 22,2% do total de evangélicos, 4,0% eram 

evangélicos de missão, praticamente não havendo variação. No entanto, o Censo mostra que 

“houve diferenciações regionais, sendo esse fenômeno evidenciado nas Regiões Sul e 

Sudeste, onde historicamente os evangélicos de missão eram mais numerosos”
500

, tendo em 

vista que o número de evangélicos de missão que eram respectivamente 4,3 e 5,7% do total de 

evangélicos em 2000, caiu para 3,9 e 5% no ano de 2010. 

Vale ressaltar que, segundo dados colhidos por Carreiro mediante conversas 

informais com as lideranças da própria Igreja Luterana, “os luteranos seriam hoje 715.085 

membros, com 709 pastores, oito missionários, 459 paróquias, 1.790 congregações e 1.167 

pontos de congregação”, configurando-se como  

 

a mais importante firma religiosa étnica de atuação no Brasil, superando anglicanos 

e calvinistas. Porém, a maior parte de suas congregações encontram-se nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil e seu índice de crescimento é praticamente vegetativo, o que 

ano após ano diminui o seu peso no cenário evangélico brasileiro.
501

 

 

Portanto, apesar dos percalços e das barreiras que os luteranos enfrentaram, 

conseguiram se estabecer no território brasileiro e conquistaram seu espaço, dando sua 

importante parcela de contribuição para a constituição do pluralismo religioso nacional 

existente hoje.  

Antes de adentrar nos detalhes sobre a chegada e estabelecimento dos metodistas no 

Brasil, faz-se necessário realizar uma breve abordagem no sentido de entender a origem da 

sua igreja, pois esta vai ajudar a compreender o porquê da vinda dessa instituição religiosa ao 

Brasil. Sendo assim, de acordo com o Instituto de Teologia e Ciências Religiosas da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, “Quando a vida religiosa na Inglaterra se achava 

em maré baixa e o indiferentismo religioso levara a Igreja Anglicana à estagnação, formou-se 

um grupo de professores e estudantes de Oxford dispostos a reagir contra o torpor 

generalizado”, para tanto, começaram a se reunir “metodicamente para exercícios de piedade 
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e por isso os de fora os apelidaram de „metodistas‟. Esse apelido, originalmente irônico, 

serviu depois para designar a nova igreja, que assim surgiu, com elementos em grande parte 

saídos do anglicanismo”.
502

  

O metodismo teve como pioneiros os irmãos John e Charles Wesley, além de Jorge 

Whitefield, porém, sua origem é atribuída a John Wesley, que o iniciou na Inglaterra com a 

intenção de fortalecer e renovar o espírito cristão das pessoas que pertenciam à religião 

oficial, no caso a Anglicana. De acordo com Salvador, a aspiração de Wesley, como relevante 

guia religioso, era tomar o mundo como paróquia para a pregação da mensagem salvadora do 

Evangelho. “Por isso, a exemplo da Igreja-Mãe, também a dos Estados Unidos da América, 

antes de ver o Cristianismo aceito por todos os concidadãos, tratou de levar a Boa Nova a 

outros povos”. Dessa forma, “em 1820, oficializou a Sociedade Missionária com esse 

objetivo, a qual, cinco anos depois, ou seja, em 1825, pediu aos bispos a nomeação de 

obreiros para a África e América do Sul. Contudo, na ocasião, faltava o elemento humano 

talhado para a tarefa”.  No entanto, em 1832, “a Conferência Geral tomou novo interesse pela 

América do Sul. Os bispos receberam, então, a incumbência de estudar com a Sociedade 

Missionária a viabilidade do plano. O Brasil, sobretudo, oferecia no momento condições 

auspiciosas”.
503

 

Voltando-se agora para o detalhamento da inserção dos metodistas no Brasil, Costa 

informou que o reverendo Foutain E. Pitts, no dia 19 de agosto de 1835, estabeleceu-se no 

Rio de Janeiro e, no ano seguinte, o reverendo Justin Spaulding, sucessor de Pitts, “organiza a 

primeira Escola Dominical de fala portuguesa no Brasil”.
504

 Entretanto, mesmo sendo bem 

iniciado, o trabalho metodista teve duração efêmera e “a missão metodista [...] encerrou as sua 

atividades no Brasil em 1841. Nesse mesmo ano ou em 1842, o Rev. Spaulding retornou aos 

Estados Unidos”
505

 e a missão metodista só seria reiniciada definitivamente no Brasil no dia 5 

de agosto de 1867, quando o reverendo Junius Eastham Newman chegou ao Rio de Janeiro. 

“Em abril de 1867, Newman mudou-se para o interior de São Paulo [...], trabalhando entre os 

colonos americanos. Ali, junto com os imigrantes de Santa Bárbara, organizou, no terceiro 

domingo de 1871, a Primeira Igreja Metodista do Brasil, com cultos em inglês”, mas “o 
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trabalho metodista só receberia convertidos brasileiros em 9 de março de 1879, no Rio de 

Janeiro”.
506

 

De acordo com Silva, Newman realmente foi o pioneiro da obra metodista 

permanente no Brasil. A prova disso foi a insistência dele, por meio de cartas, para que os 

metodistas norte-americanos abrissem uma nova missão no Brasil, o que resultou no envio do 

primeiro obreiro metodista oficial pela Junta de Missões da Igreja Metodista Episcopal Sul, 

John James Ranson, que se dedicou ao aprendizado da língua portuguesa “para proclamar a 

boa-nova aos brasileiros e conseguiu organizar uma primeira igreja no Rio de Janeiro em 

1878”, mudando-se com a família para Piracicaba-SP em 1879, onde permaneceu até 1880, 

ano em que suas filhas Annie e Mary organizaram um internato e externato. “O „Colégio 

Newman‟ é considerado precursor do Colégio Piracicabiano, hoje UNIMEP (Universidade 

Metodista de Piracicaba)”.
507

 No entanto, Silva destacou que até o ano de 1930 ainda não 

havia consistência total dentro do movimento metodista brasileiro, ano em que foi fundada a 

Conferência Anual Brasileira, a qual viria dar autonomia ao metodismo nacional no dia 2 de 

setembro de 1930, ocasião em que foi eleito o primeiro bispo, no caso o americano Willian 

Tarboux e, em 1938, o primeiro bispo metodista brasileira, César Dacorso Filho. 

Por fim, para a autora citada, atualmente, a Igreja Metodista no Brasil possui 120 mil 

membros, os quais estão distribuídos em 1,1 mil igrejas, concentrados principalmente na 

Região Sudeste brasileira. 

Em relação aos presbiterianos, estes iniciaram sua inserção no Brasil no dia 12 de 

agosto do ano de 1859 com a chegada do missionário norte-americano Ashbel Green 

Simonton, o qual passou a desenvolver seu trabalho ministerial, fundando a Igreja 

Presbiteriana do Brasil (IPB) no Rio de Janeiro, em 1862. Segundo Silva, essa igreja pertence 

à família das igrejas reformadas e surgiu no ano citado “como fruto do trabalho missionário 

da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos”.
508

 No entanto, a autora ressaltou que já haviam 

ocorrido outras tentativas de se estabelecer o presbiterianismo no Brasil durante os dois 

primeiros séculos da colonização, recordando que, no ano de 1555, “o militar francês Nicolas 

Durand de Villegaignon teve a ideia de fundar uma colônica francesa no Brasil, chegando em 

10 de novembro e se instalou na pequena ilha de Sergipe”. Como era simpatizante da causa da 

reforma, ele escreveu a João Calvino solicitando o envio de colonos protestantes. Por isso, 

“Um grupo de missionários acompanhados de dois pastores, Pierre Richier e Guilaume 
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Chartier, adentrou em 07 de março de 1757 realizando em 10 de março o primeiro culto 

protestante ocorrido nas América”.
509

 Porém, como entrara em conflito com os reformados, 

Villegaignon expulsou estes de seu território e, em consequência desse fato, os colonos 

voltaram para a França, permanecendo apenas cinco pessoas para pregar, mas foram mortos. 

A tentativa seguinte de se estabecer o presbiterianismo no Brasil, ainda chamado de 

calvinismo, “ocorreu em 1621 pela invasão holandesa. Mas somente em 1630 os holandeses 

tomam Recife e Olinda e se instalam em boa parte do nordeste. Este movimento fez um 

grande trabalho missionário entre os indígenas, foram criadas 22 igrejas e congregações”.
510

 

Entretanto, os holandeses foram expulsos em 1654, ocorrendo o fechamento das portas para o 

desenvolvimento do trabalho protestante, voltando a ser retomado somente no século XIX. 

De acordo com a acepção de Matos, a Igreja Presbiteriana do Brasil conseguiu 

conquistar sua autonomia formal no ano de 1888 com a criação do Sínodo Presbiteriano. 

“Surgiu então uma crise no período 1892-1903 em torno das questões missionária, educativa e 

maçônica que resultou em divisão, surgindo a Igreja Presbiteriana Independente”, porém, no 

ano de 1910 foi criada a Assembleia Geral, ocorrendo o estabelecimento de um plano de 

cooperação entre a igreja e as missões americanas, sendo a citada Assembleia transformada 

em Supremo Concílio e, em 1955, “surgiu o Conselho Interpresbiteriano, criado para gerir as 

relações da Igreja com as missões americanas e com as juntas missionárias nos Estados 

Unidos”.
511

 

Silva também confirmou o que foi afirmado por Matos ao destacar que o Sínodo da 

Igreja Presbiteriana do Brasil foi organizado em 1888, tornando-se autônoma, “desligando-se 

da igreja mãe norte-americana”. Para a autora, a instituição “continuou crescendo muito, com 

muitos missionários, pastores brasileiros e igrejas locais. Em 1891 foi criado o Colégio 

Protestante ou Mackenzie College, foram formadas mais três instituições educacionais no 

mesmo período”. No ano de 1895, a igreja já estava organizada em São Paulo e Rio de 

Janeiro, além de ter chegado a todo o nordeste, Pará, Amazonas, Santa Catarina e Minas 

Gerais. Em 1960 “era a denominação protestante mais numerosa e forte do Brasil” e, com o 

advento do regime militar em 1962, “mudou radicalmente o posicionamento presbiterianista, 

neste período a Igreja teve suas crises internas e grandes rompimentos. Mas ainda hoje os 

grupos de presbiterianos somam por volta de um milhão de pessoas”.
512
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Para Carreiro, desde a chegada dos presbiterianos surgiram muitos cismas e conflitos 

internos dentro da igreja. “Desses cismas, surgiram outras instituições religiosas imporantes” 

e hoje o presbiterianismo brasileiro está representado pelas seguintes denominações: “Igreja 

Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Presbiteriana 

Conservadora, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida, e Igreja 

Cristã Presbiteriana”.
513

   

Em relação a dados, o autor informou que a Igreja Presbiteriana do Brasil atingiu o 

número de 60 sínodos, 236 presbíteros, 2.304 igrejas e 2.211 congregações, possuindo 

512.069 membros comungantes e não comungantes e 3.162 pastores em atividade. Além 

desses, Carreiro apresentou os seguintes dados fornecidos pela Secretaria Executiva da própia 

Igreja Presbiteriana no ano de 2004:  

 

no ano de 2003, a Igreja Presbiteriana do Brasil registrou um crescimento de 13,4%. 

No quadriênio 98-2002, o crescimento foi de 15%. Esses dados mostram que os 

presbiterianos representam 0,31 de toda a população nacional, um crescimento de 

três pontos percentuais, pois no ano de 2002, a IPB representava 0,26% da nação.
514

  

 

Portanto, percebe-se que, assim como as outras igrejas protestantes, a Presbiteriana 

também teve que se desbobrar no espaço brasileiro, enfrentando crises internas, cismas e 

conflitos, que resultaram em divisões, além de outros problemas relaciondos ao Estado local e 

à força hegemônica da Igreja Católica do Brasil. No entanto, conseguiu conquistar seu espaço, 

estabelecendo-se definitivamente no território brasileiro.  

Já os congregacionalistas tiveram sua origem no Brasil com o trabalho desenvolvido 

pelo missionário e médico escocês Robert Reid Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley. 

Segundo Carreiro, “o casal veio para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 10 de maio de 

1855. Não encontrando casa conforme desejavam, hospedaram-se no Hotel Pharoux e depois 

no Hotel dos Estrangeiros, no Catete. Numa visita a Petrópolis, gostaram do local e para ali se 

mudaram”.
515

 Foi nessa cidade, mais precisamente na residência do embaixador americano, 

que o Dr. Kalley e sua esposa Sarah instalaram uma classe de Escola Dominical na tarde de 

19 de agosto de 1855 e ali passaram a ensinar os filhos do citado embaixador. Esse dia 

marcaria o início da primeira escola dominical em língua portuguesa, que haveria de 

continuar até hoje, a Escola Dominical da Igreja Evangélica Fluminense, no caso. A escola 
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começou com cinco alunos e, dois ou três domingos mais tarde, já funcionavam duas classes: 

uma para crianças, dirigida por dona Sarah, e outra para adultos, dirigida pelo Dr. Kalley. 

De acordo com Carreiro, a convite do Dr. Kalley, chegaram ao Brasil os senhores 

Guilherme Pitt, Francisco da Gama, Francisco de Souza Jardim e Manoel Fernandes, havendo 

o primeiro destes chegado em 1855 e os demais em 1856. Com a ajuda desses amigos, Kalley 

começou um inteso trabalho de evangelização no Morro da Saúde-RJ. Em oito de novembro 

de 1857, era batizado o primeiro fruto deste trabalho e, no ano seguinte, mais precisamente no 

dia 11 de julho, com 14 membros, foi organizada a Igreja Evangélica Fluminense, 

inicialmente chamada apenas de Igreja Evangélica, com o fim de dintingui-la do trabalho 

presbiteriano. A palavra Fluminense foi acrescentada em 1863, quando foi criado o nome 

oficial da igreja. Em 1860, a Igreja já contava com 33 ou 35 membros. “Em 1868 teve origem 

o trabalho em Recife, graças aos esforços do diácono Manoel José da Silva Viana, colportor 

da Sociedade Bíblica Britânica. Em 1873 o Dr. Kalley, indo à capital de Pernambuco, ali 

fundou, em 19 de novembro, a Igreja Evangélica Pernambucana”.
516

   

É oportuno observar aqui um fato bastante relevante apontado por Costa, porque 

retrata o clima de pressão e perseguição que a Igreja Católica empreendia contra o 

protestantismo durante a busca de seu espaço público no Brasil, mesmo após a proclamação 

da Constituição de 1824:  

 

Em 1859, Kalley foi acusado pelo núncio apostólico de, entre outras coisas, estar 

ultrapassando os limites da tolerância religiosa prescrita pela Constituição de 1824. 

Foi então que ele formulou um questionário de onze quesitos sobre o assunto, 

pedindo o parecer de três juristas de grande renome: Dr. José Tomaz Nabuco de 

Araújo, Dr. Urbano Sabino Pessoa de Melo e Dr. Caetano Alberto Soares. A 

resposta foi favorável ao Dr. Kalley; ele não quebrara a Constituição. Assim, „O 

governo Imperial resolveu nada fazer contra ele enquanto não excedesse os limites 

sobre os quais estava bem informado‟
517

. 

    

De acordo Carreiro, “Ao raiar do ano de 1900, 45 anos depois que se iniciou com 

cinco alunos a Escola Dominical de Petrópolis, já são evidentes as marcas do progresso da 

obra fundada pelo Dr. Kalley. Há quatro igrejas organizadas: a Fluminense, a Pernambucana, 

a de Passa Três e a de Niterói”
518

 e, em 1955, quando atingiu o centenário do congregalismo 

brasileiro, “existiam 151 igrejas, 98 congregações, 193 pontos de pregação, 214 Escolas 

Dominicais  com 16.309 alunos, 112 ministros e 12.619 membros. Em 14 anos ocorreu um 
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aumento de mais de 50% no número de membros das igrejas”
519

. Entretanto, com a adesão de 

51 igrejas no ano de 1960, “constituiu-se uma ala dissidente da União das Igrejas Evangélicas 

Congregacionais e Cristãs do Brasil, que se organizou sob o nome de União das Igrejas 

Evangélicas Congregacionais do Brasil”, tendo em vista que discordava “da aceitação de dois 

modos de batismos praticados, o da aspersão e o da imersão, da diversidade no modo de 

governo entre as igrejas cristãs e congregacionais e da tolerância quanto a opiniões diferentes 

em relação à segurança da salvação”, porém, em janeiro de 1969, os dois ramos 

congregacionais se reagruparam sob o nome de União das Igrejas Evangélicas 

Congregacionais do Brasil, aprovando uma nova Constituição e “passou-se a planejar para 

cada biênio a atuação denominacional através de Planos Diretores, que também são 

elaborados a nivel regional. Eram 17 igrejas, distribuídas em 15 regiões administrativas, 

espalhadas em 12 estados”.
520

     

Para Carreiro, a década de 1970 pode ser considerada como a década de 

conscientização do povo congregacional acerca de suas tradições e do despertar para missões 

e evangelização. Já na década de 1980, o destaque foi a 37ª Assembleia Geral, ocorrida em 

1983, ocasião em que foi aprovado um plano para instalar novas igrejas em 125 municípios 

brasileiros onde não havia a presença congragacional, porém, em termos de número de 

igrejas, o plano “atingiu o aumento de apenas 31% da meta; em número de membros só se 

alcançou 18% da meta, e em relação ao número de Estados atingiu-se a 70% do 

estabelecido”
521

. Além disso, o autor constatou que em 31 de dezembro de 1990 existiam 262 

igrejas arroladas, 26.634 membros, 157 congregações e 151 pontos de pregação, bem como 

291 ministros, 611 presbíteros, 816 diáconos e148 diaconisas. 

De acordo com os dados disponíveis no site
522

 da Igreja Evangélica Congregacional 

do Brasil, foi possível constatar que houve ligeira diminuição do número de igrejas e pontos 

de pregação em relção ao ano de 1990, mas ocorreu certo aumento no número de membros, 

visto que existem 221 comunidades, 117 pontos de pregação, 182 igrejas construídas e 25 em 

construção, e 28.001 membros. 

Por fim, em relação aos batistas, pode-se dizer que sua Igreja teve origem na 

Holanda, quando um grupo de dissidentes ingleses liderados pelo clérigo John Smyth e o 

advogado Thomas Helwys se refugiaram ali no ano de 1608 em buca de liberdade religiosa. 

Na cidade de Amsterdã, esses líderes passaram a ter contato com os anabatistas e os 
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menonitas
523

, recebendo influências desses em relação a um retorno às Sagradas Escrituras, à 

realização do batismo apenas de crentes e à rejeição do batismo infantil, organizando uma 

igreja pautada nessas características, isto é, uma igreja de doutrinas batistas, no ano de 1609. 

De acordo com o Instituto de Teologia e Ciências Religiosas, a origem da Igreja 

Batista ocorreu em diversas partes da Europa no início da reforma, quando “surgiram grupos 

sectários, que entre outras peculiaridades rejeitavam o batismo das crianças e por isso exigiam 

o re-batismo de seus adeptos. Eram chamados de „anabatistas‟ („os que batizam de novo‟)”, 

sendo que, na Iglaterra, “tal movimento tomou maior consistência, originando-se assim a 

Igreja Batista, cujos adeptos, por via de regra, recebem o batismo em idade adulta, e isto pelo 

rito da imersão do corpo na água”.
524

      

Sobre as origens dos batistas no Brasil, Mendonça afirmou que “embora tenha 

havido cultos batistas na colônica americana de Santa Bárbara em 1871, foi só em 1882, na 

Bahia, que foi fundada a primeira igreja batista com objetivos missionários”.
525

 No entanto, 

de acordo com a pesquisa realizada por Yamabuchi em sua tese de doutorado, no dia10 de 

setembro de 1871, “com cerca de trinta membros, foi organizada a Igreja Batista em Santa 

Bárbara, sendo Richard Ratcliff (1831-1912), um colono, o seu primeiro pastor e também o 

primeiro pastor batista no Brasil”. Além disso, o autor informou que, no dia 2 de novembro de 

1879, “foi organizada a Igreja Batista da Estação, ainda em Santa Bárbara, atendendo parte do 

grupo – cerca de doze pessoas – que habitava uma região distante da primeira igreja” e que, 

em função dos esforços do pastor Ratcliff, “a junta de Richmond reconheceu o trabalho de 

Santa Bárbara e nomeou, em 1879, o Pastor Elias Hoton Quillin (c. 1822-1886) para o Brasil. 

Quillin foi o primeiro missionário texano enviado para o estrangeiro e sucedeu a Ratcliff no 

pastorado da Igreja de Santa Bárbara”.
526

  

No dia 20 de junho de 1880, o ex-padre Antonio Teixeira de Albuquerque foi 

batizado na Igreja Batista da Estação, ocasião em que foi ordenado pastor batista, sendo 

“possivelmente o primeiro brasileiro a se tornar batista e também o primeiro pastor 
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nacional”.
527

 No mês de agosto de 1882, William Buck Bagby, Zachary Clay Taylor e o ex-

padre citado chegaram à Província de Salvador, organizando ali uma igreja no dia 15 de 

outubro do mesmo ano. No entato, com o interesse de expandir o trabalho batista pelo Brasil, 

Bagby seguiu para o Rio de Janeiro “onde organizou a Primeira Igreja Batista do Rio, a 

Segunda Igreja Batista Brasileira”, ao passo que o ex-padre Albuquerque seguiu para 

Alagoas, “onde fundou a Primeira Igreja Batista de Maceió, em 17 de Maio de 1885, com dez 

membros” e “Taylor apoiou a organização da Primeira Igreja Batista do Recife, com seis 

membros fundadores, em 4 de Abril de 1886”.
528

 

Passados 25 anos da organização da Primeira Igreja Batista de Salvador, mais 

precisamente em 1907, “os batistas contavam com 83 igrejas, 4.201 membros e 50 pastores e 

missionários”. Nesse mesmo ano “foi criada, pela iniciativa dos missionários da Junta de 

Richmond, a Convenção Batista Brasileira, onde, pela primeira vez, se pensou no marco 

inicial do trabalho batista brasileiro” e, portanto, é “na origem da Convenção Brasileira, que 

se encontra a gênese da posição „1882, Slavador, BA‟ como tese oficial dos batistas 

brasileiros”.
529

 

Em janeiro de 1965, a Convenção Batista Brasileira excluiu de seu rol em torno de 

32 igrejas na cidade de Niterói e, no ano seguinte, “o número de igrejas não aceitas chegou a 

52. Em 16 de setembro de 1967, essas instituições desligadas se reuniram e fundaram a 

Convenção Batista Nacional, por ocasião da primeira Assembleia Geral, realizada na Igreja 

Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG)”.
530

  

Segundo dados mais atuais, a Convenção Batista Nacional conta com 1.479 igrejas 

distribuídas em 1.208 municípios brasileiros e, “aproximadamente, 175.522 membros 

distribuídos de forma homogênea por todo o território nacional. Ela é uma das mais 

importantes firmas religiosas nacionais no Brasil, todavia, não consegue sair do território 

nacional e se transformar em uma multinacional”.
531

  

Portanto, diante do estudo feito acima sobre as igrejas pertencentes ao protestantismo 

histórico, fica evidente que elas enfrentaram dificuldades para se estabelecerem no território 

brasileiro e conquistarem seu lugar nesse espaço, no entanto, concordando com a afirmativa 

de Mendonça, constata-se que: “valendo-se das dificuldades que enfrentava a Igreja Católica 

por causa de fatores como o regalismo e o galicismo, que buscavam o afastamento cada vez 
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maior da centralidade vaticana, assim como de conflitos com a maçonaria”
532

, realmente essas 

tiveram crescimento significativo e conseguiram se firmar nas terras brasileiras. 

 

2.1.3.1.2 Pentecostalismo  

 

O pentecostalismo teve sua origem nos Estados Unidos da América no ano de 1906, 

na ocasião em que o pastor William Joseph Seymour passou a utilizar em sua pregação o 

batismo do Espírito Santo, além da conversão e da santificação, criando uma missão 

denominada A Fé Apóstólica. “Um pastor negro, muitas pessoas negras entre a membresia, 

um grupo de seis anciãos na coordenação da nova igreja, uma cidade multiétnica, marcada 

pela pobreza e em grande expansão industrial: esse era o contexto do surgimento institucional 

do Pentescostalismo”.
533

  

Segundo Schultz, o ambiente adventista da virada do século representou grande 

impulso para o pentecostalismo, visto que se acreditava que “a volta de Cristo e o fim do 

mundo seriam antecedidos por um grande avivamento espiritual. É nesse contexto que se deve 

ser entendido o fenômeno da glossolalia que atingiu também igrejas protestantes clássicas que 

não aderiram ao pentecostalismo”.
534

 Para Schultz, a frustração das expectativas do fim do 

mundo deslocariam para o centro da teologia pentecostal a santificação, a glossolalia e as 

curas milagrosas e que outras características pentecostais como “o fundamentalismo, a livre 

interpretação da bíblia, o moralismo, o anticatolicismo, o comportamento sectário e ascético e 

a rejeição do mundo, tão presentes no pentecostalismo também no Brasil, são consequências 

da teologia da santidade e do Batismo do Espírito Santo”.
535

 

Para Schultz, o desejo de santidade manifestado no Batismo do Espírito Santo 

resultou no envio dos primeiros missionários pentecostais para o Brasil, “quando o 

pentecostalismo tinha apenas quatro anos de idade: em 1910 começam os trabalhos da 

Congreção Cristã, e em 1911 tem início a Assembleia de Deus, justamente as duas maiores 

igrejas pentecostais do Brasil”.
536
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Desse modo, percebe-se que as igrejas pentecostais surgiram no território brasileiro a 

partir do início do século XX, de forma mais acentuada que a igrejas protestantes históricas, e 

se multiplicaram em diversas denominações. Fato confirmado por Pierucci, ao afirmar que, 

“em 1910, surgia no Paraná e em São Paulo a primeira Igreja pentecostal em terras brasileiras, 

a Congregação Cristã do Brasil. E, em 1911, dois missionários suecos fundaram em Belém do 

Pará a Assembleia de Deus”, de forma que essas denominações “logo se difundiram pelo país 

inteiro. Ainda hoje, são elas as duas maiores alas do pentecostalismo no Brasil”.
537

 Vale 

salientar que os pentecostais, na segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, 

cresceram e se diversificaram de maneira tal que “acabaram por se tornar amplamente 

majoritárias entre os protestantes brasileiros. No início da década de 90, pelo menos um 

décimo dos brasileiros adultos era pentecostal (10%), ao passo que os protestantes históricos 

representavam 3% desses brasileiros”.
538

 

Segundo Sanchis, “o fenômeno mais visível no campo cristão brasileiro é o da 

entrada maciça dos pentecostais. Não só na arena religiosa em geral, mas nos seus pontos de 

alta visibilidade, especialmente populares”, sendo que essa visibilidade foi marcada pelo 

caráter de ruptura desse grupo com as tradições religiosas brasileiras e que, depois de 

longamente retida, “a explosão pentecostal deu-se durante as décadas de 50 e 60, sob a forma 

de missões intensivas, verdadeiras „Cruzadas de Evangelização‟ organizadas a partir mesmo 

do Brasil”
539

, atingindo mais densamente as camadas sociais populares desde o início e, ainda 

hoje,  

 

apesar de uma nítida presença em outras camadas e de certa ascensão social dos 

grupos pentecostais primitivos, o espectro pentecostal, se corresponde ao perfil geral 

brasileiro quanto à população de renda média baixa (entre 2 e 5 salários mínimos), 

inverte a sua pirâmide nesta relação quando se trata dos dois extremos: renda baixa e 

renda alta. Os resultados seriam semelhantes quanto à escolaridade e à cor. Uma 

religião de pobres.
540

 

 

De acordo com Pierucci, o movimento pentecostal brasileiro passou a se diferenciar, 

recentemente, “em dois grupos, com dois formatos básicos: os pentecostais „clássicos‟ e os 

„neopentecostais‟”
541

, sendo que o autor, em meio à infinidade de igrejas, destaca como sendo 

as maiores igrejas pertencentes ao grupo pentecostal clássico as seguintes: Congregação 

Cristã no Brasil; Igreja Assembleia de Deus; Igreja do Evangelho Quadrangular; Igreja 
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Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo; Igreja Deus é Amor; e Igreja Casa da Bênção. Já 

em relação às neopentecostais, as mais representativas em tamanho, visibilidade e que foram 

criadas no Brasil, são: Igreja de Nova Vida; Igreja Universal do Reino de Deus; Igreja 

Internacional da Graça de Deus; Igreja Renascer em Cristo; e Comunidade Evangélica Sara 

Nossa Terra.  

Na acepção do sociólogo Paul Freston, partindo de uma visão histórico-institucional 

e de uma análise da própria dinâmica interna do pentercostalismo no Brasil, observou que o 

pentecostlismo brasileiro pode ser compreendido como a história de três ondas de 

implantação de igrejas: 

 

A primeira onda é a década de 1910, com a chegada da Congregação Cristã no 

Brasil (1910) e da Assembleia de Deus (1911). [...]. A segunda onda pentecostal é 

dos anos 50 e início de 60, na qual o campo pentecostal se fragmenta, a relação com 

a sociedade se dinamiza e três grandes grupos (em meio a dezenas de menores) 

surgem: a Quadrangular (1951), Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). O 

contexto dessa pulverização é paulista. A terceira onda começa no final dos anos 70 

e ganha força nos anos 80. Suas principais representantes são a Igreja Universal do 

Reino de Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) [...]. O 

contexto é fundfamentalmente carioca.
542

  

 

Para Freston, “A vantagem dessa maneira de colocar ordem no campo pentecostal é 

que ressalta, de um lado, a versatilidade do pentecostalismo e sua evolução ao longo dos anos 

e, ao mesmo tempo, as marcas que cada igreja carrega da época em que nasceu”.
543

 

Em relação a essa classificação de Freston, percebe-se que as duas primeiras ondas 

correspondem às pentecostais clássicas da abordagem de Pierucci, embora Matos afirme que a 

Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil Para Cristo e a 

Igreja Pentecostal Deus é Amor, que estão na segunda onda, estejam ligadas ao 

pentecostalismo clássico
544

. A terceira onda, por sua vez, corresponde às neopentecostais, tal 

como Pierucci utilizou na sua abordagem. 

Para Schultz, o bloco de igrejas da segunda onda pode ser denominado 

“protestantismo renovado”, no entato, assemelha-se teologicamente ao pentecostalismo 

clássico. Além disso, os fundadores das igrejas da segunda onda têm o mesmo corpo 

teológico dos fundadores do pentecostalismo clássico. “Certamente estas igrejas estão mais 
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próximas do pentecostalismo clássico do que do neopentecostalismo, dando pouca atenção à 

guerra espiritual e ao exeorcismo – embora se observe um aumento dos casos de 

exorcismo”.
545

 

Neste trabalho, em função do exposto, adotou-se a classificação utilizada por 

Pierrucci, isto é, abordando as igrejas pertencentes às duas primeiras ondas do 

pentecostalismo brasileiro apenas como pentescostais clássicas e as da terceira onda como 

neopentecostais. A seguir, será feita uma breve abordagem histórica sobre cada uma das 

principais denominações pertencentes a essas duas classificações, conforme já mencionadas 

acima, objetivando observar o contexto de sua fundação, desenvolvimento e ocupação do 

espaço público brasileiro. 

As pentecostais clássicas reinaram de forma absoluta de 1910 a 1950, período este 

que, segundo Mariano, foi da implantação da religião no Brasil, por meio da fundação da 

Congregação Cristã na cidade de São Paulo em 1910 e da Assembleia de Deus em Belém no 

ano de 1911, até a sua difusão por todo território brasileiro. No entanto, o autor ressaltou que 

o êxito de sua missão provocou a fragmentação denominacional do pentecostalismo 

brasileiro, que, até então, contava praticamente só com as duas igrejas citadas, mas que, “no 

rastro das campanhas de cura divina da Cruzada surgiram as igrejas Brasil Para Cristo (São 

Paulo, 1955), Deus é Amor (São Paulo, 1962), Casa da Benção (Belo Horizonte, 1964) e 

outras várias de menor porte”.
546

 

Detalhando agora as principais igrejas pentecostais clássicias, observa-se que a 

Congregação Cristã no Brasil foi a primeira igreja pentecostal que chegou ao solo brasileiro, 

fundada no ano de 1910 pelo italiano Luigi Francescon, um operário que passou por 

experiências prentecostais nos Estados Unidos da América. Segundo Matos, Francescon 

descobriu a mensagem pentecostal na igreja do pastor Durham, onde foi batizado com o 

Espírito Santo em 1907, ocasião em que 

 

recebeu uma profecia de Durham para que levasse a mensagem pentecostal aos seus 

patrícios. Em 1909 ele e Giacomo Lombardi foram a Buenos Aires, onde abriram 

uma igreja. No início do ano seguinte, Francescon visitou São Paulo e a pequena 

Santo Antônio da Platina, no Paraná. Numa segunda visita à capital paulista, em 

junho de 1910, ele criou a Congregação Cristã, que resultou em parte de um cisma 

na Igreja Presbiteriana do Brás, constituída em boa parte de italianos.
547
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De acordo com Schultz, essa igreja cresceu num ritmo mais intenso do que a própria 

Assembleia de Deus nos primeiros anos: “em 1930 já eram 30.800 membros; em 1962, 

600.000. Hoje são 2,5 milhões de fiéis”.
548

 No entanto, segundo Matos, apesar de a 

Congregação Cristã ter sete membros para cada três da Assembleia de Deus em 1930, “em 

fins dos anos 40 foi ultrapassada pela rival. No ano 2000, de acordo com o censo oficial, ela 

estava com pouco menos de um terço dos membros da Assembleia de Deus, ou seja, cerca de 

2,8 milhões de adeptos”.
549

 Já em 2005, segundo Carreiro, a Igreja emitiu um relatório com o 

balanço de seu crescimento, “onde afirmou ter mais de 19.000 igrejas espalhadas em todo o 

mundo e cerca de 2,5 milhões de fiéis”.
550

 

A Congregação Cristã é caracterizada pela pregação baseada na revelação imediata 

do Espírito Santo, assim como pelo espírito voluntário de seus membros, que exercem o 

ministério sem a expectativa de receber dinheiro ou bens, sendo todos os recursos arrecados 

direcionados para o evangelismo e a abertura de novos templos, tanto no Brasil quanto em 

outras partes do mundo, tendo sido bem aceita em todo Brasil, mas não ocorrendo o mesmo 

no exterior. A maioria de seus templos está localizada em São Paulo e Paraná, mas, nos 

últimos quarenta anos, “abriu considerável número de firmas religiosas nos demais estados” e, 

apesar de seus bens religiosos não terem sido bem aceitos fora do Brasil, “ela está presente em 

42 países”.
551

 

A Igreja Assembleia de Deus, por sua vez, que veio a se tornar a maior denominação 

pentecostal e evangélica do Brasil e do mundo, teve origem na cidade norte-americana de 

Chicago, onde, segundo Matos, “o pentecostalismo mais cresceu nos primeiros tempos e na 

qual 75% da população eram constituídos de imigrantes ou filhos de imigrante”, entre os 

quais estavam Gunnar Vingren e Daniel Berg, dois suecos de origem batista que vieram para 

o Brasil, fixando-se em Belém do Pará no ano de 1911, lugar  

 

onde passaram a frequentar a Igreja Batista, cujo pastor, Erik Nilsson ou Eurico 

Nelson, era também sueco. Alguns meses depois, a mensagem pentecostal de 

Vingren e Berg produziu uma divisão na igreja, surgindo assim o primeiro grupo da 

nova denominação, que inicialmente foi chamado „Missão de Fé Apostólica‟, um 

dos nomes dos primeiros grupos pentecostais dos Estados Unidos. Só alguns anos 

mais tarde foi adotado o nome Assembleia de Deus.
552
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A esse respeito, Freston observa que os dois missionários citados vieram para o 

Brasil sem sustento garantido, assim como sem apoio denominacional e, ao que tudo indica, 

“receberam doações esporádicas de amigos no exterior” e, depois de sete meses em Belém, 

congregando na Igreja Batista, “ocorreu um cisma a respeito da sua mensagem pentecostal. 

Dezenove pessoas foram excluídas da Igreja Batista e formaram a „Missão de Fé Apostólica‟ 

[...]. O nome „Assembleia de Deus‟ já fora adotado em 1917 [...] e possivelmente antes”.
553

 

A partir de 1914, chegaram ao Brasil outros missionários suecos, passando a auxiliar 

Vingren e Berg e, segundo Freston, “O auge da presença sueca foi nos anos 30, com cerca de 

20 famílias. Depois de 1950, o fluxo praticamente cessou, pois o Brasil já tinha a terceira 

comunidade pentecostal do mundo”.
554

 Para Matos, 1930 foi um ano muito significativo, visto 

que este marcou a nacionalização do trabalho da Assembleia de Deus, e, na primeira 

Convenção Geral, que foi realizada em Natal, onde estiveram presentes 11 suecos e 23 líderes 

brasileiros, “a igreja adquiriu autonomia em relação à missão sueca, que lhe transferiu todas 

as propriedades. Houve também a virtual transferência da sede nacional de Belém para o Rio 

de Janeiro”.
555

  

De acordo com Freston, a Assembleia de Deus carrega em sua mentalidade as 

marcas de uma origem dupla: “da experiência sueca das primeiras décadas do século, de 

marginalização; e da sociedade patriarcal e pré-industrial do Norte/Nordeste dos anos 30 e 

60”.
556

 Além disso, o autor destaca que nas últimas décadas o maior contato internacional 

dessa igreja tem sido com os Estados Unidos, porém, de forma reduzida, de modo que o auge 

da presença americana só viria acontecer nos anos 70, com 20 famílias e influência financeira 

reduzida. Os anos 90 foram decretados pelas Assembleias de Deus do mundo inteiro a 

“Década da Colheita”: “a igreja do Brasil estabeleceu o alvo de 50 milhões de convertidos, ou 

seja, de que um em cada três brasileiros fosse membro da AD até o ano 2000”.
557

 

Para Matos, mesmo com formação cultural ultrapassada, que fez com que os líderes 

perdessem terreno para outros grupos pentecostais mais novos, “a Assembleia de Deus é um 

fenômeno impressionante, com os seus mais de 8 milhões de afiliados (quase metade de todos 

os pentecostais brasileiros), muito mais numerosos que os da congênere americana, com 2 

milhões” e, com o passar do tempo, “essa igreja vem se tonando mais parecida com as outras 
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denominações evangélicas, revelando maior sobriedade no seu culto e uma preocupação 

crescente com a preparação intelectual e teológica dos seus obreiros”.
558

 

Quanto à Igreja do Evangelho Quadrangular, a única entre as seis igrejas 

pentecostais no Brasil que tem origem norte-americana, fundada em Los Angeles, núcleo de 

grupos religiosos exóticos e da crescente indústria de entretenimento, pela canadense Aimee 

Semple McPherson, sendo, por isso, a única grande igreja cristã iniciada por uma mulher, que 

“apresentou o pentecostalismo numa roupagem adequada a essa mistura do que havia de mais 

moderno e bizarro nos anos 20”
559

 e “inovou no uso da mídia; já em 1922 tinha um programa 

de rádio, e adquiriu sua própria emissora em 1924”.
560

  

Para Freston, a implantação da Igreja Quadrangular no Brasil ocorreu alguns anos 

depois da morte de Aimee, “quando o registro cultural da Four-Square começa a fazer sentido 

no Centro-Sul do país. O missionário responsável, Harold Williams, que em 1951 funda uma 

igreja em São João da Boa Vista-SP, fora ator de filmes de far-west”, adquirindo fama em 

1953, “quando ele convida um amigo, pregador de tendas de lona, para uma campanha de 

curas em São Paulo”.
561

  

Ainda em 1953, teve início a Cruzada Nacional de Evangelização, tendo como seu 

principal evangelista Raymond Boatright e, desde então, “essa igreja tem crescido 

constantemente, sendo uma de suas peculiaridades a forte ênfase dada ao ministério 

feminino”
562

, tornando-se uma das mais expressivas igrejas evangélicas nos anos 80, tendo 

seu crescimento forçado “o rompimento das amarras da igreja-mãe americana em 1988. A 

liderança brasileira tomou iniciativas para adequar a criação institucional ao tamanho da 

igreja”.
563

 Além disso, segundo dados internos colhidos por Freston na própria Igreja 

Quadrangular, em 1991, a igreja tinha 3.000 igrejas e 4.000 congregações, servidas por 

10.000 pastores, tendo como característica de ser fundada por uma mulher a cifra de “35% de 

seu quadro de pastores serem mulheres, incluindo 22% dos titulares. “Há vários casos em que 

a pastora titular é a esposa e o pastor auxiliar é seu marido. Por quase toda sua história, o 

Instituto Bíblico Quadrangular teve uma diretora. Nenhuma igreja histórica, por mais 

avançado que seja seu discurso, chega perto dessas cifras”.
564

 Atualmente, segundo 

informações contidas no site da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, a Igreja está 
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presente em mais de cem países, sendo que a igreja brasileira já tem nove missionários em 

sete desses países
565

. 

Em relação à Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo, pode-se afirmar 

que foi a primeira a ter um fundador brasileiro, no caso o missionário Manoel de Mello, um 

ex-evangelista da Assembleia de Deus. A Igreja o Brasil para Cristo, de acordo com 

Mendonça e Velasques Filho, originou-se do movimento de cura divina promovido pela 

Cruzada Nacional de Evangelização em que seu fundador fez a Igreja “crescer bastante nas 

primeiras décadas, época em que, diferentemente de outras Igrejas tradicionais e pentecostais, 

envolveu-se na vida política elegendo representantes nos legislativos e filiando-se à 

Confederação Evangélica do Brasil e ao Conselho Mundial de Igrejas”.
566

 

A Igreja atingiu seu auge nos anos 60, havendo, em 1962, iniciado a construção do 

templo da Pompéia, considerado o maior templo evangélico do mundo, com capacidade para 

abrigar em torno de 8.000 pessoas, inaugurado em 1979. Além disso, nesse mesmo ano a 

Igreja elegeu um deputado federal, o jovem Levy Tavares e na atualidade, segundo Freston, 

“é uma igreja de tamanho médio, com uma organização que garante a sobrevivência”.
567

  

Quanto a Igreja Pentecostal Deus é Amor, foi fundada na Vila Maria-SP pelo 

missionário David Martins Miranda, no dia 03 de junho de 1962. Segundo Matos, pouco 

tempo depois de ser criada, a igreja foi transferida para o centro da cidade, adquirindo sua 

sede mundial na Baixada do Glicério em 1979, “onde há poucos anos foi construído um dos 

maiores templos evangélicos do Brasil. A Igreja Deus é Amor até hoje não utiliza a televisão, 

mas é proprietária de uma rede de emissoras de rádio e transmite seus programas para toda a 

América Latina”.
568

 

De acordo com Carreiro, essa instituição religiosa “já está com mais de 11 mil 

igrejas, espalhadas pelo Brasil e em mais de 136 países. Todavia, seu crescimento em outros 

países não acontece de forma tão intensa como acontece no Brasil, nem sequer pudemos 

confirmar esses dados”. O certo é que “ela possui dimensões nacionais e seus produtos 

religiosos são bem aceitos em todos os cantos do Brasil”.
569

 

Já a Igreja Casa da Bênção, para finalizar este estudo sobre as igrejas pentecostais 

no Brasil, foi fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira na Praça Vaz de Melo em Belo 

Horizonte-MG, no dia 9 de junho de 1964. Segundo a Igreja Casa da Bênção de Deus de 
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Felixlândia-MG, “o primeiro culto foi realizado às 15 horas pelo Apóstolo Doriel de Oliveira 

e Missª Ruth Brunelli em cima de um caixote de cebola, depois de terem se reunido por um 

período de cinco meses até que um templo provisório fosse alcançado”.
570

  

No ano de 1970, essa denominação pentecostal já estava em processo de 

consolidação e crescimento, transferindo sua sede para Brasília-DF em 1983, construindo sua 

primeira sede, a Catedral da Bênção, no ano de 1985, a qual se tornou o maior templo 

evangélico do Centro Oeste brasileiro. De acordo com a própria igreja, ela atualmente está 

presente “em todo o território brasileiro e em países como Portugal, EUA, África, Paraguai, 

Japão”, e possui “mais de três mil templos espalhados pelo Brasil”.
571

  

Passando-se agora para o estudo das denominações neopentecostais, é interessante 

observar que o neopentecoslatlismo foi iniciado na segunda metade da década de 1970 e, a 

partir de então, cresceu, ganhou visibilidade e fortalecimento nas décadas seguintes.   

De acordo Pierucci, as igrejas convencionalmente chamadas neopentecostais foram 

as que mais crescem entre as pentecostais. Elas “oferecem uma forma de religiosidade muito 

eficiente em termos práticos, pouco exigente em termos éticos e doutrináriamente 

descomplicada”, além do fato de “conservarem do pentecostalismo clássico o estilo de culto 

fortemente emocional, voltado para o êxtase, com papel de destaque para a glossolália, o 

exorcismo e o milagre, visando sempre como resultados palpáveis a ser experimentados de 

imediato”.
572

 Já para Mariano, o neopentecostalismo tem as seguintes características:  

 

1) exarcebação da guerra espiritual contra o Diabo e seu séquito de anjos decaídos; 

2) pregação enfática da Teologia da Prosperidade; 3) liberalização dos 

estereotipados usos e costumes de santidade. Uma quarta característica importante 

[...] é o fato de elas se estruturarem empresarialmente. E não é só isso. Elas 

verdadeiramente agem como empresas e, pelo menos algumas delas, possuem fins 

lucrativos.
573

     

 

No entanto, o autor enfatizou que as principais características do neopentecostalismo 

– que são o intenso combate ao diabo, valorização da propriedade material mediante 

contribuição financeira e ausência do legalismo em matéria comportamental – foram 

embrionadas na Igreja de Nova Vida, que teve papel destacado como formadora e provedora 

de quadros de liderança das duas maiores igrejas neopentecostais no Brasil (a Igreja Universal 
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do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus) as quais serão abordadas mais 

detalhadamente na sequência deste estudo, logo depois da abordagem dessa denominação 

neopentecostal pioneira, assim como serão estudadas a Igreja de Nova Vida, a Igreja Renascer 

em Cristo e a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em função de serem, também, 

bastante representativas, tanto em tamanho, quanto em visibilidade. 

A Igreja de Nova Vida foi fundada pelo missionário canadense Walter Robert 

McAlister no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, no mês de agosto de 1960. Essa igreja foi 

originada de um programa de rádio do citado missionário, tendo esse programa o mesmo 

nome da futura igreja fundada. 

De acordo com Freston, o missionário fundador da citada igreja rompeu com a Igreja 

Assembleia de Deus no ano de 1960 para “elaborar um pentecostalismo menos legalista no 

estilo da incipiente renovação carismática norte-americana. Investiu muito na mídia. A 

organização era bastante centralizada e personalista. Foi a primeira igreja pentecostal a adotar 

o episcopado no Brasil”.
574

 Além disso, a Nova Vida, ao contrário das igrejas pentecostais dos 

anos 50 e 60, “desde o princípio angariou boa parte de seus fiéis nas classes média e média 

baixa. Fenômeno que só viria a se repetir, noutras igrejas e localidades, a partir da década de 

80”.
575

 

Para Freston, a igreja teve um momento de vanguarda, “mas ficou amarrada pelo 

personalismo e pelas ambições dinásticas. Sua maior contribuição foi como „estágio‟ para 

futuros líderes”. Por isso, “trabalhou com homens um pouco mais cultos e entendidos do 

mundo do que os líderes da primeira e segunda ondas, e sugeriu-lhes um modelo pentecostal 

mais culturalmente solto. Deu-lhes, também, uma formação indispensável para que se 

tornassem independentes”.
576

 Com isso, e por ser dirigida às classes médias, “a Nova Vida 

tende a crescer pouco, dada a fraca receptividade da mensagem pentecostal no interior dos 

estratos médios (as classes desprivilegiadas são, de longe, as mais receptivas)”
577

, 

acrescentando-se a isso a diminuição da frequência dos fenômenos extáticos e carismáticos 

em seus cultos que só vem prejudicar ainda mais sua expansão.      

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) teve sua origem em um movimento 

chamado “Cruzada do Caminho Eterno”, quando Edir Macedo, no ano de 1975, deixou seu 

emprego em uma lotérica e fundou esse movimento juntamente com Roberto Augusto Alves, 

Romildo Ribeiro Soares, Samuel Coutinho e Fidelis Coutinho.  
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Segundo Carreiro, após desentender-se com os irmãos Samuel e Fidelis Coutinho em 

1977, Edir Macedo fundou a IURD juntamente com R. R. Soares e Roberto Augusto. Logo, 

 

O surgimento da IURD é datado de 9 de julho de 1977, no bairro da Abolição, zona 

norte da Cidade do Rio de Janeiro, em um local onde antes funcionava um funerária. 

Três anos mais tarde, uma querela colocaria seu cunhado, R. R. Soares, para fora da 

instituição e, a partir de 1986, quando Roberto Augusto Lopes se elegeu deputado 

constituinte, sua presença e força diminuiu dentro da organização e Edir Macedo 

assumiu definitivamente o cargo de único líder eclesiástico.
578

 

 

De acordo com Mariano, em menos de três décadas essa igreja “se transformou no 

mais surpreendente e bem-sucedido fenômeno religioso do país, atuando de forma destacada 

no campo político e na mídia eletrônica”, de forma que  

 

Nenhuma outra igreja evangélica cresceu tanto em tão pouco tempo no Brasil. Seu 

crescimento institucional foi acelerado desde o início. Em 1985, com oito anos de 

existência, já contava com 195 templos em catorze Estados e no Distrito Federal. 

Dois anos depois, eram 356 templos em dezoito estados. Em 1989, ano em que 

começou a negociar a compra da Rede Record, somava 571 locais de culto. Entre 

1980 a 1989, o número de templos cresceu 2.600% [...] Na década de 1990, passou a 

cobrir todos os Estados do território brasileiro, período no qual logrou taxa de 

crescimento anual de 25,7%, saltando de 269 mil (dado certamente subestimado) 

para 2.101.887 adeptos no Brasil, de onde se espraiou para mais de oitenta países.
579

  

 

Além disso, a IURD conseguiu em poucos anos o que outros grupos pentecostais 

levaram gerações e, mais do que isso, “ocupou espaços sociais antes impensáveis para o 

protestantismo no Brasil”
580

, estando também no exterior: “em quase toda a América do Sul, 

Portugal, Estados Unidos (basicamente entre hispânicos) e Angola, e agora na Índia. As 

igrejas nos Estados Unidos não floresceram, mas oferecem prestígio e a possibilidade de obter 

equipamentos e divisas, facilitando a expansão internacional”.
581

  

Quanto à Igreja Internacional da Graça de Deus, foi fundada na cidade do Rio de 

Janeiro pelo missionário Romildo Ribeiro Soares no ano de 1980, logo após sair da IURD. 

Segundo Mariano, essa igreja é muito parecida com a IURD, uma vez que adota agenda 

semanal de cultos semelhantes a ela, funciona diariamente, prega sua mensagem com base na 

cura divina, no exorcismo e na prosperidade, assim como atrai indivíduos das camadas mais 

pobres e com pouca instrução, utiliza a televisão de forma intensa, tem líder carismático e 
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pastores sem formação teológica e relativamente novos, seu sistema de governo é do tipo 

eclesiástico de poder vertical e com administração centralizada e, ao mesmo tempo, liberal em 

relação a usos e costumes de santidade. No entanto, seu crescimento é deveras inferior ao da 

Universal.
582

 

A Igreja Renascer em Cristo, por sua vez, foi fundada em São Paulo no ano de 1986 

pelo casal Estevam Hernandes Filho e Sônia Haddad Moraes Hernandes, quando, na 

companhia de um grupo de fiéis de classe média, o casal iniciou as primeiras reuniões em 

uma pizzaria. Em seguida, de acordo com Mariano, Estevam e Sônia tomaram emprestada a 

Igreja Evangélica Árabe, situada no bairro do Paraíso e, “em outubro de 1989, alugaram o 

Cine Riviera, no Cambuci, transformado em sede nacional da denominação depois de 

comprado por um empresário, membro da igreja, que doou à Renascer”
583

. Com isso, o 

empreendimento deu certo e rapidamente cresceu. 

Em pouco mais de vinte anos, a Renascer abriu 1.500 templos no Brasil e 20 em 

outros seis países, tornando-se a segunda maior denominação neopentecostal brasileira, sendo 

também conhecida por comandar megaeventos na cidade de São Paulo e por encabeçar o 

movimento gospel. Além disso,  

 

a Renascer centra seu esforço proselitista na mídia eletrônica, terreno em que estreou 

em 1990, quando alugou horário na Rádio Imprensa 102,5 FM (SP). Ingressou na 

TV no final de 1992, com um programa semanal. Logo passou a veicular quatro 

programas na Rede Manchete: Tribo Gospel, Clip Gospel, De Bem com a Vida e 

Espaço Renascer. No final de 1996, tornou-se sócia do canal 53 UHF, controlando a 

programação da TV Gospel, cujo sinal é captado pelas tevês pagas Multicanal, NET 

e TVA.
584

 

   

Por fim, a Igreja Renascer em Cristo pode ser considerada uma igreja vitoriosa, 

porém, em grandes centros urbanos brasileiros, tendo em vista que sua presença é pontual e 

restrita às capitais, sendo, por isso, uma instituição voltada para grandes centros urbanos. 

Já a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, foi fundada em Goiânia no ano de 

1976 pelo professor de física e proprietário da Editora Koinonia Robson Lemos Rodovalho. 

Segundo Mariano, Robson casou-se com a dona de uma franchising da Claude Bergère e 

apresentadora de programa evangélico na TV em 1976, ano em que foi consagrado pastor e 

“fundou, com Cirino Ferro, a Comunidade Evangélica, cuja terminação Sara Nossa Terra só 

foi incluída em 1992, para diferenciá-la das demais comunidades evangélicas surgidas” e, 
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“vinte anos depois, contabilizava 200 congregações, a maioria das quais no Sudeste e Centro-

Oeste, além de algumas no exterior (EUA, Paraguai e Portugal)”.
585

  

De acordo com dados fornecidos por Careiro, a igreja tinha cerca de 550 igrejas 

palhadas pelo Brasil, Portugal, Paraguai, Bolívia e Estados Unidos e 500 mil pessoas 

intimamente ligadas à instituição, sendo uma parte composta de fiéis e outra de transeuntes. 

Além disso, “a Sara Nossa Terra possui a TV Gênesis (canal de TV), uma rádio FM, um 

jornal e uma revista mensal”.
586

 No entanto, o autor ressalta que a Igreja não tem seus bens 

religiosos muito bem aceitos, sobretudo no que diz respeito à teologia da prosperidade e não 

encontra público muito grande em regiões brasileiras menos industrializadas, dificultando a 

abertura de novos pontos de pregações e sucursais.  

Diante do que foi estudado, é possível constatar a grande mudança ocorrida no 

cenário religioso nacional, visto que vem ocorrendo uma constante perda de hegemonia da 

Igreja Católica, ao mesmo tempo em que já se percebe uma consolidação, tanto institucional 

como demográfica, principalmente das denominações que pentecostalizaram o protestantismo 

e, sobretudo das convencionalmente chamadas neopentecostais, que são as que mais 

cresceram entre as pentecostais, uma vez que oferecem uma religiosidade eficiente no aspecto 

prático, além de serem pouco exigentes em termos éticos e possuírem uma doutrina 

descomplicada, ampliando, cada vez mais, as religiões de matriz cristã no espaço público 

brasileiro. 

 

2.1.4 As igrejas não cristãs 

 

Como foi estudado no item anterior, percebeu-se que há uma quantidade espantosa 

de denominações religiosas cristãs que se instalaram e conquistaram seu lugar no espaço 

público brasileiro. No tocante ao campo das religiões não cristãs, a situação não é muito 

diferente, tendo em vista que há uma infinidade de organizações religiosas desse campo no 

Brasil, porém, o que há de diferente é que elas são significativamente minoritárias em relação 

às cristãs. 

De acordo com Pierucci, as religiões de transe, também chamadas de religiões de 

possessão, ou mais precisamente o espiritismo kardecista e as religiões afro-brasileiras, são as 

mais bem representadas entre as religiões não cristãs. Já as menos representativas que 
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merecem ser abordados neste estudo, em função de sua relevância cultural, são: Judaísmo, 

Islamismo, Budismo, Hare Krishna, Xintoísmo, Seicho-No-Iê, Sokagakkai, Igreja Messiânica 

e Perfect Liberty. Por isso, o estudo das religiões não cristãs será feito em três partes: 

espiritismo/kardecismo, religiões afro-brasileiras e religiões não cristãs menos 

representativas. 

 

2.1.4.1 Espiritismo/Kardecismo 

 

O espiritismo, também conhecido como kardecismo, chegou ao Brasil na segunda 

metade do século XIX, mais precisamente a partir da década de 1860. É um “sistema 

filosófico-religioso cujo eixo principal é a crença na reencarnação. Essa crença, baseada na 

milenar doutrina hinduísta da transmigração das almas, se apoia em dois pilares básicos: a 

concepção hinduísta do carma
587

 e a possibilidade concreta de comunicação com os mortos”, 

sendo que essa comunicação “é feita por meio de pessoas especialmente dotadas para o transe 

mediúnico, os médiuns, durante uma sessão espírita (ou sessão de „mesa branca‟)”.
588

 

De acordo com Pierucci, a designação kardecismo é derivada do pseudônimo Allan 

Kardec, que foi adotado por Léon Hippolyte Denizard Rivail, um prolífico teórico da doutrina 

espírita francesa, o qual desenvolveu a teoria do espiritismo como uma filosofia científico-

religiosa na sua obra denominada “O livro dos espíritos”. No Brasil, porém, “o espiritismo 

acabou realçando mais o seu lado religioso de moralização da conduta, ao passo que seu 

atrativo inicial eram os serviços terapêuticos que oferecia”
589

, diferentemente do que 

aconteceu na França. 

Em sua pesquisa de mestrado, Capellari observa que o espiritismo chegou ao Brasil 

em um momento no qual as relações entre o Império e a Igreja Católica eram tensas, tendo em 

vista que o regime do padroado permitia ingerências do governo na Igreja e isto gerava 

antipatias dentro do clero. A fundação do primeiro núcleo espírita no Brasil ocorreu em 1865 

em Salvador-BA, tratando-se este de um grupo familiar criado por Teles de Menezes, que 

traduziu parte da obra “O livro dos espíritos” um ano depois. “A partir da década de 1870 o 

                                                           
587

 “A lei do carma assevera que os maus atos das vidas passadas estão relacionados com a vida presente, e que 

as ações atuais da pessoa têm implicações para as vidas futuras. Essencialmente, carma é a lei das causas e dos 

efeitos, da ação seguida pela reação.” (Conf. ENCICLOPÉDIA HISTÓRICO-TEOLÓGICA DA IGREJA 

CRISTÃ, 2009, p. 248). 
588

 PIERUCCI, 2000, p. 314-315. 
589

 PIERUCCI, 2000, p. 315. 



172 

 

Espiritismo se estabeleceu na capital do Império (Rio de Janeiro) e nas décadas seguintes em 

outras províncias (ou Estados, posteriormente)”.
590

 

O espiritismo iniciou sua expansão entre as famílias de classe média, uma vez que 

elas estavam mais próximas das ideias e das novidades que eram produzidas na Europa e, 

posteriormente, entre a população em geral. No entanto, segundo Araia, apesar de o 

espiritismo ter iniciado sua expansão entre pessoas de classe dominante, as quais tinham 

acesso ao mundo político,  

 

ainda era praticado às escondidas, misturada aos fenômenos magnéticos e 

sonambúlicos, já que a perseguição movida pela Igreja Católica aumentava. Mas, 

com o tempo, as sessões de efeitos físicos começaram a ter a companhia de grupos 

de estudo interessados na parte filosófico-religiosa da doutrina Kardecista e, em 

consequência, na assistência caritativa aos necessitados.
591

  

 

Entretanto, desde a chegada do espiritismo ao Brasil, “o traço distintivo de sua 

proposta foi a terapia mediúnica por meio de „passes‟”
592

 para combater todos os tipos de 

enfermidade, mas, segundo Silva, pode ser resumido da seguinte forma: 

 

o kardecismo, sendo praticado por um estrato social mais elevado da população, 

autodenominando-se uma religião cristã, legitimando a possessão dos espíritos e 

apresentando uma discurso racional frente os fenômenos mágicos, serviu como 

mediador para a constituição da umbanda, que, sob sua influência, se desenvolveu 

como religião organizada.
593

    

  

É interessante ressaltar que as mais notáveis pessoas em manipulação de forças do 

além no espiritismo brasileiro foram José Pedro de Freitas, mas conhecido por José Arigó, e 

Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. 

Por fim, pode-se afirmar que o espiritismo no Brasil, apesar de ter sofrido 

perseguições por parte da Igreja Católica, sendo obrigado a ser praticado às escondidas, 

conseguiu se firmar no espaço público brasileiro, fato comprovado pelo Censo Demográfico 

de 2010, que indica que ocorreu aumento no total de pessoas que professavam a religião 
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espírita, tendo em vista que passou de 1,3%, em 2000, para 2,0% da população brasileira em 

2010.
594

 

 

2.1.4.2 Religiões afro-brasileiras 

 

O grupo das religiões afro-brasileiras tem um destaque especial entre as religiões de 

matriz não cristã em função da posição de relevância estrutural que tem no quadro geral da 

cultura brasileira. Esse grupo se desenvolveu no Brasil ao lado do catolicismo e do 

protestantismo, porém, fora do cristianismo. Seus cultos, denominados afro-brasileiros, são 

chamados assim 

por causa da origem de seus principais portadores, os escravos traficados da África 

para o Brasil, mas também porque até meados do século XX funcionavam 

exclusivamente como ritos de preservação do estoque cultural dos diferentes grupos 

étnicos negros que compunham a população dos antigos escravos e seus 

descendentes. Até hoje essas religiões são reconhecidas pelas lideranças do 

Movimento Negro como religiões negras.
595

 

 

O desenvolvimento dessas religiões, na visão de Silva, “reproduz o processo de 

contato entre os grupos raciais e sociais formadores da sociedade brasileira”, sendo esse 

desenvolvimento “marcado por movimentos de dominação e resistência, que repercutem no 

plano religioso as imposições, contradições e aproximações existentes nas relações entre 

negros, brancos e índios”.
596

 Para o autor citado, foi o processo contínuo de negociação entre 

seus praticantes e a própria lógica dos sistemas religiosos que permitiu o desenvolvimento de 

religiões dominadas, a exemplo das africanas e indígenas, por conta das pressões exercidas 

pelo catolicismo. 

Segundo Sinnner
597

, as religiões africanas sobreviveram no Brasil sob a alçada da 

Igreja Católica Romana, tendo em vista que elas podiam camuflar suas festas porque as 

celebravam nos dias de santos católicos. Por isso,  

 

Elas geralmente não eram organizadas em igrejas, mais precisamente em „casas‟ 

independentes, sob a liderança de um sacerdote feminino ou masculino (na maioria 

dos casos). Como o seu conhecimento não é publicado em livros, mas transmitido 

oralmente via iniciação e estágios sucessivos de ensino, e envolvem períodos de 

clausura, rituais com sangue (cortes no couro cabeludo para a iniciação) e sacrifícios 
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de animais, elas tenderam a ser classificados como „feitiçaria‟ ou „magia‟ ao invés 

de „religião‟. (Tradução livre nossa).
598

 

  

De acordo com Pierucci, a organização das religiões negras no Brasil ocorreu nas 

últimas décadas do século XIX, quando a escravidão estava em seu período final, ocasião em 

que os africanos trazidos em levas para esse país foram assentados nas cidades, onde puderam 

viver em maior contato uns com os outros, ocorrendo, com isso, um processo de interação e 

liberdade de movimentos que não conheciam antes. “A fixação urbana dos escravos forneceu 

as condições favoráveis à sobrevivência de algumas tradições religiosas africanas, com o 

aparecimento de grupos de culto organizados”.
599

  

Só foi possível a formação de uma rica e complexa gama de religiões afro-brasileiras 

em função das semelhanças estruturais que existiam entre o catolicismo popular, as religiões 

indígenas e os cultos africanos, a exemplo da devoção às entidades intercessoras e o aspecto 

mágico que envolvia sua devoção, o que possibilitou a tradução e o intercâmbio entre os 

elementos que constituiam esses sistemas religiosos, de forma que algumas dessas religiões se 

aproximaram mais das contribuições indígenas e bantos – a pajelança, o catimbó, o 

candomblé de caboclo e a umbanda – e outras das contribuições jeje-nagô, como o candomblé 

da Bahia, o xangô do Recife e o tambor-de-mina do Maranhão.
600

 

Para Silva, as duas religiões afro-brasileiras mais conhecidas – o candomblé e a 

umbanda – foram marcadas por tomadas de direções significativamente diferentes. Para o 

caso do candomblé, “seu movimento de resistência e o interesse por essa religião, despertado 

pelos pesquisadores, intelectuais e artistas, fez com que um número crescente de brancos 

passasse a vê-lo com maior tolerância e em muitos casos até mesmo o frequentando”.
601

 

O autor citado destaca que a aproximação e a inserção das classes médias no 

candomblé aconteceram em face da mediação das elites citadas e da utilização dos serviços 

das mães-de-santo negras, ao passo que os “mulatos e brancos pobres já o frequentavam, 

recebendo os deuses dos negros nos terreiros fundados por esses ou comandando seus 

próprios terreiros.” Além disso, policiais e políticos também eram incluídos nessa 

aproximação, os quais faziam parte “de uma importante estratégia de legitimação da religião 

(estigmatizada e perseguida) diante da sociedade brasileira, na medida em que indicava uma 
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possibilidade de tradução do candomblé em diferentes dimensões da vida nacional ou mesmo 

de contar com uma proteção informal”
602

 dessas autoridades. 

A popularização do candomblé foi ampliada também por meio da influência de seus 

ritmos e danças por ocasião das grandes festas populares, fazendo com que os limites dos 

terreiros ganhassem as ruas. Dessa forma,  

 

Dos xangôs do Recife saíram os maracatus, grupos carnavalescos intimamente 

ligados às tradições religiosas africanas. Dos candomblés de Salvador saíram os 

afoxés, versões semiprofanas dos cultos aos orixás, executadas por grupos 

construídos originalmente por pessoas ligadas ou próximas aos terreiros. O samba, 

tornado símbolo da música popular brasileira e diretamente relacionado com a festa 

mais conhecida e divulgada nacionalmente, o carnaval, teve sua origem no Rio de 

Janeiro, a partir dos centros aglutinadores das religiões afro-brasileiras. Nessa cidade 

ficou famosa, por exemplo, a casa da Tia Ciata (Hilária Batista de Almeida), que 

agrupou intensamente a população negra e se tornou um dos centros mais ativos na 

propagação da cultura religiosa e musical afro-brasileira.
603

 

 

Portanto, foi dessa forma que o candomblé ficou popularizado para além dos limites 

dos grupos que originalmente o praticavam e se tornou símbolo da cultura religiosa brasileira. 

A umbanda também passou pelo mesmo processo de popularização do candomblé, 

pois, segundo Silva, é só “lembrar as músicas, por exemplo, de Clara Nunes e Martinha da 

Vila, frequentemente inspiradas ou baseadas em „pontos‟ (cantigas religiosas) da umbanda”. 

No entanto, “se no candomblé essa popularização teve como consequência uma forte 

„folclorização‟ da religião e sua representação como sobrevivência dos negros, na umbanda, 

devido à sua ideologia, ela seguiu outros caminhos”, tendo em vista que  

 

patrocinou no plano mítico a integração de todas as categorias sociais, 

principalmente as marginalizadas, através de uma nova síntese onde os valores 

dominantes da religiosidade de classe média (católicos e posteriormente kardecistas) 

se abriram às formas populares afro-brasileiras, depurando-as em nome de uma 

mediação que, no plano do cosmo religioso, representou a conveniência das três 

raças brasileiras.
604

 

 

Diante dessa situação, o autor concluiu que o candomblé reconstruiu pedaços da 

África nos seus terreiros, “também como forma de expressar a dificuldade e as restrições 

encontradas pelos negros para se estabelecerem social e culturalmente como negros e 

brasileiros na sociedade nacional”, ao passo que a umbanda procurou “refazer o Brasil 
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passando pela África, porém depurando-a”
605

, por intermédio da ação da classe média branca 

e, posteriormente, pelos negros e mulatos, segmentos mais baixos da população. 

No entanto, é interessante ressaltar que, de acordo com Sinner
606

,  

 

As religiões afro-brasileiras são as religiões mais atacadas, principalmente 

verbalmente, mas também fisicamente, que tem, por vezes, resultado no que foi 

chamado de "guerra santa". É aqui que a violência religiosa se torna uma questão 

mais crucial e exige uma intervenção legal, um tema que tem sido retomado por 

iniciativas ecumênicas tanto nacionalmente como internacionalmente. (Tradução 

livre nossa).
607

 

Portanto, percebe-se que as religiões afro-brasileiras enfrentaram barreiras bem mais 

difíceis que as demais religiões não católicas para consquistarem seu lugar e se fixarem no 

espaço público brasileiro e ainda se deparam com situações discriminatórias, a exemplo da 

forma de representação menos pública que ocupa nesse espaço, tendo em vista que ainda são 

denominadas de terreiro, ao invés de templo ou igreja.  

 

2.1.4.3 Religiões não cristãs menos representativas 

 

No que diz respeito às religiões não cristãs menos representativas, são abordadas 

neste trabalho as consideradas mais expressivas em função de sua relevância cultural: 

Judaísmo, Islamismo, Budismo, Hare Krishna, Xintoísmo, Seicho-No-Iê, Soka Gakkai, Igreja 

Messiânica e Perfect Liberty. No entanto, essa abordagem será simples e breve, tão somente 

para se entender suas origens, como chegaram e se estabeleceram no território nacional. 

Em relação ao Judaísmo, pode-se afirmar que é uma religião que “deve sua 

formação a um profeta e libertador nacional do século XIII a. C., Moisés, que depois de uma 

revelação do Deus Javé (Jeová) fez o povo hebreu sair do Egito, onde se tinha fixado como 

nômades durante alguns séculos, mas finalmente foram reduzidos à escravidão”
608

, ocasião 

em que esse povo foi guiado por Moisés, conseguindo se libertar do cativeiro ao passar 

através do Mar Vermelho e regressar a Canaã. 

De acordo com o Instituto de Teologia e Ciências da Religião, o Judaísmo tem a 

Aliança e a Lei de Moisés como princípios: 
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A „Lei de Moisés‟ é, no fundo, um pacto, um tratado de amizade entre Javé e o povo 

hebraico. Javé será o Senhor do povo e eles seus vassalos. Ele dá sua força e 

proteção, eles sua colaboração e obediência, unidos por uma ética simples mas 

firme, expressa nos Dez Mandamentos da Lei [...] a Lei é para os judeus, não um 

fardo, mas uma regra de vida e sabedoria que eles aceitam com alegria.
609

 

 

Os grupos que professam o Judaísmo no Brasil tiveram duas origens distintas. 

Segundo Grin e Gherman, “Eles vieram basicamente do Leste europeu (ou da Alemanha, no 

caso dos que chegaram às vésperas da II Guerra), os chamados judeus ashkenazitas, e do 

Oriente médio e do norte da África, das regiões de Magrebe e do Levante, os chamados 

judeus sefaraditas”.
610

  

Em relação aos judeus sefaraditas, os autores citados os dividem em dois grupos, um 

originário da imigração minoritária, vindo de regiões afetadas pela Primeira Guerra Mundial, 

havendo chegado ao Brasil nos anos de 1920 e formado instituições comunitárias em Manaus 

e em Belém. O outro grupo, por sua vez, veio da imigração majoritária, a qual ocorreu no 

final da década de 1940 e início dos anos de 1950. “São judeus que imigraram desde países 

como Líbano, Egito e Síria, por questões políticas e também decorrentes da criação do Estado 

de Israel”.
611

 Para os autores, os judeus sefaraditas geralmente têm formação mais tradicional 

no que tange à religião judaica, além dos ritos e das formas tradicionais de judaísmo ter muito 

peso nas suas identidades, uma vez que foram constituídas por elementos típicos de suas 

origens étnicas.  

Já em relação aos judeus ashkenazitas, segundo Grin e Gherman, são frutos de uma 

imigração contínua, que começa a ocorrer a partir da década de 1920. “Judeus de origem 

polonesa, húngara e da bessarábia, enfim, das mais diversas origens europeias, desenvolveram 

uma vida comunitária que busca reproduzir, de maneira adaptativa, a vida judaica tal como 

era em seus lugares de origem”. Na atualidade, no entanto, a divisão entre ashkenazitas e 

sefaraditas é cada vez menos destacada, uma vez que tanto ashkenazitas como sefaraditas 

concentram judeus de todas as origens em suas atividades religiosas e que é importante 

destacar que o censo de 2010 atesta um crescimento da população judaica no Brasil. 

Passando-se ao estudo do Islamismo, também pertencente à classe das religiões não 

cristãs menos representativas, é uma religião da submissão, da entrega e da obediência 
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voluntária a Deus que para Neefjes, Calvo e Rocha não tem nenhuma associação com pessoas 

ou com um povo específico, sendo  

 

uma religião universal, com cerca de um bilhão e trezentos milhões de adeptos 

congregados numa comunidade – UMMAH – que transcende línguas, etnias e 

classes sociais. Fundamenta-se num monoteísmo puro e se substancia na sua 

máxima que diz: Não há divindade senão Deus e Mohammad (SAWS) que é o 

mensageiro de Deus. Mohammad (SAWS), um homem temente e piedoso, foi tão 

somente um Profeta que, através do Anjo Gabriel, levou a mensagem de Deus para a 

humanidade. E esta mensagem é o Alcorão Sagrado.
612

 

 

Segundo Capellari, o Islamismo foi introduzido no Brasil a partir do final do século 

XIX com a imigração árabe, “sendo que a primeira mesquita Islâmica foi fundada em 1929, 

em São Paulo, e se estima em cerca de 1 milhão e meio os Muçulmanos no país
613

” e, de 

acordo com Rocha Pinto, “o Brasil possui uma grande comunidade muçulmana, com cerca de 

um milhão de membros, que foi formada desde o século XIX por diversas levas migratórias 

do Oriente Médio (Síria, Líbano, Palestina) e pela conversão de brasileiros não-árabes”.
614

 

Além disso, a comunidade muçulmana no Brasil, na acepção de Rocha Pinto, é 

praticamente urbana, sobretudo com grandes concentrações no Rio de Janeiro, São Paulo e 

Foz do Iguaçu, sendo que, no Rio de Janeiro, o fluxo migratório é bem menor que São Paulo e 

Foz do Iguaçu. 

Em relação ao Budismo, religião que teve sua origem na Índia, no século VI a. C, 

nasceu a partir das doutrinas de Siddharta Gautama – o Buda (iluminado) – que se criou como 

príncipe no Nepal, mas, aos 29 anos de idade, deixou a família, renunciando sua posição e 

tornou-se monge na busca de solução para o sofrimento humano. “O seu propósito derivou da 

constatação de que a vida de prazeres, tal como ele próprio a vivia, era ilusória e encaminhava 

os seres humanos a toda sorte de sofrimento, destacando-se a doença, a velhice e, por fim, a 

própria morte”, descobrindo que “o sofrimento humano é causado pelo desejo e que, somente 

pela supressão de todo desejo, o karma seria interrompido, ensejando-se a libertação”, 

formulando, a partir dessa descoberta, a doutrina budista original baseada em quatro nobres 
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verdades: “a Existência do Sofrimento, a Origem do Sofrimento, A Cessação do Sofrimento e 

o Caminho da Cessação do Sofrimento”.
615

  

De acordo com Usarki, é possível distinguir três linhas principais no Budismo que 

foi introduzido no Brasil: “o Budismo de imigração; o Budismo de conversão da „primeira 

geração‟ e o Budismo de conversão de „segunda geração‟”, sendo que cada uma delas 

apresenta subdivisões. Para o autor, embora constitua um contínuo sucessivo, “uma sublinha 

do Budismo de imigração, como prática pessoal ou familiar, remonta ao ano de 1810, quando 

chineses chegaram pela primeira vez, com contratos temporários de trabalho”.
616

 No entanto, 

a maioria dos templos chineses e um único templo coreano se constituíram no Brasil a partir 

de meados dos anos 80 e a primeira instituição do Budismo japonês foi estabelecida em 1936, 

mas os anos 50 foram muito mais decisivos para a institucionalização do Budismo japonês no 

Brasil, década em que esse Budismo vivenciou uma verdadeira onda de fundações, havendo a 

Escola Otani do ramo Jôdo-Shinshû erguido seu primeiro templo em 1952. 

 

Um ano depois o Jôdo-Shû começou a lançar suas atividades oficiais. Ainda um ano 

mais tarde, a segunda escola principal do Jôdo-Shinshû, a Hompa, inaugurou sua 

sede nacional. Seguiram-se, a partir de 1955, as correntes do Zen, do Nichirin e do 

Shingon. A fundação da Federação das Seitas Budistas no Brasil em 1958, reunindo 

aquelas escolas isoladas numa organização coletiva.
617

 

 

Quanto ao Budismo chinês, a primeira instituição oficial só foi inaugurada no Brasil 

no ano de 1962, permanecendo como única instituição oficial por 30 anos. “Em 1987, graças 

a uma generosa doação de abastados negociantes chineses em São Paulo, começou a 

construção de um segundo templo [...] inaugurado em 1992. Em 1993, abriu suas portas o 

templo Tzong Kuang em São Paulo”.
618

 Já o Budismo coreano tradicional, ainda possui um 

único templo, que foi inaugurado em 1988 em São Paulo. 

A Hare Krishna é uma vertente do Hinduísmo, a principal religião da Índia que teve 

origem na cultura Védica, aproximadamente no ano 3.000 a. C., e que é caracterizada por um 

tipo de união de crenças com estilos de vida, cuja cultura religiosa é a união de tradições 

étnicas, sendo, atualmente, a terceira maior religião em número de seguidores no mundo.    

Segundo Capellari, a Hare Krishna foi fundada em Nova Iorque pelo indiano Srila 

Blaktivedanta Prabhupada no ano de 1965, com uma base doutrinária do sistema de crenças 

mais amplo do Hinduísmo, sendo “a prática do yoga enquanto exercício espiritual visando à 
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iluminação encontrada no bhakti-yoga (yoga da devoção) sua expressão privilegiada, na 

medida em que as práticas do Hare Krishna são basicamente de devoção, através de cânticos 

(mantras) em sânscrito”.
619

  

De acordo com informação contida na página
620

 do Movimento Hare Krishna, este 

foi introduzido no Brasil a partir da década de 1970, sob a liderança de Hridayananda 

Goswami, estabelecendo diversos templos e comunidades nos anos seguintes. 

Antes de finalizar o estudo das denominações pertencentes à classe das religiões não 

cristãs menos representativas é interessante destacar também o Xintoísmo, a Seicho-no-ie, a 

Soka Gakkai, a Igreja Messiânica e a Perfect Liberty.   

O Xintoísmo é uma religião de um povo só, isto é, uma religião étnica japonesa que 

surgiu no século VI, tendo como base a relação entre o homem e a natureza. Entre as 

divindades cultuadas estão as forças ou espíritos sagrados, que estão presentes no universo 

inteiro, como pedras, rios ou pássaros, mas que a principal, a deusa sol, se destaca como a 

principal divindade dessa religião, tendo em vista ter ensinado o povo japonês a cultivar o 

arroz, que constitui sua base alimentar. Essa religião foi introduzida no Brasil no período da 

imigração japonesa e, segundo Pereira, a instalação da maioria dos santuários xintoístas nas 

terras brasileiras teve como objetivo “construírem-se santuários para que os deuses japoneses 

(kami) protegessem, em terras estrangeiras, os imigrantes de determinada colônia e suas 

redondezas, ou provenientes de determinada província do Japão”, porém, “alguns grupos 

religiosos tendencialmente xintoístas, criados aqui no Brasil por japoneses ou nisseis, 

incorporaram vários elementos do universo religioso brasileiro e não se restringiram à 

assistência espiritual aos imigrantes”.
621

 

A Seicho-no-ie foi fundada no dia 1º de março de 1930 pelo professor Masaharu 

Taniguchi, porém, só foi registrada oficialmente no Japão no ano de 1941. De acordo com 

Ozaki, o termo Seicho-no-ie “significa literalmente „a casa do desenvolvimento‟. Costuma-se 

interpretar mais livremente como „o progredir indefinido da casa‟, „A Casa da Plenitude‟ é o 

ideal da perfeição‟” e “se fundamenta num princípio filosófico do idealismo que afirma a 

supremacia absoluta do espírito sobre a matéria”.
622
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Ozaki utiliza a citação seguinte, de autoria do próprio professor Taniguchi, para 

observar que o corpo humano, sendo material, não existe na realidade, por isso, a religião 

“prega que o corpo carnal é inexistente desde o princípio. O corpo carnal (ou matéria) não é 

algo que um dia irá se transformar e desaparecer; ele é inexistente desde o princípio”
623

, tendo 

como consequência que “todas as doenças e males físicos não têm existência real. São 

simplesmente criações da mente humana. De tal maneira que o homem, pelo modo correto de 

pensar, pode debelar qualquer doença”
624

 que o Deus da Seicho-no-ie, “a Suprema Realidade, 

é Espírito, Criador, Vida, Verdade, Sabedoria, Amor absoluto. Ele se confunde como o 

Grande Universo que é o Mundo da Realidade”.
625

 

No Brasil, A Seicho-no-ie foi oficialmente fundada em 1952 e, de acordo com Ozaki, 

ela é a que conseguiu o maior número de adeptos entre as religiões japonesas que se 

radicaram no território brasileiro. Além disso, essa religião “foi também pioneira no trabalho 

com os próprios brasileiros, cujo número de adeptos e simpatizantes supera de muito os 

nisseis (japoneses e seus descendentes), atingindo a proporção média de 80% ou mais”.
 626

 

A Soka Gakkai, ou Sociedade Religiosa Nichiren-Shoshu, é derivada do Budismo 

Nichiren, que, segundo Capellari, foi fundada por Tsunesaburo Makiguchi nos anos 30, 

“quando foi publicado o livro „Sokakyoikugaku Taikei‟ (sistema de educação para a criação 

de valores)”.
627

 Para o autor citado, “a doutrina Sokagakkai concebe a felicidade enquanto 

posse de três valores essenciais, quais sejam, a Bondade, o Proveito e a Beleza, intimamente 

ligados ao bem-estar individual e público”, além de pregar que “a eternidade pode ser 

conquistada pelas pessoas que, crentes em Buda, recitarem com fé a inovação „Nan-myo 

Horengekkyo‟”.
628

 

No Brasil, Pereira sugere uma divisão histórica da Soka Gakkai em quatro períodos, 

baseando-se na concentração de determinados fatos e orientações: período pioneiro (década 

de 50), período de organização e de legalização (1960-1966), período de expansão (1966-

1991) e período de transição e consolidação (1991 até o presente). Para ele, o período pioneiro 

se refere à época de “introdução e divulgação espontânea do movimento através de algumas 

famílias de imigrantes”; o período de organização e de legalização representa o “período entre 

as duas primeiras visitas de Ikeda ao Brasil, em que é criado o Distrito Brasil (1960), 

formalizado quatro anos depois como entidade jurídica. O movimento criou bases em vários 
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pontos do país e inaugurou as primeiras sedes regionais”; o período de expansão representa o 

período em que “a Gakkai manteve sua ênfase no proselitismo shakuburu e se difundiu por 

todas as regiões do país, conquistando grande número de adeptos sem ascendência japonesa”; 

já o período de transição e consolidação, a organização mudou seu nome, que era Sociedade 

Religiosa Nichiren Shoshu do Brasil (SRNSB), passando a utilizar a denominação oficial de 

Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (ABSGI) e “procurou consolidar sua estrutura e 

aprofundar o processo de integração à sociedade brasileira”.
629

 

A Igreja Messiânica, por sua vez, foi fundada no Japão em 1935 por Mokiti Okada, 

considerado o Messias Universal. Essa Igreja tem a crença no Johrei, a transmissão de Luz 

Divina por meio da imposição das mãos, como elemento principal, visto acreditar-se que 

Johrei traria purificação espiritual, gerando bem estar, cura de doenças e saúde perfeita, 

sendo, da mesma forma valorizada a alimentação natural para a manutenção da saúde.  

De acordo com Gonçalves, a Igreja Messiânica foi introduzida no Brasil em 1955, 

por meio do trabalho dos missionários Minoru Nakahashi e Nobushiko Shoda, sendo que, de 

1955 a 1965, ocorreu a expansão, porém, restrita a comunidades de descendentes de 

japoneses, apresentando, portanto, a característica de religião étnica. “A partir de 1965, com a 

vinda do reverendo Tetsuo Watanabe a expansão adquiriu outra natureza, passando a ocorrer 

de modo vigoroso entre brasileiros sem origens japonesas”.
630

 

Já a Perfect Liberty, foi fundada por Tokuharu Miki, no início do século XX, com o 

objetivo de fazer o homem compreender o sentido da vida, que se expressa pelo 

reconhecimento de que todos são filhos de Deus.  

De acordo com Ozaki, a Perfect Libert é uma instituição religiosa que acredita “num 

Deus universal, princípio e sustentáculo de todos os seres do universo. A Divindade, porém, 

se confunde com a totalidade do universo; não é independente da própria natureza: tudo é 

obra divina. Também o homem nasce e se desenvolve dentro dessa realidade”.
631

 

Quanto sua inserção no Brasil, ocorreu no ano de 1957, estabelecendo-se em São 

Paulo, onde foi construída e instalada sua sede central. Ela possui sede em 15 Estados 

brasileiros na atualidade, havendo se espalhado também para países vizinhos (Argentina, 

Uruguai, Chile, Paraguai e Peru) e para os Estados Unidos, Canadá e Europa.
632
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Portanto, pode-se afirmar que, apesar de fazerem parte da classe das religiões não 

cristãs menos representativas no Brasil, as denominações religiosas abordadas neste item são 

expressivamente importantes, pois, como foi visto, são instituições originadas de grandes 

religiões pertencentes a culturas milenares relevantes, a exemplo da Índia, da China e do 

Japão. Além disso, essas denominações, como muitas outras abordadas anteriormente neste 

trabalho, foram frutos da imigração e também enfrentaram muitas dificuldades para se 

instalarem e conquistarem seu lugar no território brasileiro. 

 

2.1.5 As igrejas neocristãs 

 

As igrejas neocristãs ocupam um grupo religioso difícil de definir, já que, à primeira 

vista, “parecem igrejas ou seitas protestantes, mas não são, já que não pertencem à linhagem 

da Reforma Protestante”.
633

 Desse modo, Pierucci classifica essas igrejas como organizações 

neocristãs ou paracristãs, sendo os Mórmons, os Adventistas e as Testemunhas de Jeová as 

principais instituições religiosas com essas características. Por conta dessas características, o 

estudo dessas denominações é feito neste trabalho como igrejas neocristãs.  

Os Mórmons são originários dos Estados Unidos, iniciando suas atividades em Nova 

Iorque no ano de 1820, sendo seu fundador Joseph Smith. Essa denominação religiosa, 

segundo Capellari, se baseia nas afirmações do seu próprio fundador, “segundo as quais ele 

fora escolhido para algumas „revelações‟, cujo conteúdo invalidavam todas as demais 

religiões”.
634

 Para o autor, “os Mórmons depositam sua fé no „livro de Mórmon‟, cuja origem 

estaria na tradução, feita por Smith, de plaquetas de ouro com inscrições antigas (em egípcio), 

que contavam a história dos primeiros habitantes da América do Norte”
635

, ficando esse livro 

em pé de igualdade em relação à Bíblia Sagrada. 

De acordo com Capellari, os Mórmons acreditam que todos “os seres serão 

ressurrectos. Na primeira ressurreição, apenas os fiéis às leis de Deus e os inocentes serão 

contemplados. A segunda incluirá todos, os quais comparecerão ao Juízo Final”.
636

 A Igreja 

Mórmon foi introduzida no Brasil em 1928 por meio da chegada de missionários que vieram 

dos Estados Unidos.   

Quanto aos Adventistas, também é uma denominação de origem doutrinária nos 

Estados Unidos. Ela tem origem no movimento milerita, no qual Guilherme Miller pregava 
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que Cristo voltaria para a terra no dia 22 de outubro de 1844, fato que não ocorreu, trazendo 

um grande desapontamento para os fiéis, porém, ao examinarem a Bíblia esses fiéis 

renovaram sua esperança ao lerem Habacuque 2,3, que afirmava: “Porque a visão é ainda para 

o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-O; porque 

certamente virá, não tardará”.
637

[sic]. 

Para Silva, o grupo denominou-se Adventistas do Sétimo Dia no ano de 1863, tendo 

como passo seguinte “obedecer às palavras de Jesus em Marcos 16,5: „Ide por todo o mundo, 

pregai o evangelho a toda criatura.‟ Mas só em 1874 um missionário adventista foi enviado 

para terras além-mar”, havendo a mensagem adventista se propagado no Brasil entre os 

imigrantes alemães. O movimento adventista foi crescendo com a chegada sucessiva de 

muitos imigrantes e com o empenho das pessoas recém-convertidas, de modo que essa 

denominação, na atualidade, “tem uma obra médica com alguns hospitais e clínicas, uma obra 

educacional com muitos colégios e faculdades e uma força no material impresso com a 

presença de uma grande editora a Casa Publicadora Brasileira. No Brasil há cerca de um 

milhão de membros hoje”.
638

 

Já as Testemunhas de Jeová, advêm de um movimento criado por Charles Taze 

Russel, cuja doutrina negava o mistério da Santíssima Trindade e acreditava que Cristo não 

era a encarnação do Verbo, ao contrário, “Antes de nascer em Belém, Jesus era apenas um 

Arcanjo (Miguel), criatura que Deus utilizara para a Criação. No entanto, após nascer de 

Maria e morrer no Calvário, de seu túmulo teria surgido um ente-espírito, quase um Deus”.
639

  

Para as Testemunhas de Jeová, o ser humano não possui uma alma imortal, visto que 

tudo se acaba com a morte, porém consideram a ocorrência de ressurreição depois da batalha 

de Armagedon e, de acordo com Capellari, “Todos serão, então, novamente submetidos a 

provas, que se acrescentarão àquelas ocorridas antes da morte. Satanás, preso durante mil 

anos, será solto e espalhará o mal”, sendo que “os salvos serão divididos em duas classes: A 

primeira, formada por apenas 144 mil, será a classe Vitoriosa, que irá para o Céu, onde 

reinará com Cristo. A segunda classe, dos demais salvos, viverá na Terra, sua eterna morada, 

em paz e livre de opressão, doença ou morte”, ao passo que os maus, “serão todos 

exterminados junto com o Diabo”.
640

 Um fato curioso é que as Testemunhas de Jeová não 

permitem a transfusão de sangue, o uso do fumo, bebidas alcoólicas e apostasia, além de 

proibirem o serviço militar, a saudação à bandeira e manifestações patriotas.  
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Essa denominação religiosa foi introduzida no Brasil no ano de 1923, ocasião em que 

um grupo de marinheiros abriu os Salões do Reino das Testemunhas de Jeová. Logrou de 

crescimento expressivo graças à especificidade de seu proselitismo que é feito de casa em 

casa, representando cerca de 13,3% da população brasileira na atualidade, segundo Capellari. 

Portanto, o estudo feito neste capítulo, apesar de breve, uma vez que não adentrou 

tão profundamente no detalhamento das denominações religiosas, foi suficiente para conhecer 

a origem, as principais características e a inserção de cada uma delas no território brasileiro, 

fornecendo os aportes necessários para o entendimento de como ocorreu o processo de 

constituição do pluralismo religioso nacional e a luta das religiões para se instalarem e 

conquistarem seu lugar no espaço público ao longo da história, assim como para mostrar o 

leque diversificado de religiões que hoje professam sua fé no Brasil, o que resultou na 

constatação de que a adoção de um ensino religioso confessional nas escolas públicas seria 

inadequado em função da diversidade de doutrinas que caracteriza a expressiva quantidade de 

religiões, além de representar desafios para o ensino religioso nessas escolas brasileiras, 

assunto a ser tratado a seguir. 

 

2.2 Desafios do ensino religioso na escola pública brasileira 

 

Ao afirmar que o Brasil vive uma realidade plurirreligiosa e tem como característica 

a diversidade, Streck observa que “o Ensino Religioso está inserido neste contexto e é afetado 

diretamente por ele” e que, apesar de ser uma disciplina que tem lei específica que a 

regulamenta, “precisa dar conta da diversidade em termos de diferentes tradições religiosas 

presentes tanto na sociedade brasileira como na escola”
641

, o que leva este pesquisador a 

deduzir que o pluralismo religioso brasileiro, em meio à sua diversidade de denominações, 

cada uma com doutrina própria, traz desafios para o ensino religioso como consequência. 

Para Streck, o grande desafio em torno dessa realidade brasileira é “entender e 

aceitar a diversidade como riqueza e encará-la com alegria [...], tanto para as escolas e o 

Ensino Religioso, como para as comunidades religiosas e para a própria sociedade brasileira”, 

propondo como solução o diálogo, que leva em conta “a diversidade, o diferente, o outro e sua 
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maneira de ser e de crer [...] como possibilidade de descobrir e de experimentar o novo e de 

propiciar um enriquecimento mútuo”.
642

 

Ainda em relação ao fato de o ensino religioso ter sua legalidade garantida por meio 

de lei específica, Klein aponta como desafio para esse ensino a preservação e o asseguramento 

dos princípios expressos no artigo 33 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em consonância com a Constituição Federal. Além disso, o citado autor destaca 

dois impasses para o atual panorama do ensino religioso, os quais este pesquisador considera 

como grandes desafios para essa modalidade de ensino:  

 

Em primeiro lugar, sob (des)continuidade, em 13 de novembro de 2008, criou-se um 

impasse para a caminhada do Ensino Religioso no país a partir da assinatura do 

Acordo entre Brasil e Vaticano. [...]. Em segundo lugar, sob a docência em 

formação, destaca-se a prioridade mais urgente para o momento: definir diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores do Ensino Religioso, 

tramitando essa questão junto aos sistemas de ensino com vistas à formação 

específica.
643

 

 

Quanto ao impasse que o Acordo Brasil-Santa Sé trouxe para a caminhada do ensino 

religioso, este pesquisador o considera como grande desafio em função dos riscos que ele 

provoca ao princípio da laicidade nessa modalidade de ensino e, até mesmo, ao princípio de 

unidade constitucional, pois torna possível a adoção do ensino religioso confessional nas 

escolas públicas, pela foram como está prescrito no § 1º do artigo 11 do Acordo, assunto que 

será tratado no capítulo seguinte desta tese. Já em relação à definição de diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores do ensino religioso, concorda-se com Klein que o 

único caminho que realmente habilita o professor para essa modalidade de ensino seja a 

licenciatura, assim como isso “precisa ser reivindicado junto aos sistemas de ensino para 

assegurar aos professores de Ensino Religioso uma igualdade de condições com as demais 

áreas de conhecimento”.
644

 

Diniz e Lionço, por sua vez, colocam a justiça religiosa como desafio à 

regulamentação do ensino religioso, quando afirmam: “Como garantir a justiça religiosa é 

parte do desafio ético a ser enfrentado pela regulação do ensino religioso nas escolas 

públicas”.
645

 De fato, garantir a justiça religiosa para uma sociedade caracterizada pelo 

pluralismo religioso e a diversidade de denominações e doutrinas religiosas é, sem dúvida, um 
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grande desafio que deve levar em consideração a perspectiva ética para não priorizar 

determinada religião em detrimento de outra ou de outras. 

Por fim, avaliando-se a afirmação de Goergen – na qual ele observa que os 

professores do ensino religioso vêm enfrentando muitos desafios na atualidade, que se 

multiplicam a cada dia, sobretudo por conta das “mudanças pelas quais a sociedade vem 

passando de modo efusivo”, mudanças essas caracterizadas pela “expansão e pelo ritmo célere 

em que, dado que mal acabamos de nos adequar a determinadas mudanças, já nos deparamos 

com outras”
646

 – sem dúvidas é outro grande desafio para o ensino religioso, uma vez que 

obriga o professor a estar em constante processo de atualização para acompanhar esse ritmo 

de mudanças, o que nem sempre é possível em consequência tanto da formação inicial desse 

profissional, que normalmente não lhe oferece os conhecimento e técnicas necessários para 

atender às demandas da, cada vez mais dinâmica, sociedade, como em relação à formação 

continuada, que é pouco oferecida pelas instituições onde o professor trabalha, ou porque este 

não dispõe de recursos financeiros e nem tempo para se capacitar com recursos próprios, já 

que sua remuneração normalmente é muito baixa, o que o obriga a trabalhar em instituições 

diferentes, acumulando excessiva carga horária para melhorar o salário. 

Portanto, como visto ao longo deste capítulo, o pluralismo religioso brasileiro teve 

suas características e peculiaridades próprias, tendo em vista que a Igreja Católica foi a 

primeira religião a ocupar o espaço público nacional, época em que iniciou o processo de 

conversão do índio nativo desse espaço, combatendo seus hábitos e crenças que consideravam 

hediondos e pecaminosos, mas deixando que eles adaptassem outras características de sua 

religião que não consideravam ofensivas ao catolicismo, fato que se repetiu com o negro 

africano na época da escravidão, quando ele substituiu o índio no trabalho escravo do século 

XVII, o que resultou num verdadeiro sincretismo. Além disso, por manter-se como religião 

oficial do Estado por quase quatro séculos, tornando-se uma força hegemônica e 

monopolizadora do campo religioso brasileiro, a Igreja Católica soube utilizar-se desse poder 

para tentar impedir a inserção de outras religiões, mesmo depois da institucionalização da 

liberdade religiosa, época em que a Igreja Católica passou a combater, com todas as suas 

forças, a disseminação de outras religiões no solo brasileiro. No entanto, a necessidade de 

mão de obra após a abolição da escravidão abriu brechas para a inserção de imigrantes de 

várias partes do mundo, os quais trouxeram suas religiões, inicialmente praticadas às 
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escondidas, por conta da legislação que, mesmo com a abertura religiosa, proibia a construção 

de templos de outras religiões e só permitia sua prática nas residências desses imigrantes, 

além da perseguição implacável da religião católica, que tentava permancer como religião 

única no Brasil. Mas, com força e perseverança, as várias denominações religosas foram 

sendo introduzidas no espaço público brasileiro ao longo de sua história, não se deixando 

dominar e nem mudaram suas características diante da pressão católica. Ao contrário disso, 

foram conquistando fiéis, começaram a construir seus primeiros templos, sendo obrigadas a 

demolí-los, às vezes, mas não desistindo, recontruíndo-os. Com o passar do tempo, 

começaram a se firmar uma após outra e, hoje, o Brasil de uma só religião de outrora, 

transformou-se em um país multirreligioso e caracterizado por uma diversidade religiosa 

incomparável, sendo, por conta disso, incompatível a adoção de um ensino religioso de 

natureza confessional na sua escola pública, além de imprimir desafios para esse ensino, como 

vistos acima, os quais devem ser superados para garantir e preservar sua legalidade, de modo 

que não venha privilegiar alguma religião em detrimento de uma ou de outras.  
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3 ESTUDO ANALÍTICO SOBRE O ACORDO ENTRE BRASIL E SANTA SÉ: 

CONSTITUCIONALIDADE, RISCOS, POSTURAS E CONSEQUÊNCIAS 

 

Este capítulo foi desenvolvido com os objetivos de analisar a constitucionalidade do 

Acordo
647

 estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé, levando-se em consideração seus aspectos 

formais e materiais, apoiando-se nas características das inconstitucionalidades dos tipos 

formal e parcial; avaliar os prováveis riscos que ele traz ao princípio da laicidade no ensino 

religioso oferecido nas escolas públicas de ensino fundamental do Brasil; analisar as posturas 

católicas, não católicas e do FONAPER; assim como verificar as consequências e os 

problemas que poderão ocorrer no ensino religioso em função desse Acordo. Antes, porém, é 

necessário situar o contexto da natureza do Acordo.   

A ideia de formulação de um acordo bilateral entre o Estado brasileiro e a Santa Sé 

com a finalidade de regulamentar o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil não foi 

proposta pela CNBB, mas, segundo Dom Geraldo Lyrio Rocha, presidente dessa entidade, “a 

questão foi levantada pela primeira vez, na década de 1990, por dom Ivo Lorscheiter. A ideia 

era ter um dispositivo legal mais consistente do que simplesmente um decreto assinado logo 

após a Proclamação da República”
648

, fato confirmado por Mariano, que explicita que o passo 

inicial para o acordo foi dado somente em 26 de setembro de 2006, 

 

data em que a primeira versão do texto foi enviada ao presidente Lula pelo 

Secretário de Estado da Santa Sé, Cardeal Tarcisio Bertone. Com a concordata, o 
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Vaticano esperava, conforme Bertone, “poder orientar Igreja e Estado, Igreja e 

comunidade política para o bem das pessoas e para a resolução de problemas que 

possam subsistir”.
649

 [grifos do autor]. 

 

Com esse pensamento, segundo o autor citado, “Não é à toa que o acordo atemorizou 

os militantes [sic] da laicidade”.
650

 Para Mariano, Roseli Fischmann
651

, educadora e uma das 

mais combativas laicistas do Brasil, “foi a primeira a notificar e denunciar a negociação do 

acordo por meio da publicação do artigo “Ameaça ao Estado Laico”, na Folha de S. Paulo, 

em 14 de novembro de 2006”.
652

 

Realmente, a afirmação de Mariano sobre Fischmann faz sentido, uma vez que a 

própria educadora afirmou esse fato na nota introdutória de um livro de sua autoria, no qual 

ela apresentou os resultados de uma pesquisa desenvolvida com o apoio de diferentes 

agências (CNPq, FAPESP, Fundação MacArthur/PROSARE), com base em estudos e 

análises sobre o ensino religioso em escolas públicas, tendo a laicidade do Estado como 

questão fundamental. Nessa nota, Fischmann afirmou que “Há um marco histórico, que é 14 

de novembro de 2006, quando [...] assinou artigo na Folha de S. Paulo, dando notícia do que 

testemunhara, ou seja, a informação dada em público de que estava para ser finalizada uma 

concordata [...] entre o Brasil e a Santa Sé”.
653

 

De acordo com Fischmann, por intermédio desse artigo, “tornou-se público que 

estava em curso uma negociação, até então a portas fechadas, entre o governo federal e a 

Santa Sé sobre os termos de uma concordata –, e a visita do papa Bento XVI ao Brasil, em 

maio de 2007”
654

 e, a partir desse fato, “Um processo de resistência à possível violação da 

Constituição foi desencadeado por minorias religiosas e movimentos sociais diversos, com 

forte presença do movimento de mulheres e do movimento feminista”.
655

 

Entretanto, apesar dessa resistência, da presença da comunidade científica em 

debates em defesa do Estado laico, demonstrado seu posicionamento, assim como a 

consolidação de debates, com seminários em diferentes estados brasileiros, por iniciativa tanto 
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de entidades acadêmicas ligadas a grupos de pesquisa na USP e na UFRJ como de 

organizações não governamentais, dentre muitas outras entidades que, segundo Fischmann, 

não foram suficientes para evitar 

  

O (des)caminho buscado para tentar encobrir a inconstitucionalidade da iniciativa, 

ou seja, o de valer-se de um acordo internacional, por um lado facilitou que a 

proposta se efetivasse preliminarmente, por ser, segundo a Constituição brasileira, 

competência do presidente da República „manter relações com Estados estrangeiros 

e acreditar seus representantes deplomáticos‟ (art. 82, VII), bem como „celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional‟ (Art. 84, VIII). Ou seja – e aqui entra o “por outro lado” –, a defesa da 

cidadania pode e deve ser feita pelo Congresso Nacional, no sentido de evitar que 

qualquer acordo inconstitucional seja efetivado entre o Brasil e qualquer outro 

Estado, mesmo sob alegação de “boa intenção”, por parte do presidente da 

República e/ou de eventual Estado interessado em algo que não seja apropriado à 

ordem jurídica nacional.
656

 

    

Segundo Mariano, após ter sido submetido a análises, pareceres e adaptações ao 

ordenamento jurídico, trabalho executado por 10 ministros e diferentes órgãos do Estado, o 

acordo foi encaminhado ao Núncio Apostólico em Brasília pelo embaixador Samuel Pinheiro 

Guimarães, no dia 30 de março de 2007. Entretanto, o chefe de gabinete da presidência da 

República Gilberto Carvalho, “reconheceu que havia „diferença de opinião‟ entre o governo 

brasileiro e o Vaticano e assegurou que a elaboração da contraproposta visava „reproduzir um 

acordo aplicável a outras denominações cristãs e religiões‟”.
657

 Além disso, o Itamaraty tinha 

sérias restrições ao acordo, tendo em vista que este contrariava o princípio da separação entre 

igreja e Estado, por isso, houve prorrogação nas negociações e até a possibilidade de o 

presidente Lula não assiná-lo. 

Esse fato ficou explícito quando Cunha afirmou que “As matérias publicadas nos 

jornais apontavam para direções diversas, indicando a existência de divisões do governo 

brasileiro e até mesmo do Presidente Lula”
658

 e que uma dessas posições pôde ser percebida 

no desembarque do Papa Bento XVI em São Paulo, em maio de 2007, ocasião em que Lula 

beijaria a mão ou o anel do Papa, mas “o Presidente Lula não beijou a mão de Bento XVI, 

como uns esperavam e outros temiam, mas apertou-a. [...] A atitude do Presidente foi a de 

chefe de Estado, eleito por católicos e adeptos de todas as religiões, assim como por não-

religiosos”.
659
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Para comprovar a intenção do Presidente brasileiro contra a assinatura do Acordo, 

Cunha afirmou que “Mais do que o gesto simbólico do cumprimento, Lula teria dito ao 

pontífice que „o Brasil vai preservar e consolidar o Estado laico‟”
660

, esclarecendo, de acordo 

com a nota 6 ao final do capítulo, que “Essa declaração de Lula foi transmitida à imprensa por 

Vera Machado, embaixadora do Brasil junto ao Vaticano”.
661

 

Confirmando essa intenção do Presidente afirmada por Cunha, Fischmann destacou 

que:  

 

A afirmativa do presidente Lula, frente ao papa, de que não assinaria o acordo 

bilateral ou concordata, como pretendia a Santa Sé, por ser o Brasil um Estado laico, 

colocou os holofotes sobre uma questão tão relevante, quanto sensível e muitas 

vezes mal compreendida. Ensino religioso nas escolas públicas, a descriminalização 

do aborto, entre outros direitos reprodutivos e questões de gênero, pesquisas com 

células-tronco [...].
662

 

        

Mariano também tratou desse assunto, acrescentando que: “em encontro com Lula, 

conforme relatos da imprensa, Bento XVI teria pressionado o presidente para assinar a 

concordata até o fim de seu pontificado. Em resposta, Lula teria afirmado que se empenharia 

em „preservar e consolidar o Estado laico‟”.
663

 

No entanto, em 13 de setembro de 2007, segundo Mariano, a Nunciatura apresentou 

ao Itamaraty a reação da Santa Sé à contraproposta brasileira que havia sido encaminhada ao 

Núncio Apostólico em Brasília, conforme relatado acima e, depois da elaboração de pareceres 

e notas técnicas de diferentes áreas do Governo Federal, além de circular de dez ministros,  

 

o texto foi submetido à aprovação de ministros em 13 de agosto de 2008. Para 

finalizar o texto da contraproposta brasileira, seguiu-se ainda nova reunião na Casa 

Civil da Presidência da República, em 24 de outubro. No dia seguinte, o documento 

foi apresentado e explicado ponto por ponto ao Núncio. Em 10 de novembro, pouco 

antes de sua assinatura e da visita de Lula ao Vaticano, foi aceito pela Santa Sé. Em 

13 de novembro de 2008, firmou-se o acordo bilateral entre a República Federativa 

do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, 

durante audiência oficial na biblioteca do Vaticano entre o presidente Lula e o papa 

Bento XVI.
664

 

 

Mariano ressaltou ainda que o acordo foi elaborado sigilosamente por representantes 

e funcionários do governo brasileiro e do Vaticano por dois anos e, somente depois de sua 

assinatura, é que seu conteúdo veio ao conhecimento público. O que tornou ainda mais 
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polêmico o documento e suscitou tanta polêmica e acusação, sobretudo por ser considerado 

um grave retrocesso, por ameaçar e ferir a laicidade do Estado Brasileiro. 

No dia 26 de agosto de 2009, o Plenário da Câmara Federal aprovou, em sessão 

extraordinária, o Acordo por meio do Projeto de Decreto Legislativo 1736/2009 e o enviou 

para o Senado Federal, o qual, por sua vez, também o aprovou por intermédio do Decreto 

Legislativo nº 698, no dia 7 de outubro do ano de 2009, publicado no Diário Oficial da União 

de 08 de outubro de 2009. Por fim, o Acordo Brasil-Santa Sé foi incorporado definitivamente 

ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da promulgação do Decreto nº 7.107, pelo 

presidente da República, no dia 11 de fevereiro de 2010 e publicado no Diário Oficial da 

União no dia 12 de fevereiro do mesmo ano.    

 

3. 1  A constitucionalidade do Acordo  

 

A Constituição Federal não explicita se o Brasil é um Estado “laico”, entretanto traz 

diversos princípios norteadores, que, segundo Zylbersztajn, “consolidam o princípio da 

laicidade no contexto constitucional”.
665

  

Para a autora citada,  

 

[...] os princípios constitucionais referentes à democracia, à igualdade e à liberdade 

(incluindo o princípio de liberdade religiosa), na lógica do mandamento do art. 5º, § 

2º da constituição – que reconhece a existência de direitos não expressos em seu 

texto, decorrentes do regime de princípios adotado por ela – formam o princípio da 

laicidade. Sendo um princípio, trata-se de um mandamento de otimização que deve 

ser realizado o máximo possível nas situações concretas. A constituição ainda prevê 

a regra da separação entre Estado e Igreja, que define características mais concretas 

à laicidade brasileira.
666

  

 

De acordo com Diniz e Lionço, mesmo não contendo um artigo que enuncie o caráter 

laico do Estado na Constituição, seu texto “assegura a liberdade de consciência e crença, bem 

como estabelece a não interferência e dependência do Estado em relação às igrejas”
667

, por 

isso, “não há religião oficial adotada pelo Estado brasileiro, e a diversidade de confissões 
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deve ter o mesmo espaço de representação no espaço público, sem privilégio de doutrina 

religiosa específica sobre as demais crenças, sejam elas religiosas ou seculares”.
668

 

Logo, percebe-se que prevalece o laicismo estatal. Portanto, a educação tem que ser 

obrigatoriamente laica e não pode haver favorecimento para qualquer que seja a religião. Dai 

o porquê de o Acordo suscitar tanta discussão em torno dos riscos que ele traz ao princípio da 

laicidade no ensino religioso na escola pública brasileira.  

Por conta disso, resolveu-se efetuar uma análise acerca da constitucionalidade do 

Acordo entre o Brasil e a Santa Sé, levando-se em consideração seus aspectos formais e 

materiais, tendo em vista que “controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação 

(compatibilidade) de uma lei ou ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos 

formais e materiais”
669

 e que a inconstitucionalidade, de conformidade com o Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará (TJCE), verifica-se “em caso de afronta à Constituição” e que essa 

afronta pode ocorrer de duas formas: “do ponto de vista formal” e “do ponto de vista 

material”
670

. Do ponto de vista formal, a afronta ocorre quando “a lei ou ato normativo 

infraconstitucional contiver vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, 

podendo aparecer em dois momentos do processo legislativo: iniciativa (vício formal 

subjetivo) ou nas fases posteriores (vício formal objetivo)”, ao passo que do ponto de vista 

material a afronta “diz respeito à matéria, ao conteúdo do ato normativo”.
671

 Para o Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, esses dois casos de afronta à Constituição são respectivamente 

denominados de inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. A análise 

considerou ainda a aproximação de aspectos jurídicos, conceituais e históricos, recomendados 

por Cury
672

, para uma melhor compreensão, análise e crítica. 

Desse modo, em relação aos aspectos formais, a análise do Acordo é procedida sob a 

perspectiva da inconstitucionalidade formal e no que tange aos aspectos materiais é feita à luz 

da inconstitucionalidade parcial. Entretanto, é necessário, antes, entender a relação 

estabelecida entre constitucionalidade e inconstitucionalidade, as inconstitucionalidades 

formal e parcial e as técnicas de interpretação que o Supremo Tribunal Federal utiliza para 

fazer o controle abstrato das normas brasileiras. 
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Sendo assim, de conformidade com Carvalho, utilizando palavras de Miranda, “a 

relação de constitucionalidade e inconstitucionalidade se estabelece entre uma coisa – a 

Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe está ou não conforme, que com 

ela é ou não compatível, que cabe ou não no seu sentido, que tem nela ou não a sua base”.
673

 

Isto é, “são conceitos que resultam do confronto de um comportamento, de uma norma ou de 

um ato com a Constituição e correspondem a atributos que tal comportamento se arroga em 

face de cada norma constitucional”.
674

 

Desse modo, para o autor citado,  

 

não só o legislador comete ofensas à Constituição, já que a relação de 

inconstitucionalidade pode também derivar de comportamento de vários agentes e 

ser praticada por diversos modos, como o ato do administrador público que deixa de 

observar as determinações e princípios gerais da administração, ou não atende aos 

direitos públicos subjetivos previstos no texto constitucional [...].
675

   

 

Além disso, pela inconstitucionalidade, “transgride-se uma norma constitucional uma 

a uma, seja qual for a sua expressão verbal (texto de preâmbulo, artigo, número ou alínea de 

artigo), não se transgridem todas ao mesmo tempo e de igual modo”.
676

 

No que diz respeito à inconstitucionalidade formal, pode-se afirmar que ela trata de 

vícios que se referem à formalidade, ou seja, vícios que afetam o ato normativo sem atingir 

seu conteúdo, já que eles estão relacionados à formação da lei, pois, segundo Carvalho, o 

vício que afeta o ato inconstitucional “traduz defeito de sua formação, ou desrespeito da 

competência constitucional prevista para a sua prática”.
 677

  

Na obra Direito Constitucional  

678
, Gilmar Mendes afirmou que “os vícios formais 

traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem 

técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência”.
679

 

Paulo Bonavides, por sua vez, explicita que a inconstitucionalidade formal  

 

Confere ao órgão que o exerce a competência de examinar se as leis foram 

elaboradas de conformidade com a Constituição, se houve correta observância das 
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formas estatuídas, se a regra normativa não fere uma competência deferida 

constitucionalmente a um dos poderes, enfim, se a obra do legislador ordinário não 

contravém preceitos constitucionais pertinentes à organização técnica dos poderes 

ou às relações horizontais e verticais desses poderes, bem como dos ordenamentos 

estatais respectivos, como sói acontecer nos sistemas de organização federativa do 

Estado.
680

 

 

Já para Juliano Taveira Bernardes, Juiz Federal e Professor da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Goiás, a inconstitucionalidade formal é a “expressão a designar a 

relação de incompatibilidade do ato normativo fiscalizado em face dos limites constitucionais 

atinentes ao processo mediante ao qual se o elabora”.
681

  

Segundo Carvalho, a inconstitucionalidade formal abrange tanto a 

inconstitucionalidade orgânica quanto a inconstitucionalidade formal propriamente dita, já 

que a inconstitucionalidade orgânica “decorre da inobservância da regra da competência para 

a edição do ato, ou do vício de competência do órgão de que promana o ato normativo, como, 

por exemplo, a edição, pelo Estado-Membro, de lei em matéria penal, que viola a regra de 

competência privativa da União
682

, ao passo que a inconstitucionalidade formal propriamente 

dita decorre “da inobservância do procedimento legislativo fixado na Constituição”, sendo 

que esse tipo de inconstitucionalidade ocorre, por exemplo, “quando matérias que são 

reservadas pela Constituição, para serem tratados por via de uma espécie normativa, são 

veiculadas por outra”.
683

 

Para Barroso, a primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, 

deve ser a denominada inconstitucionalidade orgânica, “que se traduz na inobservância da 

regra de competência para a edição do ato [...]. De outra parte, haverá inconstitucionalidade 

formal propriamente dita se determinada espécie normativa for produzida sem a observância 

do processo legislativo próprio”.
684

 

Bernardes orienta que “a inconstitucionalidade formal não leva em consideração o 

conteúdo do preceito, o vício a que ela se refere reside somente no próprio trabalho de 

elaboração textual das propostas legislativas, e não nas interpretações que destas podem ser 

extraídas”.
685
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Entretanto, Bernardes observa que, quando o legislador aprova uma lei em 

procedimentos que desrespeita limites formais previstos na Constituição, ele “acaba por 

„violar‟ norma constitucional, mas essa violação ocorre de modo muito diferente do que se o 

legislador aprovasse lei cujo conteúdo fosse inconstitucional”, sendo assim, no caso de 

aprovação de lei com conteúdo inconstitucional,  

 

a inconstitucionalidade (material) é reparada simplesmente dando-se prevalência à 

norma constitucional “violada”. Como há antinomia entre duas normas (uma inferior 

vs. outra superior), resolve-se a inconstitucionalidade pela mera prevalência da 

superior. Daí ser possível eliminar o vício somente pelo expurgo das expressões 

linguísticas que põem a norma inferior em antinomia com a superior.
686

 

 

Sendo assim, o autor citado afirma que, no caso de inconstitucionalidade formal, a 

violação não decorre da norma legislativa, isto é, da “norma-produto”, mas dos atos ligados à 

formação dela, já que não existe propriamente antinomia entre a Constituição e a norma legal.  

Já no caso da inconstitucionalidade material, “o objeto recai sobre o mesmo dispositivo 

aprovado em processo legislativo”, sendo assim, “não há dúvidas quanto à origem da norma 

legislativa (a norma existe), embora nela se reconheça defeito de conteúdo que lhe prejudica a 

validade (a norma é inválida)”, por isso, nesse caso de inconstitucionalidade material, o 

tribunal opta por suspender apenas expressões de algum dispositivo, “para tentar salvar o 

restante do preceito [...]”.
687

 Esse é o caso da denominada inconstitucionalidade parcial. 

Para Carvalho, a inconstitucionalide parcial ocorre quando “alcança apenas parte do 

ato normativo, por exemplo, um ou vários dispositivos, ou fração deles, como expressão ou 

palavras [...], em virtude do caráter de parcialidade da norma, não se limita a texto integral de 

artigo, parágrafo, inciso ou alínea”.
688

 

Para a Procuradora Federal Fabíola Souza Araújo, “Quando parte da lei puder 

subsistir, autônoma e logicamente, somente deverá ser declarada a inconstucionalidade do 

trecho viciado – declaração de inconstitucionalidade parcial”.
689

 [grifo da autora]. 

Segundo Bernardes, em relação ao objeto, a inconstitucionalidade parcial pode ser 

entendida em sentido amplo e em sentido restrito. O caso do sentido amplo ocorre quando “o 

caráter parcial da inconstitucionalidade é aferido em face da totalidade de um mesmo diploma 
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normativo”, ao passo que o sentido restrito ocorre quando “a índole parcial da 

inconstitucionalidade é contrastada em função da totalidade de um único despositivo que 

possa ser decomposto em mais de uma norma”.
690

 

A inconstitucionalidade parcial em sentido restrito, de acordo com Bernardes, divide-

se em horizontal e vertical, ocorrendo a horizontal quando “a declaração de 

inconstitucionalidade gera efeito ablativo de expressões linguísticas contidas no texto do 

dispositivo impugnado, com aproveitamento do restante do texto na extração de norma(s) 

válida(s)”, ao passo que a vertical, ou qualitativa, ocorre na “hipóptese em que a declaração 

de inconstitucionalidade, sem afetar ou reduzir o texto do dispositivo, repercute sobre 

alguma(s) interpretação(ões) que dele se extrai(em), tal como ocorre na declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto”.
691

 

Em relação à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, Araújo 

afirma que, no que tange à inconstitucionalidade parcial, poderá o Supremo Tribunal Federal 

“optar pela declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto [grifo da 

autora], limitando-se a reconhecer a inconstitucionalidade apenas de certas hipóteses de 

aplicação da lei, mantendo-se a literalidade do seu texto original”.
692

        

Na verdade, de acordo com Araújo, o controle abstrato de normas brasileiras é 

efetuado pelo Supremo Tribunal Federal, usando sua competência constitucional de guardião 

da Constituição. Para tanto, na análise da evolução de suas decisões, a citada corte  

 

realiza um movimento pendular entre duas técnicas de decisão, adotáveis no âmbito 

do controle abstrato de normas. Assim, ora o STF opta por tratar de maneira 

equivalente a interpretação conforme à Constituição e a declaração de 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, ora confere-lhes tratamento 

distinto.
693

 

 

Tanto a interpretação conforme a Constituição como a declaração de 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto “inserem-se no âmbito dos modernos 

mecanismos de controle constitucional, que têm como objetivo principal a preservação da 

norma que se apresente inconstitucional numa primeira análise”, sendo que ambas “originam-

se no Direito alemão, em especial na jurisprudência da Suprema Corte Alemã” e, “Ao aplicar 
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essas técnicas, a Corte constitucional conserva a literalidade da norma, apenas taxando de 

inconstitucionais algumas interpretações que lhe possam ser conferidas”.
694

   

Pode-se dizer, portanto, segundo Araújo, que as duas técnicas de interpretação 

citadas procuram dar efetividade ao princípio constitucional da separação de poderes, tendo 

em vista que elas “buscam manter um equilíbrio entre o princípio democrático, veiculado pelo 

Poder Legislativo, e oprincípio da supremacia da Constituição”.
695

 

Para o caso da interpretação conforme a Constituição, Bonavides assim explica:  

 

Uma norma pode admitir várias interpretações. Destas, algumas conduzem ao 

reconhecimento da inconstitucionalidade, outras, porém, consentem tomá-la por 

compatível com a Constituição. O intérprete, adotando o método ora proposto [a 

interpretação conforme a constituição], há de inclinar-se por esta última saída ou via 

de solução. A norma, interpretada “conforme a Constituição”, será portanto 

constitucional.
696

 

 

Desse modo, “o ato questionado continuará a ser legítimo, desde que seja utilizada 

unicamente a interpretação exarada pela Corte Constitucional. Todas as demais, porque 

incompatíveis com a Lei Maior, são inconstitucionais e, portanto, inaplicáveis”.
697

  

Já em relação à declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a 

declaração de inconstitucionalidade ocorre, segundo Araújo, “porque a Corte constitucional 

declarará inconstitucional apenas uma ou algumas das possibilidades interpretativas do texto 

impugnado.” Nesse caso, a norma poderá, portanto, “continuar a ser aplicada desde que não 

se adotem as interpretações julgadas inconstitucionais pelo STF porque incompatíveis com o 

texto da Lei Maior”.
698

    

Isso ocorre em virtude de não ser possível retirar da norma “nenhuma expressão a 

fim de se chegar à parte tida por inconstitucional, sob pena de se esvaziar o conteúdo da lei. 

Por isso, o Pretório Excelso, ao invés de suprimir parte do texto, determina como 

inconstitucional algumas situações hipotetizadas”.
699

 

Feitos esses entendimentos, segue-se à análise do Acordo, partindo-se da perspectiva 

da inconstitucionalidade formal, que, conforme ficou explícita na abordagem acima, diz 

respeito aos aspectos formais das normas traduzidos em defeito na formação do ato 
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normativo, na violação das regras de competência para a edição do ato ou na inobservância de 

princípio de ordem técnica ou procedimental desse ato.  

Iniciando-se a análise pela dúvida de ser a Santa Sé um Estado soberano ou não, 

Fischmann observou que estudos de Direito Internacional frequentemente tratam o caso da 

Santa Sé como único no mundo, porém sem estabelecer-lhes o status de Estado. Para ela, 

fazendo referência a uma análise de natureza jurídica cuidadosa feita por Rezek, destaca que,  

 

embora exista um território (ainda que exíguo, „cerca de quarenta e quatro 

hectares‟), uma população (ainda reduzidíssima, „menos de mil pessoas‟) e um 

governo independente (a liderança papal paira acima de qualquer dúvida), há dois 

aspectos que se sobressaem para que seja negada a condição de Estado à Santa Sé.
700

 

 

Para demonstrar esses aspectos, Fischmann, citando Resek, assim destaca: 

 

Os fins para os quais se orienta a Santa Sé, enquanto governo da Igreja, não são do 

molde dos objetivos padronizados de Estado soberano. Além disso, é importante 

lembrar que a Santa Sé não possui uma dimensão pessoal, não possui nacionais. Os 

integrantes de seu elemento dogmático preservam os laços patriais de origem, 

continuando a ser poloneses, italianos, suíços e outros tantos.
701

 

 

Além disso, Fischmann afirma que a Santa Sé, atualmente com nome oficial 

alternativo de Estado da Cidade do Vaticano, não pode ser identificada como Estado, mesmo 

levando-se em consideração a análise do “legado histórico”, que lhe atribui personalidade 

jurídica de direito internacional, pela razão teleológica e pela falta de nacionais, além de não 

configurar-se como uma organização internacional, mas sim um caso único de personalidade 

internacional anômala. “Tanto é assim, que a própria afiliação da Santa Sé como participante 

da ONU não é como membro pleno, mas como observador”.
702

 

Para Viana, entretanto, levando-se em consideração o Direito Internacional Público, 

conhecido também como Direito das Gentes (no sentido de direito das nações ou dos povos), 

a Santa Sé pode ser considerada como um Estado soberano, tendo em vista que ela não é 

somente uma autoridade suprema da Igreja Católica, mas também um sujeito internacional 

que possui caráter de pessoa jurídica, posto que sua atuação internacional é fundamentada na 

“autoridade moral, soberana e independente que representa e é quase que unanimamente 
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reconhecida pelos Estados que mantêm relações diplomáticas, atualmente, são somente 17 

Estados que não mantêm esse vínculo diplomático.
703

     

Segundo Viana, o Direito Internacional Público “é um sistema autônomo, onde se 

ordena as relações (direitos e deveres) entre os sujeitos (agentes ou atores) da Sociedade 

Internacional”, tendo como um de seus objetivos principais “satisfazer o interesse comum dos 

sujeitos ou regular algumas situações, por exemplo, tratar de eventuais conflitos por meio de 

modos pacíficos entre entes políticos internacionais compreendidos como os Estados 

Soberanos ou Países”.
704

 

Na acepção de Viana, o Direito Internacional vem passando por transformações 

profundas desde o término da Segunda Guerra Mundial (1945), sobretudo com a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e adoção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pela Assembleia Geral da ONU no ano de 1948, de modo que o Estado  

 

passou a não ser mais o único ator internacional e os indivíduos passaram a ter mais 

voz externa, o que fez aumentar o rol de sujeitos. Com a globalização o Direito 

Internacional assume novo comportamento, adquirindo comportamento compatível 

com a ordem mundial que se formou após 1945. [...] o rol dos sujeitos é ampliado e 

a personalidade jurídica adquire novos atores que atuam de forma ativa ou 

passiva.
705

 

     

Sendo assim, no que tange à personalidade jurídica, Viana observa que ela “denota a 

atribuição à pessoa de obter direitos e contrair obrigações na ordem jurídica, ou seja, é a 

qualidade para ser sujeito de direito. Qualidade essa que também é condicionada a entes 

abstratos”
706

, tendo em vista que: 

 

Chama-se pessoa jurídica, coletiva ou moral o ente ideal, abstrato, racional, que, 

sem constituir uma realidade do mundo sensível, pertence ao mundo das instituições 

ou ideais destinados a perdurar no tempo. A pessoa tem existência que independe de 

cada um dos indivíduos que a integram, e seu objetivo é próprio, destacado da 

simples soma dos objetivos daqueles que dela participam. 
707

  

 

Desse modo, fica compreendido que tanto os Estados soberanos quanto as 

organizações internacionais são dotados de personalidade jurídica e que, no Estado soberano 
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“essa característica é obtida pelos três elementos: território, povo e governo, garantida a plena 

soberania e também pelo reconhecimento estatal e governamental dos demais membros da 

Sociedade Internaciona”.
708

 

Nesse sentido, após um longo arrazoado para fundamentar que a Santa Sé é um 

sujeito internacional que possui caráter de pessoa jurídica e não apenas uma autoridade 

suprema da Igreja Católica, Viana conclui que esse ente, em sua condição de sujeito do 

Direito Internacional, “dificilmente encontra resistência, pois a doutrina, de forma majoritária, 

desde sempre assim a classificou”. Já no tocante aos três elementos que constituem um 

Estado, citados acima, levando-se em consideração a personalidade jurídica originária do 

Direito das gentes, há as seguintes particularidades:  

 

A Santa Sé possui sua base territorial, a Cidade do Vaticano, possui uma forma de 

governo não subordinado a qualquer autoridade exterior, regido pelo Código de 

Direito Canônico, porém a comunidade ali estabelecida não carrega nacionalidade 

da Santa Sé, pois quando chegam ao Vaticano mantêm a sua de origem, mas é 

possível considerar, que a população seja todos os cristãos seguidores da Igreja 

Apostólica Romana, seguindo a „nacionalidade‟ da fé.
709

      

  

Ademais, a autora assevera que a Santa Sé  

 

não possui matérias primas, grande contigente militar, recursos energéticos que são 

tão importantes para outros Estados, mas nem por isso deixa de ser um ator 

internacional impotante, pois todas as mensagens e ações realizadas pelo Sumo 

Pontífice, atualmente Francisco I, sempre chegaram e ainda chegam a muitos povos 

da Terra. A Santa Sé possui esse caráter carismático, o Papa como seu representante, 

recebe muitas visitas de presidentes de outros Estados e também as faz. [...] a Santa 

Sé é distinta do Estado da Cidade do Vaticano, a Santa Sé é soberana, constituída 

pela Cúria Romana e pelo Papa, [...] já o Estado da Cidade do Vaticano é o território 

que garante a liberdade espiritual do Papa.
710

 

 

Ainda acerca da personalidade jurídica internacional da Santa Sé, baseando-se na 

Acepção de Accioly, Souza afirma que não pode mais haver dúvida alguma sobre essa 

personalidade da Santa Sé, chegando às seguintes conclusões: 

 

1. O Estado da Cidade do Vaticano, ainda que minúsculo, possui todos os 

caracteres formais de um Estado soberano e sobre o qual o papa exerce plena 

soberania.  

2. Não pode haver mais dúvida quanto à personalidade jurídica da Santa Sé ou do 

seu chefe, o papa. 
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3. Foi só a necessidade de se dar base material à soberania espiritual do papa, de se 

lhe conceder uma garantia de direito público internacional capaz de lhe assegurar a 

completa independência, que determinou a criação da soberania territorial da Santa 

Sé, ainda que sobre uma área mui restrita. 

4. A Snata Sé e o Estado da Cidade do Vaticano são dois distintos sujeitos 

internacionais. Embora possuam também uma íntima relação de „união pessoal‟. 

5. A personalidade jurídica internacional compete exclusivamente à Santa Sé, seja 

no plano interno – o próprio ordenamento canônico, seja no plano internacional – os 

Tratados, Concordatas. [...]
711

 

 

Viana, por sua vez, conclui que a interação existente entre governos e Santa Sé 

confirma sua exposição acerca da soberania desta e da abrangência global alcançada por esse 

ente nas últimas décadas, sustentando, com isso, a necessidade de um reconhecimento mais 

profundo do seu agir internacional. Portanto, “tem a Santa Sé o poder de firmar tratados 

internacionais, de enviar representantes diplomáticos tanto frente a Estados como a 

organizações internacionais, além de ter um „locus standi‟,” isto é, “de ter direito de aparecer 

e ser ouvida perante tribunais internacionais, nos procedimentos de soluções pacíficas de 

litígios destacando-se a atuação do Papa como árbitro, conciliador e mediador de conflitos 

entre Estados”.
712

 

Entendida que a Santa Sé é um Estado Soberano e que possui personalidade jurídica 

de Direito Internacional Público, passa-se à verificação da processualidade para a celebração 

de tratados internacionais, tendo em vista que a Constituição Federal brasileira atual estatui a 

necessidade de colaboração entre os poderes executivo e judiciário para que essa celebração 

seja concluída, conforme expressam, respectivamente, seus artigos 84, inciso VIII, e 49, 

inciso I: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (EC nº 19/98) 

I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, 

[...].
713

 

Art. 84. Compete privativamente ao presidente da República: (EC nº 23/99 e EC nº 

32/2001) 

[...] 

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional; [...].
714
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Acerca da terminologia, acredita-se que não há necessidade de se fazer um arrazoado 

sobre os termos usados para nomear tratados internacionais, pois, como já se observou em 

nota de rodapé da página inicial deste capítulo, há grande variedade de vocábulos para 

designar os entendimentos entre Estados:  

 

acordo, ajuste, concordata, contrato, convenção, convênio, pacto, protocolo, tratado, 

tendo o Brasil e a Santa Sé escolhido o termo „Acordo‟ para o documento assinado 

em 2008, não tendo os Estados optado pelo termo „Concordata‟, que em Direito 

Internacional identifica muitos entendimentos bilaterais assinados pela Santa Sé.
715

 

 

Entretanto, é interessante considerar a afirmação de Mazzuoli, tendo em vista que ele 

assevera que a Convenção de Viena de 1969 “não faz acepção às diferentes denominações 

que por ventura possam ter os tratados internacionais”, sendo, por isso, natural que  

 

a prática internacional atribua a cada acordo (que veicula cada tipo de matéria 

diferente) a nomenclatura que a vontade das partes julga mais apropriada. Mas a 

verdade é que, independentemente do nome que se lhe atribua, o ato internacional 

celebrado será tratado se constituir um acordo formal de vontades (entre Estados ou 

organizações interestatais) regido pelo Direito Internacional Publico e com a 

finalidade de produzir efeitos jurídicos entre as partes.
716

 

 

Além de a Constituição Federal do Brasil estatuir a processualidade para a 

celebração de tratados, como mostrado acima, isto é, por meio dos artigos 84, inciso VIII, e 

49, inciso I, Mazzuoli ressalta que, no processo de formação e internacionalização dos 

tratados internacionais, é necessário que eles passem pelas seguintes fases para que passem a 

existir e produzir efeitos jurídicos: 

 

a) negociações preliminares e assinatura; b) aprovação parlamentar (referendum) por 

parte de cada Estado interessado em se tornar parte do tratado, c) ratificação ou 

adesão do texto convencional, concluída com a troca ou depósito dos instrumentos 

que a consubstanciaram; e d) promulgação e publicação do texto convencional na 

imprensa oficial do Estado. Esta ultima fase é apenas complementar às demais e visa 

dar aplicabilidade interna ao compromisso internacionalmente firmado.
717

 

 

Para Cury, a assinatura do Acordo “só se completa se houver ratificação que é 

Congressual [...]”, ou seja, o processo ocorre da seguinte forma: “após a mensagem 

presidencial encaminhada ao Congresso com o teor completo do Acordo, com exposição de 
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motivos, o Acordo é discutido e votado, separadamente, primeiro na Câmara e depois no 

Senado, caso os termos sejam aprovado na primeira Casa.” Havendo aprovação nas duas 

casas, “a formalização do Acordo é finalizada por meio de um decreto legislativo promulgado 

pelo presidente do Senado entrando em vigor tão logo publicado no Diário Oficial”.
718

 Por 

isso, conforme afirma Cury, o Acordo está em consonância com o inciso VIII do art. 84 e com 

o art. 49 da Constituição Federal de 1988, já que seguiu seu procedimento formal. Logo, 

juridicamente, o citado ato normativo está em conformidade com o ordenamento jurídico 

brasileiro na acepção de Cury. 

Levando-se em consideração a análise feita por Canotilho em relação aos requisitos 

necessários para que um ato normativo seja constitucional, observa-se que esses atos estão 

isentos de inconstitucionalidade apenas no caso em que “não violem o sistema formal, 

constitucionalmente estabelecido, de produção desses actos, e quando não contrariem, 

positiva ou negativamente, os parâmetros matérias plasmados nas regras ou princípios 

constitucionais”.
719

 

Por isso, em função do que se estudou neste capítulo sobre a inconstitucionalidade 

formal, a personalidade jurídica internacional da Santa Sé no Direito Internacional Público, o 

que expressam a Constituição brasileira e Mazzuoli acerca da processualidade para a 

celebração de tratados internacionais, pode-se dizer que não há inconstitucionalidade formal 

no Acordo estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé, já que não se observou violação de regras 

de competência, defeito de formação e nem tampouco se verificou inobservância de princípio 

de ordem técnica ou procedimental nesse ato normativo. Afirma-se isso porque tanto o Brasil 

quanto a Santa Sé têm o poder de firmar tratados internacionais, além ter sido observado que 

o Acordo está em consonância com o disposto no inciso I do artigo 49, combinado com inciso 

VIII do art. 84 da Constituição Federal Brasileira de 1988, já que houve aprovação na Câmara 

e, posteriormente, foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio de mensagem do 

Presidente da República, sendo também ali aprovado através do Decreto Legislativo 

689/2009, datado de sete de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial da União do dia 

seguinte. Além disso, celebrou-se a troca dos instrumentos de ratificação do Acordo, fato 

ocorrido no Palácio Apostólico do Vaticano no dia 10 de dezembro de 2009, quando D. 

Dominique Mamberti, por parte da Santa Sé, e o Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, 

por parte da República Federativa do Brasil, formalizaram o intercâmbio. Por fim, o 
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Presidente da República o promulgou por meio do Decreto nº 7.107, de 11 de fevereiro de 

2010), publicado no Diário Oficial da União de 12 de fevereiro de 2010 e, com isso, o texto 

foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, inexiste inconstitucionalidade formal 

no Acordo, pois não há violação de atos decorrentes de sua formação, não havendo, portanto, 

antinomia entre a Constituição e a norma legal, o Acordo, no caso, podendo-se dizer que o 

Acordo estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé está em conformidade com o ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Entretanto, de acordo com o artigo 10, inciso III, da Lei Complementar nº 95/98
720

 

(alterada pelos Decretos 2.954/1999 e 4.176/2002), que reza que “os parágrafos serão 

representados pelo sinal gráfico „§‟, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a 

partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão „parágrafo único‟ por 

extenso” [grifo nosso]
721

, pode-se verificar que o parágrafo 1º do artigo 11 do Acordo está 

formalmente incorreto, já que nesse artigo não há outros parágrafos. Porém, como se viu ao 

longo deste capítulo, quando o legislador aprova uma lei em procedimentos que desrespeita 

limites formais previstos na Constituição, ele “acaba por „violar‟ norma constitucional, mas 

essa violação ocorre de modo muito diferente do que o se legislador aprovasse lei cujo 

conteúdo fosse inconstitucional”, tratando-se assim de uma inconstitucionalidade material que 

pode ser reparada simplesmente dando-se prevalência à norma constitucional violada.
722

 

Nesse caso, pode-se dizer que objeto recai sobre o mesmo dispositivo aprovado em 

processo legislativo, não havendo dúvida em relação à origem da norma legislativa (o Acordo 

existe), embora nela se reconheça defeito de conteúdo que lhe prejudica a validade, sendo 

assim, o Supremo Tribunal Federal pode optar por suspender expressões para tentar salvar o 

restante do texto do Acordo. Isto é, considerar como um caso de inconstitucionalidade parcial. 

Há também, no mesmo parágrafo 1º do artigo 11 do Acordo, outro caso que pode ser 

considerado como falha conteudista (material), tendo, por isso, suscitado muita polêmica e 

discussão em torno da constitucionalidade desse ato normativo acerca do ensino religioso nas 

escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, que deve ser considerado como outro caso 

de inconstitucionalidade parcial. Trata-se da expressão “católico e de outras confissões 

religiosas” que está inserida nesse parágrafo: 
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§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula 

facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em 

conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de 

discriminação.
723

   

 

Há tanto fundamento nessa consideração de inconstitucionalidade parcial da 

expressão citada que a Procuradora-Geral da República (PGR) em exercício, Débora Macedo 

Duprat de Brito Pereira, impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual ela requer e 

aguarda o provimento da ação para que o Supremo Tribunal Federal: 

 

(i) realize interpretação conforme a Constituição do art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 9.394/96, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de 

natureza não-confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade 

de representantes de confissões religiosas; 

(ii) profira decisão de interpretação conforme a Constituição do art. 11, § 1º, do 

“Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto 

Jurídico da Igreja Católica do Brasil”, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 

698/2009 e promulgado pelo Presidente da República através do Decreto nº 

7.107/2010, para sustentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de 

natureza não-confessional; 

(iii) caso se tenha por incabível o pedido formulado no item imediatamente acima, 

seja declarada a inconstitucionalidade do trecho “católico e de outras confissões 

religiosas”, constante no art. 11, § 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé acima referido.
724

 

  

Pode-se observar que a Procuradora-Geral da República (PGR), na verdade, requereu 

nesses três itens citados por ela a declaração de inconstitucionalidade parcial em sentido 

restrito (já abordada neste trabalho). Ou seja, para os itens (i) e (ii), a Procuradora utilizou a 

hipóptese na qual “a declaração de inconstitucionalidade, sem afetar ou reduzir o texto do 

dispositivo, repercute sobre alguma(s) interpretação(ões) que dele se extrai(em) [...]”
725

, isto 

é, a hipótese da inconstitucionalidade parcial em sentido restrito vertical. Por isso, solicitou 

que fosse feita a interpretação por meio da técnica interpretativa Conforme a Constituição. Ao 

passo que, para o item (iii), leva em consideração a hipótese na qual “a declaração de 

inconstitucionalidade gera efeito ablativo de expressões linguísticas contidas no texto do 

dispositivo impugnado, com aproveitamento do restante do texto na extração de norma(s) 
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válida(s)”
726

, ou seja, a hipótese da inconstitucionalidade parcial em sentido restrito 

horizontal. Isso fica explícito em outra parte do documento, na qual a Procuradora enfatiza 

que: 

  

Contudo, caso se entenda que não há como interpretar o referido preceito normativo 

da forma sugerida, existe outra alternativa para sanar o apontado atentado contra o 

princípio da laicidade do Estado. Poderá a Corte, nesta hipótese, proferir decisão de 

declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, para suprimir da 

redação do art. 11, § 1º, do Acordo, a expressão “católico e de outras confissões 

religiosas” 
727

 

 

É por conta disso que a Procuradora-Geral considera ser “inequívoco o cabimento, 

com pedido de interpretação conforme a Constituição, de ato normativo federal superveniente 

à Constituição, como o art. 33 da Lei nº 9.394/96”. Além disso, da mesma forma, “não há 

dúvida quanto ao cabimento desse tipo de ação contra tratados e acordos internacionais 

dotados de conteúdo normativo, que já tenham sido incorporados ao ordenamento jurídico 

brasileiro, como ocorre no caso”, como também na hipótese do Acordo conter “diversas 

regras gerais e abstratas, dentre as quais o seu art. 11, § 1º, que versa sobre o ensino religioso 

nas escolas públicas”. Por isso, ela enfatiza que “não há óbice a que sejam questionados, em 

uma mesma ação, atos normativos que, embora insertos em diplomas legais diversos, são 

emanados da mesma entidade federal e têm o mesmo objeto”.
728

 Logo, não resta dúvida, o 

argumento da Procuradora-Geral da República em favor da inconstitucionalidade parcial do 

Acordo tem muita propriedade e fundamento.  

Assim, em apoio à Procuradoria Geral da República (PGR), as organizações sem fins 

lucrativos Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, Conectas Direitos Humanos e 

Ecos – Comunicação em Sexualidade, em articulação com o Comitê Latino-americano e do 

Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM e a Relatoria Nacional para o 

Direito Humano à Educação da Plataforma DhESCA Brasil, por meio de seus advogados 

constituídos, requereram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito, 

Relator da ADI 4.439, com fundamento no § 2º do artigo 7º da Lei 9.868/99, além da sua 

admissão como Amici Curiae da citada ADI, que “seja atendida a solicitação da PGR e 
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convocada audiência pública para debater o tema e informar o julgamento (art. 7º, §1º da Lei 

9.868/99)”.
729

 

De acordo com a própria Petição de Amici Curiae citada, ela 

  

[...] apresenta informações, reflexões e subsídios técnicos e fáticos, oriundos de 

pesquisas e levantamentos desenvolvidos pelas próprias organizações requerentes e 

por outros pesquisadores do campo educacional e de direitos humanos, capazes de 

apoiar as posições em defesa da laicidade, expressa na neutralidade do Estado em 

relação ao universo religioso, as crenças e as opções não-religiosas.
730

 

 

Na verdade, a petição faz uma análise muito bem fundamentada em razões e 

fundamentos jurídicos e técnicos que indicam a necessidade de se “delimitar a aplicação do 

disposto no § 1º do art. 20 da Constituição, harmonizando-o com os demais preceitos 

constitucionais que asseguram a liberdade de pensamento, crença e culto, o princípio da não 

discriminação e a função social da educação escolar pública”
731

 em um documento composto 

por 77 páginas que reforça o cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade do Acordo 

impetrada pela PGR. 

No intuito de enfatizar a evidência da relevância pública da temática tratada nas 

normas que regulamentam a oferta e o caráter da disciplina ensino religioso em todas as redes 

públicas de ensino fundamental do território nacional e justificar a iniciativa dos signatários 

quanto à apresentação da petição, o documento observa que essa disciplina atende “a mais de 

28 milhões de alunos nos diferentes estados, municípios e no Distrito Federal”
732

, mostra a 

notabilidade da relação do ensino religioso com os princípios da laicidade, da igualdade e os 

objetivos da educação escolar pública no Brasil e faz uma breve descrição das organizações 

postulantes para comprovar a inserção e o reconhecimento delas no cenário educacional 

brasileiro, além de sua interlocução com o sistema de justiça e sua relevância na proteção e 

garantia de direitos fundamentais.  

De acordo com a interpretação da Petição de Amici Curiae, a tese defendida pela 

ADI 4.439 é que “a unidade interpretativa que se impõe sobre a Constituição teria como 

consequência a necessidade da disciplina denominada ensino religioso ser ofertada nas 
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escolas públicas em caráter estritamente não-confessional.” Visto que, só dessa forma, “a 

disciplina ensino religioso tornar-se-ia compatível com o disposto no art. 19, inciso I, da 

Constituição apenas e tão somente quando observado tal caráter não-confessional”, já que  

 

„o conteúdo programático da disciplina consiste na exposição das doutrinas, das 

práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões – bem como de 

posições não-religiosas‟, como o ateísmo e o agnosticismo – sem qualquer tomada 

de partido por parte dos educadores, violando o princípio da laicidade em todas as 

outras hipóteses. Requer, portanto, a realização de interpretação conforme a 

Constituição dos dispositivos da LDB no sentido de que o ensino religioso em 

escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, proibida a admissão de 

professores na qualidade de representantes de confissões religiosas.
733

 

       

Além disso, o documento de apoio a ADI mostra que a Procuradoria-Geral da 

República antecipa a possível posição do Supremo Tribunal Federal, no sentido de entender 

que, apesar de à primeira vista apontar para o sentido de um ensino confessional na 

interpretação do artigo 11, § 1º, do Acordo – ao estipular o ensino religioso “católico e de 

outras confissões religiosas” – há também a possibilidade de uma interpretação em 

conformidade com a Constituição, ou seja, a indicação de um ensino religioso não 

confessional, em que seriam abordados temas relacionados à história da religião católica e de 

outras confissões religiosas. Interpretação que não seria cabível a partir do texto do Acordo, 

“já que uma interpretação literal parece indicar a pretensão de confessionalidade do ensino 

religioso nas escolas públicas, portanto, sua inconstitucionalidade”.
734

 

Para argumentar acerca de interpretações dúbias do ensino religioso em 

conformidade com o texto do Acordo, as instituições que a poiam a ADI observam que cinco 

organizações apresentaram petições solicitando a participação na ADI 4.439 na qualidade de 

Amicus Curiae, no caso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Conferência 

dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional), Associação Nacional de Educação Católica do 

Brasil (ANEC), Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro e Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso (FONAPER). Dessas cinco organizações, as três primeiras 

requerentes “defendem que a oferta do ensino religioso confessional nas escolas públicas não 

é incompatível com o princípio da laicidade, fundamentando sua posição, principalmente, no 

caráter facultativo da disciplina”, já havendo sido admitida a interpretação da CNBB, ao passo 
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que as duas últimas “corroboram com o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da 

República em sua manifestação inicial”.
735

 

Por isso, prevendo a hipótese de o Supremo Tribunal Fedral não entender cabível a 

interpretação do trecho “católico e de outras confissões religiosas” sobre o ensino religioso no 

Acordo, a citada Procuradoria-Geral pede que, nesse caso, “seja declarada a 

inconstitucionalidade parcial da norma, reduzindo exatamente o trecho acima mencionado, 

cuja vigência é incompatível com a Constituição Federal”.
736

 

Desse modo, a petição de apoio a ADI da PGR argumenta em favor de uma correta 

exegese do art. 210, § 1º, da Constituição a partir de um sistema constitucional que adota a 

laicidade como regra e que privilegia o pleno exercício das liberdades públicas, dentre as 

quais a liberdade religiosa, havendo, assim, “um conjunto de diretrizes constitucionais e 

explícitas que se apresentam em uma interpretação adequada dos dispositivos constitucionais 

sobre o ensino religioso nas escolas públicas, capazes de estabelecer balizas para as normas 

regulamentadoras”.
737

 Para tanto, considera que os seis pontos a seguir sintetizados devem ser 

levados em consideração para uma interpretação adequada do artigo 210 da Constituição 

Federal. 

1) “O ensino religioso não compõe o conteúdo obrigatório do ensino fundamental 

público”, tendo em vista que é facultativo, “estando submetido à liberdade religiosa dos 

estudantes e de seus pais ou responsáveis, [...] não poderia compor o currículo mínimo do 

ensino fundamental”, por isso, “apesar de ser oferecido como „disciplina‟, não apresenta o 

mesmo caráter e essencialidade (falamos aqui do ponto de vista público, respeitando a 

dimensão que esse ensino possa assumir na vida de cada pessoa) das demais disciplinas 

obrigatórias do currículo”.
738

 Logo,  

 

são inconstitucionais as normas regulamentadoras dos sistemas de ensino que 

incluem o ensino religioso entre os componentes curriculares comuns, 

independentemente da opção manifesta de cada um dos estudantes matriculados. 

Também são inconstitucionais aquelas normas que incluem as aulas de ensino 

religioso dentro da carga-horária mínima exigida aos estudantes.
739

 

 

2) “O ensino religioso não é parte da formação básica obrigatória do cidadão, mas 

expressão da liberdade de religião”, sentido que pode ser apontado como inconstitucional, 
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“porque inverte o sentido de excepcionalidade do § 1º do art. 210 da Constituição, a previsão 

na Lei nº 9.475/1977 (que altera o art. 33 da LDB) de que „o ensino religioso, de matrícula 

facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão‟”. Nesse sentido, sendo de 

matrícula facultativa, “como repete a LDB, a exemplo da norma constitucional – como pode, 

simultaneamente, esse ser parte integrante da formação básica do cidadão?” e “Aqueles pais, 

responsáveis ou estudantes que optarem por não frequentar a disciplina estariam sendo 

privados de uma parte de sua formação de cidadão?” Além disso, “soa discriminatório em 

relação aos não optantes pelo ensino religioso [...] afirmar que a formação básica do cidadão 

depende, em alguma parte, da formação religiosa”, assim como, “mais discriminatória é a 

expressão em relação aos não-crentes, ateus ou agnósticos, como se o exercício de sua 

liberdade de pensamento e crença lhes amputasse uma parcela da cidadania”.
740

 Portanto, de 

acordo com a petição de apoio à ADI, a formulação “é parte integrante da formação básica do 

cidadão”, presente na Lei 9.475/1999, dando nova redação ao art. 33 da LDB, seria 

incompatível com a norma, já que não está presente na Constituição e, por isso, colocaria em 

questão a plena cidadania de ateus, agnósticos, pagãos e outros grupos ao recusarem uma 

filiação religiosa ou o ensino religioso. 

3) “A Constituição não confere um direito público subjetivo ao ensino religioso, mas 

reconhece uma prerrogativa constitucional que pode ou não ser exercida”, ou seja,  

 

não haveria no preceito do § 1º do art. 210 da Constituição a expressão de um direito 

público subjetivo, mas sim o reconhecimento de uma prerrogativa constitucional 

que pode ser exercida pelas diferentes confissões religiosas, no espaço da escola 

pública e com a adesão facultativa dos estudantes.
741

 

 

Portanto, caberia ao Estado regular a forma de solicitação da educação facultativa, 

não incidindo sobre seu conteúdo, no entanto, assegurando que “a oferta do ensino religioso 

não venha a conflitar com as atividades e propósitos primários da escola pública ou causar 

conflitos internos à comunidade escolar”.
742

  

4) “O ensino religioso, ao menos nas modalidades de ensino confessional, não pode 

acarretar ônus direto para o Estado”, a petição recomenda uma interpretação do  § 1º do art. 

210 da Constituição que busque delimitar a natureza dos deveres estatais em relação a esse 

ensino, “tornando-o compatível com a vedação presente na regra-parâmetro do art. 19, inciso 

I”, concluído pela impossibilidade do Estado “custear diretamente o ensino religioso 
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confessional (ou interconfessional, pluriconfessional, ecumênico etc)”.
743

 No entanto, não tem 

sido esse sentido adotado pelas normas regulamentadoras do ensino religioso nas escolas 

públicas, já que, na prática, entende-se que o Estado “está autorizado a financiar o ensino 

religioso e a remunerar professores (as) encarregados (as) de tal disciplina, como de fato 

ocorre”, por isso, fica evidente “a exigência quanto ao conteúdo não estar vinculado a 

nenhuma confissão, ou a nenhum conjunto de confissões”.
744

   

5) “O Estado não pode ser compelido a ouvir entidade civil do campo confessional 

para a definição do conteúdo do ensino religioso (§ 2º do art. 33 da Lei 9.394/996, com 

redação da Lei nº 9.475/1997)”, por isso, é inconstitucional a previsão normativa que 

determina a oitiva obrigatória de entidade civil interconfessional para a definição dos 

conteúdos do ensino religioso, pois,  

 

se está vedado o proselitismo, e se a perspectiva não-confessional, que seria 

compatível com o artigo 19, inciso I, da Constituição, não admite a adesão aos 

princípios de nenhuma religião, mas sim a apreensão do fenômeno religioso do 

ponto de vista histórico-sociológico, então qual o sentido de uma entidade civil tal 

como a prevista na LDB?
745

 

 

Assim, não poderiam diferentes denominações religiosas participar da elaboração do 

conteúdo do ensino religioso, já que tal previsão estimula o proselitismo e a 

confessionalidade, além de o Estado não poder estabelecer relações de dependência com as 

confissões religiosas, de acordo com o artigo 19 da Constituição Federal de 1988. 

6) “A Constituição veda a oferta „transversal‟ do ensino religioso nas escolas 

públicas, por violar o caráter facultativo da matrícula e da frequência”, mas uma pesquisa 

desenvolvida pela Ação Educativa, em 2009, constatou que muitos sistemas de ensino 

preveem a oferta do ensino religioso de forma transversal, devendo ser ministrado pelo 

próprio professor da turma, sendo, por isso, inconstitucional essa oferta porque viola o caráter 

facultativo da disciplina e o princípio da não discriminação.  

Logo, esses seis pontos do § 1º do art. 210 da Constituição Federal e dos textos 

normativos que regulamentam o ensino religioso nacional nas escolas públicas, de acordo 

com a Petição de Amici Curiae na ADI 4.439, merecem consideração e pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal acerca da proposta feita pela Procuradoria-Geral da República, 

tanto no de que diz respeito à interpretação em conformidade com a Constituição quanto em 
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relação à declaração parcial de inconstitucionalidade do termo “católico e de outras confissões 

religiosas” presente no artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé. 

Na sequência da petição, os signatários (organizações sem fins lucrativos: Ação 

Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, Conectas Direitos Humanos e Ecos – 

Comunicação em Sexualidade, em articulação com o Comitê Latino-americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM e a Relatoria Nacional para o Direito 

Humano à Educação da Plataforma DhESCA Brasil) apresentaram alguns resultados de 

pesquisas e levantamentos realizados pelas próprias organizações signatárias e outros 

pesquisadores sobre a forma de implementação e os problemas que podem decorrer da 

presença do ensino religioso nas escolas públicas para concluírem que: 

 

Ao possibilitarem interpretações no sentido do ensino religioso confessional (ou 

interconfessional, pluriconfessional, ecumênico etc), tanto o artigo 33 da Lei n. 

9.394/1996 quanto o § 1º do artigo 11º do Decreto n. 7.107/2010 (Acordo entre o 

Brasil e a Santa Sé) violam princípios fundamentais dos direitos humanos. Voltam-

se contra a história de proteção das pessoas contra as arbitrariedades e imposições 

autoritárias das vontades do Estado, que nesse caso assume as diretrizes do campo 

religioso, e reintroduzem práticas históricas de discriminação.
746

 

  

Em um ensaio sobre a inconstitucionalidade das concordatas no Brasil, Mazzuoli 

explicita que, desde a expedição do Decreto nº 119-A, de 1890,  

 

[...] a celebração de concordatas com o Brasil há de ser considerada inconstitucional. 

Por dispensarem aos cidadãos católicos um tratamento especial e mais vantajoso em 

relação aos demais membros da sociedade (não-católicos), violam as concordatas os 

princípios constitucionais da liberdade de consciência e de crença.
747

 

 

Para Jesus Júnior et al, sob a ótica do direito internacional, o acordo não deveria ser 

considerado, uma vez que “ao estabelecer privilégios para a Igreja Católica, o tratado deveria 

ser denominado Concordata e não Acordo. [...] Por isso, há a sustentação jurídica sobre a 

inconstitucionalidade da Concordata no âmbito da democracia constitucional”.
748

 Logo, 

mesmo estando formalmente constitucional, o artigo 11, § 1 º do Acordo, como visto acima, 

sem dúvidas, traz evidências palpáveis de inconstitucionalidade parcial. 
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Esse posicionamento é reforçado por Cunha quando explicita que o Acordo trata de 

interesses exclusivos da Igreja Católica, pois, para ele, o esperado é que “um acordo 

internacional bilateral defina os interesses das duas partes. Não é o caso desta concordata, que 

é um elenco de itens de interesse exclusivo da Igreja Católica, que não inclui um só que 

expresse o interesse do Estado brasileiro”.
749

 

Para Cunha, o caso seria diferente “se o Vaticano e a República Federativa do Brasil 

firmassem um acordo de cooperação na luta por interesses de ambos, como, por exemplo, a 

troca de informações sobre o tráfico internacional de pessoas (mulheres para a prostituição e 

crianças para adoção clandestina)”, tendo em vista que  

 

Haveria ampla base política para um acordo desse tipo, contra o qual não pesaria 

dúvida alguma de favorecimento religioso. Nenhum crente, de religião alguma, ou 

agnóstico poderia argumentar contra a pertinência de tal acordo, apenas sobre os 

termos, que poderiam não estar bem redigidos ou não abranger todas as facetas da 

questão. Nada contra sua legitimidade. Não é esse o caso da concordata firmada em 

novembro de 2008, cuja inconstitucionalidade é flagrante.
750

 

 

Além disso, as dúvidas em relação à constitucionalidade do Acordo se acentuam 

quando os aspectos conceituais e históricos são levados em consideração, pois fica claro que, 

o que se destaca no interior dos artigos do Acordo, segundo Cury, é a existência de uma 

assinalação “[...] da distinção posta na singularidade da presença da Igreja Católica no Brasil, 

na sua relação com o Estado e na sua presença na sociedade”.
751

 

Conceitualmente, essa distinção, segundo Cury, fazendo referência a Bourdieu 

(1979), “não tem interesse na eliminação da diversidade. Ao contrário, a visibilidade da 

diversidade e o reconhecimento de seu valor são condições para o aparecimento da 

visibilidade e do gosto pela distinção”
752

, por isso, “a diversidade de uns é uma referência a 

contrario para pôr em destaque a condição de dominância consagrada da distinção em 

apreço”.
753

 Tal distinção legitimaria o acesso a uma posição de destaque dada por uma 

história cultural pregressa, isto é, aspectos históricos, entre outros fatores. Portanto, segundo o 

autor citado, o que há no Acordo “é uma discriminação positiva da Igreja Católica”.
754

 Essa 
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distinção fica mais evidente quando se observa a evolução histórica, pois, segundo Cury
755

, a 

Igreja Católica, com alto grau de organização, sempre a perseguia. 

Cury destaca ainda que, além dessa busca pela distinção, há 

 

[...] o caráter sigiloso de que se revestiram as negociações prévias à tramitação 

congressual e à assinatura entre os chefes de Estado. Não há, no caso, uma razão de 

Estado a determinar tal procedimento. A publicidade dos atos de governo é princípio 

constitucional posto no art. 37 da Constituição da República.
756

 

   

Portanto,  

 

[...] a força do tirano está no segredo. Deter uma informação sobre o outro, e se 

alguém detê-la, torna esse alguém capaz de transformar essa informação contra o 

outro, a favor do outro, de todo o modo algo com relação ao outro. Neste sentido, 

detê-la sigilosamente é ter o outro, no caso a sociedade, sob o meu controle.
757

 

 

Em relação ao aspecto histórico para analisar o Acordo, segundo Montero, pode-se 

entender que, embora a Igreja Católica tenha aceitado o princípio legal da separação com o 

Estado, “por um longo período conseguiu garantir a identificação simbólica e política entre 

comunidade política e comunidade de culto, produzindo uma convicção, bem enraizada na 

longa duração, a respeito da equivalência entre sociedade brasileira e religião católica”.
758

 

Para a autora, o catolicismo ainda mantém “a primazia simbólica e política na passagem dos 

valores para as normas”.
759

 

Cury, por sua vez, observa que isso ocorreu porque, historicamente, enquanto 

colônia, o Brasil 

  

[...] foi dominado por uma potência econômica da época (Portugal) como também 

foi catequizado (Companhia de Jesus, entre outras) por um país contra-reformista 

em que o rei deveria ser católico e ter laços estreitos com a Igreja Católica então 

detentora de Estados Pontifícios. Além disso, havia a instituição do Padroado que 

garantia direitos e privilégios entre Altar e Trono.
760

 

 

O autor citado, após proceder a uma análise nas constituições brasileira ao longo de 

sua história, assim como nos Decretos nº 11/1991 (que revogou o Decreto 119-A/1890) e 

                                                           
755

 CURY, 2013, p. 12. 
756

 CURY, 2013, p. 13. 
757

 CURY, 2013, p. 13. 
758

 MONTERO, 2011, p. 153-154. 
759

 MONTERO, 2011, p. 165. 
760

 CURY, 2013, p. 5. 



217 

 

4.498/2002, observa que o Acordo visa “uma refeitura do Decreto n. 119-A/1890 de modo a 

regular um conjunto de situações surgidas ao longo dos anos”
761

, dai afirmar que o texto do 

Acordo respeita à legislação nacional, mas que, no interior de seus artigos, “há a assinalação 

da distinção posta na singularidade da presença da Igreja Católica no Brasil, na sua relação 

com o Estado e na sua presença na sociedade”.
762

  

No entanto, isso não ocorre somente no Brasil, pois, como afirma Ari Pedro Oro, “o 

Estado não é neutro na América Latina”, já que “é a Igreja Católica que, em razão da sua 

importância histórica e cultural, se afirma como interlocutora religiosa privilegiada junto ao 

Estado, chegando a amealhar e obter para si, em diferentes domínios (educacional, 

assistencial, político), um tratamento privilegiado”.
763

 Para Oro, apesar de a maioria dos 

países latino-americanos se apresentarem legalmente como estados laicos, modernos e 

liberais, isto é na verdade “mais um ideal projetado, quase uma utopia, acerca das relações 

entre Estado-Igrejas, do que uma realidade observável [...] porque o Estado tende a dispensar 

um tratamento não igualitário, portanto discriminativo, na sua forma positiva ou negativa, em 

relação às religiões”.
764

 

Portanto, levando-se em conta os argumentos elencados acima em relação ao Acordo 

entre o Brasil e a Santa Sé, fica evidente que esse ato está em conformidade formal com o 

ordenamento jurídico nacional, isto é, não apresenta inconstitucionalidade formal. Porém, o 

mesmo não se pode afirmar quando o documento é analisado sob o ponto de vista material 

(levando-se em consideração o conteúdo), já que, pelos motivos argumentados acima, fica 

evidente a existência de inconstitucionalidade parcial tanto em relação à expressão § 1º do 

artigo 11 do Acordo, por não haver outro(s) parágrafo(s), como em relação à expressão 

“católico e de outras confissões religiosas”, por adjetivar o ensino religioso, contrariando, 

com isso, os princípios da laicidade e da igualdade ou liberdade religiosa.  Além de ficar 

evidente que há, conceitualmente, uma discriminação positiva em favor da Igreja Católica e 

que, historicamente, essa Igreja manteve uma primazia simbólica e política na passagem dos 

valores para as normas, havendo, por isso, sinal de distinção singular da presença católica 

tanto na sua relação com o Estado quanto na sua visível presença na sociedade brasileira, 

verificando-se isso, sobretudo quando é levada em consideração a aproximação de aspectos 

jurídicos, conceituais e históricos, o que reforça, ainda mais, a tese de inconstitucionalidade 

parcial do citado artigo do Acordo. 
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De fato, segundo Huaco, o ato de “celebração de acordos de Direito Internacional 

Público [...] por si só não violaria nenhum princípio constitucional da laicidade, igualdade ou 

liberdade religiosa, assim como não necessariamente o violaria o estabelecimento de relações 

diplomáticas com qualquer Estado”, em princípio, porém, o problema reside no fato de que 

“ao constituir um tratado internacional com a Santa Sé inevitavelmente aborda-se conteúdos 

que não podem ser diferentes do que os que regulamentam os assuntos religiosos da Igreja 

Católica em um determinado território nacional”, já que “a própria existência de Concordatas 

em um determinado país já é um indicador negativo sobre o grau de laicidade de seu Estado”, 

e mais ainda “o fato de que seus conteúdos abranjam assuntos que só competem aos Estados 

nacionais regularem de maneira unilateral no âmbito de seu próprio processo democrático 

interno”.
765

    

Há, ainda, outro artigo do Acordo que apresenta fortes indícios de 

inconstitucionalidade parcial. Trata-se do artigo 20, que expressa:  

 

O presente acordo entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação, 

ressalvadas as situações jurídicas existentes e constituídas ao abrigo do Decreto nº 

119-A, de 7 de janeiro de 1890 e do Acordo entre a República Federativa do Brasil e 

a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas, de 23 de outubro de 

1989.
766

  

 

Ao analisar esse artigo do Acordo, Fischmann destaca que ele  

 

indica o sentido de prevalência sobre os demais modos de crer e não crer, ao arrogar 

a si legitimidade para traçar um arco de mais de um século para convalidar 

documento anterior e regularizar situações de fato que foram se estabelecendo à 

margem da lei, com custos para a cidadania como um todo, arco que se inicia no 

Decreto 119-A, de 1890, estendendo-se até o Acordo Brasil-Santa Sé, de 1989.
767

 

  

Fischmann afirma isso porque verificou que o acordo firmado com a Santa Sé em 

1989 não cumpriu o preceito constitucional que obriga atos internacionais firmados pelo 

Presidente da República a obter aprovação do Congresso Nacional, tendo em vista que a 

autora observou que, de acordo com levantamento feito pelo Deputado André Zacharow junto 

à Consultoria Legislativa da Câmara, “apurou que o referido acordo nunca passou pelo 

Congresso Nacional, como exige a Constituição de 1988, motivo pelo qual não pode ser 

considerado como estando em vigor; ainda assim, desde que foi assinado, o acordo de 1989 
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tem sido aplicado”.
768

 Com isso, percebe-se que, no caso do acordo de 1989, há sim caso de 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, já que esse acordo foi produzido sem a 

observância do processo legislativo próprio, constatação que pode ser reforçada com o 

posicionamento seguinte do Deputado André Zacharow, citado por Fischmann: 

  

(...) ele [o Acordo de 2008] quer convalidar um acordo celebrado em 1989 sobre 

assistência religiosa nas Forças Armadas (...) que estabelece o Ordinariado Militar 

dentro das Forças Armadas, e isso não foi submetido ao Congresso contrariando o 

princípio constitucional. Não vale a alegação de que ele não gera despesas porque 

ele gera; basta ver que ele está em uso, já está em vigor durante vinte anos. O 

arcebispo militar, que é nomeado pelo papa, percorre o Brasil todo, ele tem assento 

no Estado Maior das Forças Armadas, status de general de divisão e, às expensas do 

governo brasileiro, ele visita e é recebido por governadores em todas as unidades 

militares. Já não existe aí isonomia de que somos portadores dentro da nossa 

Constituição.
769

 

 

É nesse aspecto que se constata o que já se afirmou anteriormente, ou seja, há uma 

discriminação positiva em favor da Igreja Católica, assim como há evidência de uma primazia 

simbólica e política dessa Igreja na passagem dos valores para as normas, evidenciando o 

sinal de distinção singular da presença católica tanto na sua relação com o Estado quanto na 

sua visível presença na sociedade brasileira. 

Para Fischmann, o acordo de 1989, ao ser submetido à convalidação de forma 

embutida no acordo de 2008, “gerou situações de fato à margem da lei, menos razão para 

simplesmente tornar de direito, sem analisar o que está sob o manto do passado, o que não 

pode ser assim simplesmente incorporado ao ordenamento jurídico nacional”.
770

 A autora 

considera também que, nesse caso, a convalidação do acordo de 1989 pelo acordo de 2008 

gera situações delicadas, as quais ferem a isonomia constitucional na relação entre religiões, 

tendo em vista que “colocam os capelães, independentemente de seu culto, em posição de 

subordinação de fato ao arcebispo militar católico, devido à posição privilegiada que lhe é 

atribuída por contar com acordo de cunho internacional, como é categorizado o mencionado 

de 1989”, tendo em vista que “essa quebra de isonomia afeta particularmente as Igrejas cristãs 

de confissão evangélica ou protestante que atualmente possuem capelães militares nas 

diversas Forças militares brasileiras”.
771

 Por isso, Fischmann analisa esse fato como estranho, 

tendo em vista que ela considera 
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a situação pela qual um religioso, na condição de cidadão civil e, assim, sem vida 

militar – ao contrário dos demais capelães que são concursados e seguidores da 

carreira militar – receba a designação de militar (arcebispo militar) e assuma um 

cargo também qualificado de militar (o denominado “Ordinariado Militar”) junto ao 

Ministério da Defesa; adicionalmente, semelhante situação reforça a quebra de 

isonomia anteriormente mencionada, porque o citado posto é reservado a uma dada 

denominação religiosa, no contexto de um acordo bilateral por meio do qual, ainda 

que nomeado formalmente pelo Presidente da República, obtém seu posto por ter 

sido indicado pelo papa; de fato, trata-se de situação que comprova que acordo de 

1989 é uma concordata, uma aliança entre o Estado brasileiro e determinado culto 

ou igreja, o que é vedado pela Constituição.
772

 

      

É por conta disso que Fischmann cria a tese de que “se uma denominação religiosa já 

goza de facilidades por ser maioria na população, e o Estado ainda brinda-a com privilégios, 

cuidando de oferecer roupagem aparentemente legal, ainda que não legítima, os demais 

grupos, de crença e não-crença, sentem-se menosprezados”
773

, para concluir que: 

 

É contraditório propor acordo com um grupo e, por esse acordo, criar embaraços aos 

demais, ferindo duplamente o disposto constitucional. Cria constrangimento no 

interior do próprio Estado, levando parlamentares a se apresentarem exclusivamente 

pela afiliação religiosa, e religiosos a se envolverem em um corpo a corpo de 

influência política, para obter votos para a aprovação. Assim, não é inócuo, nem 

pode ser considerado como não trazendo “nada de novo”. O novo que traz, é o 

confronto entre denominações e religiões, o menosprezo das minorias, pelo uso 

impróprio da “regra da maioria”, ferindo o jogo democrático, abrindo a porta ao 

desrespeito aos direitos fundamentais, criando ambiguidades, contradições e 

conflitos até então inexistente no seio da cidadania, com perdas e danos à 

democracia, que retórica alguma solverá.
774

 

 

Logo, pode-se afirmar, diante dos argumentos utilizados na análise de Fischmann, 

sobretudo acerca da inconstitucionalidade formal do acordo de 1989, em função de não ter 

passado por análise e aprovação do Congresso Nacional, que realmente o artigo 20 do Acordo 

entre o Brasil e a Santa Sé de 2008 gerou uma afronta à Constituição sob o ponto de vista 

material, tendo em vista que as expressões “e do Acordo entre a República Federativa do 

Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas, de 23 de outubro de 1989” 

desse artigo representam uma validação do acordo de 1989, provocando uma situação 

contraditória, criando embaraços e constrangimentos aos demais grupos religiosos, ferindo a 

isonomia constitucional na relação entre religiões. Residindo exatamente nessas expressões o 

vício, isto é, inconstitucionalidade parcial do artigo citado, justamente pela falta de tratamento 

isonômico entre dois grupos (os católicos e as demais religiões), tendo em vista que a lei 
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editada (o Acordo de 2008) provocou o nascimento da inconstitucionalidade parcial por 

omissão, já que trouxe vantagem incompatível com o princípio da igualdade, por ter 

favorecido apenas o grupo religioso dos católicos
775

. Podendo-se, entretanto, desfazer essa 

inconstitucionalidade de duas formas: estendendo a vantagem para os demais grupos 

religiosos ou mediante retirada da vantagem para o grupo dos católicos. Assim, a 

inconstitucionalidade pode ser reparada aplicando-se simplesmente a prevalência da norma 

constitucional violada, já que há uma antinomia entre duas normas (o Acordo entre o Brasil e 

a Santa Sé de 2008 vs. a Constituição Federal de 1988). Nesse caso, segundo Bernardes, 

“resolve-se a inconstitucionalidade pela mera prevalência da superior”
776

 (A Constituição de 

1988). Logo, é possível eliminar o vício somente pelo expurgo das expressões linguísticas “e 

do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às 

Forças Armadas, de 23 de outubro de 1989” que põem a norma inferior (o Acordo de 2008) 

em antinomia com a superior (A Constituição de 1988). Isto é possível porque, de acordo com 

o Art. 102, § 2º, da Constituição Federal,  

 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 

ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
777

 

 

Portanto, em conformidade com a análise procedida, foi possível constatar a 

evidência de três casos de inconstitucionalidade parcial no Acordo efetuado entre o Brasil e a 

Santa Sé em 2008 sob o ponto de vista material: em relação à expressão § 1º do artigo 11 do 

Acordo, por não haver outro(s) parágrafo(s); em relação à expressão “católico e de outras 

confissões religiosas” do citado parágrafo, por violar os princípios fundamentais dos direitos 

humanos, já que se volta contra a história da proteção das pessoas contra as arbitrariedades e 

imposições autoritárias das vontades do Estado, tendo em vista que possibilita a interpretação 

no sentido de um ensino religioso confessional nas escolas públicas de ensino fundamental e 

pelos outros motivos abordados acima; e em relação às expressões “e do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas, 
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de 23 de outubro de 1989”, constantes no artigo 20 do Acordo, por provocarem uma situação 

contraditória e criarem embaraços e constrangimentos aos demais grupos religiosos, já que 

trouxeram vantagem incompatível com o princípio da igualdade, por terem favorecido apenas 

o grupo religioso dos católicos, ferindo, por isso, a isonomia constitucional na relação entre 

religiões. 

  

3.2 Riscos do Acordo ao princípio da laicidade no ensino religioso brasileiro 

 

Procedendo-se a uma análise do Acordo em relação à educação, percebe-se que ele 

possui três artigos relacionados a esse tema: os artigos 9º, 10 e 11. Desses, os artigos 9º e 10 

são inofensivos, pois, como afirma Cunha: “Os dois primeiros temas são de fato inócuos, 

como qualificou, todo o texto, a diretora do Departamento da Europa do Itamaraty, no dia em 

que a concordata foi assinada”.
778

 Prova disso é que não há argumento sobre 

inconstitucionalidade da PGR desses artigos na ADI.  

De acordo com Jesus Júnior et al o artigo 9º “não inova no ordenamento jurídico 

pátrio, nem traz consequência alguma, de forma negativa, à educação brasileira”.
779

 

Em relação ao artigo 10 do Acordo, os autores citados analisam que: 

 

Ao enunciar que „a Igreja Católica, em atenção ao princípio de cooperação com o 

Estado, continuará a colocar suas instituições de ensino, em todos os níveis, a 

serviço da sociedade...‟, o artigo supracitado traz não mais do que isso, um conceito 

vago da atuação da Igreja Católica no cenário nacional, quando se refere a „a serviço 

da sociedade‟, e que, de fato, é, há muito, fornecido pelo catolicismo, e impassível 

de críticas por parte da sociedade como um todo. Além disso, nunca houve 

contestação quanto à constituição e administração de seminários pela Igreja 

Católica, para a formação de seus próprios quadros. Tampouco houve qualquer 

rejeição a que seus certificados e diplomas tenham efeito fora do âmbito religioso, se 

foram atendidos os requisitos da legislação educacional brasileira.
780

 

 

Em minuciosa pesquisa realizada, nenhuma análise que colocasse esses artigos como 

ofensivos ao princípio da laicidade foi encontrada, contrariamente ao artigo 11, que, além de 

polêmico, está presente em várias análises e serviu de base argumentativa para a ADI 

impetrada pela Procuradoria-Geral da República já abordada acima e que servirá como uma 

das bases para esta análise. 
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A autora da ADI fundamenta-se nos artigos 102 inciso I (alíneas “a” e “p”) e 103, 

inciso VI da Constituição Federal e nos preceitos da Lei 9.868/99, buscando construir 

argumentos fortes com base no princípio da laicidade e em face da unidade da Constituição 

para defender a tese de que: 

 

[...] a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o 

ensino religioso nas escolas públicas é através da adoção do modelo não-

confessional, em que o conteúdo programático da disciplina consiste na exposição 

das doutrinas, das práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões 

– bem como de posições não-religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo – sem 

qualquer tomada de partido por parte dos educadores.
781

  

   

Como argumento para sustentar sua tese, a autora utiliza as ações programáticas 

relativas ao objetivo estratégico VI e o item “d”, do mesmo objetivo, do Plano Nacional de 

Direitos Humanos 3
782

, visto que, nele, está disseminado o ensino não-confessional como 

compatível ao princípio da laicidade do Estado. 

Outro argumento utilizado por Pereira é o art. 33, com seus §§ 1º e 2º, da LDB 

9.394/96, que, além de reforçar o modelo não-confessional do ensino religioso, veda 

“quaisquer formas de proselitismo”
783

  e torna “evidente que „as normas de [...] admissão de 

professores‟ excluem a possibilidade de serem admitidos nessa condição representantes das 

diferentes denominações religiosas”.
784

 

Pereira observa ainda que, por meio da promulgação do Decreto nº 7.107/2010, 

“parece apontar, pelo menos numa primeira leitura”
785

, para a adoção de um ensino religioso 

católico e outros credos em nossas escolas públicas, em desacordo com o princípio da 

laicidade, quando utiliza em seu artigo 11, § 1º, a expressão “católico e de outras confissões 

religiosas”: 

 

§ 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula 

facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em 

conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de 

discriminação.
786 
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Muitos outros autores argumentam em relação aos riscos que o artigo 11 do Acordo 

traz ao princípio da laicidade no ensino religioso, a exemplo de Giumbelli
787

, que mostra que 

esse Acordo provocou uma alteração em relação ao que prevê tanto a Constituição Federal, 

quanto a LDB 9395/96, visto que não especificam um ensino “católico”, o que faz o autor 

citado levantar dois pontos:  

 

[...] pode-se ter dúvidas sobre a aplicação desse item do Acordo na direção do 

“modelo confessional”, uma vez que as resistências contra ele são grandes [...]. O 

segundo [...], o efeito revelatório do documento. Isso se aplica seja em relação a um 

projeto da Igreja Católica e sua opção por determinado modelo, seja em relação ao 

próprio assunto.
788

 

 

De acordo com Jesus Júnior et al, uma interpretação dissonante, no entanto, “extrai-

se do artigo 11, sendo o seu texto passível a inúmeras críticas, das mais diversos setores da 

sociedade. O primeiro, e principal parâmetro que lhe seja dado, refere-se à sua 

inconstitucionalidade”.
789

 

Para os autores citados,  

 

[...] a inclusão do artigo 11 e seu parágrafo 1º (que, na verdade, mais correto seria 

sua qualificação de “único”), remete a algo que a Igreja, ao longo dos tempos, 

perdeu, e tende a perder: o seu espaço como religião predominante. O artigo 

supracitado pretende assegurar uma disciplina contra a qual há um vasto movimento. 

Refere-se à retirada da obrigatoriedade de oferta pelas escolas públicas do ensino 

religioso.
790

 

 

Jesus Júnior et al observam também que o conteúdo do artigo 11 contraria o artigo 

33 do texto reformado da LDB, posto que determina que o conteúdo da disciplina Ensino 

religioso seja estabelecido pelos sistemas de ensino (especificamente pelos Conselhos de 

Educação), depois de ouvidas entidades civis constituídas pelas diversas confissões religiosas. 

De acordo com o FONAPER, a redação do art. 11 do Acordo não está em 

consonância com a Lei nº 9.475/97 e, por isso, seu texto  

 

abre espaços para a oferta de um Ensino Religioso na modalidade confessional, o 

que fere o Art. 19 e incisos seguintes da Constituição Federal de 1988, que veda à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios o estabelecimento e a 
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„subvenção a cultos religiosos ou igrejas‟. Um Ensino Religioso confessional nas 

escolas brasileiras só poderia ocorrer sem ônus para os cofres públicos.
791

  

 

Cury
792

 observa que o art. 11, § 1º, do Acordo não repete nem os termos da 

Constituição, nem os da LDB, visto que faz um acréscimo no qual o ensino religioso passou a 

ser adjetivo, quando acrescenta “católico e de outras confissões religiosas”. 

Fica evidente, portanto, que a adoção de um ensino religioso na modalidade 

confessional, como suscita o art. 11 do Acordo, oferece risco ao princípio da laicidade e, ao 

mesmo tempo, à unidade constitucional brasileira. Afirma-se isso porque, da forma como está 

escrito o citado artigo, há uma nítida regulamentação do ensino religioso, assim como há uma 

visível introdução de referência normativa, caso não haja um limite de interpretação de seu 

significado por parte do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o ensino religioso 

adotado nas escolas públicas de ensino fundamental brasileiras terá um caráter bem mais 

dúbio do que tinha antes do Acordo quanto a sua interpretação, com evidente tendência de 

adoção da modalidade confessional. Ou seja, ao ser introduzida a expressão “ensino religioso, 

católico e de outras confissões religiosas” nesse artigo, há forte possibilidade de interpretação 

de o ensino religioso ofertado nas escolas públicas ter caráter confessional, além de ofertar 

certa prioridade para a Igreja Católica dentre as outras confissões religiosas, residindo, neste 

aspecto, a afronta ao princípio da laicidade. A prova disso é a existência de legislações e 

regulamentações de alguns Estados brasileiros que adotam o ensino confessional, como é o 

caso do Rio de Janeiro, pois, segundo a Petição de Amici Curiae na ADI 4.439, uma das 

consequências trazidas pela Lei Estadual nº 3.459/2000, no Rio de Janeiro, “foi o aumento do 

número de casos de invasões e ataques a templos e terreiros de umbanda e candomblé no 

Estado, além de violências físicas e verbais a crianças e adolescentes que professam religiões, 

crenças e cultos afro-brasileiros”.
793

 

Além disso, a Petição de Amici Curiae na ADI 4.439 observa que a pesquisadora 

Ana Maria Cavaliere apresentou uma série de conflitos envolvidos no caráter confessional do 

ensino religioso em uma pesquisa que realizou em catorze escolas públicas no Rio de Janeiro, 

ao entrevistar professores dessa disciplina e profissionais ligados às direções acerca da 
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implementação do disposto no Acordo Brasil-Santa Sé e da adesão da confessionalidade em 

todo território nacional, figurando como pano de fundo de suas conclusões que: 

 

„Sem exceção, os professores de ER entrevistados afirmaram ter vivenciado 

questionamentos de ordem doutrinária, vindos de alunos. A grande maioria dos 

profissionais, isto é, 85 deles, no conjunto dos 96 que participaram da pesquisa, 

demonstrou preocupação com a possibilidade de existirem conflitos religiosos nas 

escolas. A presença do ER nas escolas, ao invés de funcionar, tal como proclamado 

por alguns, como espaço para a ampliação da compreensão e da tolerância religiosa, 

parece atuar na direção do acirramento entre as diferentes posições, podendo ser 

interpretada – a própria lei e suas consequências – como elemento intrínseco e ativo 

do processo de acirramento das disputas entre as denominações evangélicas, em 

franca expansão, e a reação a elas por parte da Igreja Católica‟.
794

 [grifos dos autores 

da Petição Amici Curiae]. 

 

Outro fato importante a ser considerado em relação a riscos suscitados pelo Acordo é 

a Lei Geral das Religiões, que foi apresentada pelo deputado George Hilton, integrante da 

Igreja Universal do Reino de Deus, pertencente ao Partido Progressista de Minas Gerais, por 

meio do Projeto de Lei nº 5.598/2009, tendo em vista que esse Projeto de Lei busca estender 

os privilégios concedidos à Igreja Católica a todos os outros grupos religiosos brasileiros, 

situação desnecessária, pois a Constituição Federal do Brasil oferece, de forma geral, 

resguardo ao exercício da fé para todos os cidadãos de qualquer confissão religiosa. Isto é, 

pelo artigo 5º, incisos VI, VII e VIII, a Constituição Federal brasileira assegura que:  

 

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e suas liturgias; 

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
795

. 

 

Já pelos artigos 19, inciso I, e 210, § 1º, essa Carta Magna estatui o Estado laico, a 

separação entre os negócios do Estado e os da Igreja e a plena liberdade religiosa: 

 

Art. 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 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.
796
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Art. 210. [...] 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
797

 

 

Desse modo, percebe-se que essas garantias constitucionais desobrigam o cidadão de 

declarar sua opção de fé, seja para órgão público, seja para órgão privado. Por isso, não há 

necessidade de um Projeto de Lei para regulamentar os direitos e as garantias à prática 

religiosa no Brasil. 

Além disso, a Lei Geral das Religiões foi extraída do texto do Acordo entre o Brasil 

e a Santa Sé, pois, segundo Mariano, o teor dessa Lei “copiava, em grande medida, o 

conteúdo do acordo católico, mas tornava-o, por meio de alguns retoques, extensivo a todos 

os grupos religiosos”. Como também, por ter sido formulada como resposta religiosa e 

parlamentar ao citado Acordo, “fundamentou-se no princípio da laicidade firmando como 

critério central o tratamento isonômico do Estado a todos os grupos religiosos”.
798

 Porém, 

percebe-se que, diferentemente do Acordo, que estabelece relações bilaterais, a Lei Geral das 

Religiões estabelece relações multilaterais, já que tais relações ocorrerão entre os vários 

grupos religiosos e o Estado, além de não haver uma entidade jurídica única para resolver 

demandas que eventualmente surgirem, como no caso do Acordo, que tem a Igreja Católica 

para isso.    

Logo, esse Projeto de Lei representa risco, já que poderia comprometer a laicidade 

do Estado, sobretudo por suscitar a adoção do ensino religioso confessional nas escolas 

públicas brasileiras de ensino fundamental, assim como provocar intolerância e embate entre 

as religiões, além de criar uma debilidade republicana, já que irá conferir poder temporal 

incontrolável a qualquer instituição religiosa. 

De acordo com o site do Senado Federal, a situação atual do PL 5.598/2009, agora 

com a denominação de PLC – Projeto de Lei da Câmara nº 160/2009, é a seguinte: encontra-

se na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e já é matéria com relatoria, tendo em 

vista que o Presidente da citada comissão, Senador Delcídio do Amaral, designou o Senador 

Marcelo Crivella como relator da Matéria. Essa atualização é datada de 23/03/2015.
799

 

Portanto, percebe-se que o Acordo, de fato, oferece riscos ao ensino religioso nas 

escolas públicas brasileiras, sendo que esses riscos flutuam em torno de uma possível adoção 

desse ensino na modalidade confessional, contraindo o princípio da laicidade e a unidade da 
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Constituição brasileira, e do reforço da adoção desse ensino na modalidade confessional pela 

criação da Lei Geral das Religiões. No entanto, esses riscos serão abordados com maior 

profundidade no item 3.4 Consequências e problemas gerados pelo Acordo entre o Brasil e a 

Santa Sé ao ensino religioso público brasileiro, já que este pesquisador considera que eles são 

também caracterizados como consequências do Acordo e, por isso, poderão gerar alguns 

problemas sérios para o futuro do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras, merecendo 

um estudo mais aprofundado. 

 

3.3 Posturas católicas, não católicas e do FONAPER sobre o Acordo entre o Brasil e a 

Santa Sé 

 

Observando as posturas e as opiniões em relação ao Acordo entre o Brasil e a Santa 

Sé, nota-se que há divergência de posicionamento acerca do assunto, sobretudo entre a Igreja 

Católica, outras entidades religiosas brasileiras e o FONAPER.  

Segundo Jesus Júnior et al,  membros de religiões ou credos diversos do catolicismo 

sentem-se discriminados, “aludindo tratamento privilegiado à Igreja Católica, em desrespeito 

à liberdade de crença e à laicidade do Estado brasileiro, em flagrante desobediência às bases 

jurídicas elencadas na Constituição da República”.
800

  

A seguir, serão avaliadas as posturas da Igreja Católica, de confissões não católicas e 

do FONAPER, no sentido de observar seus posicionamentos em relação ao Acordo.  

 

3.3.1 Postura da Igreja Católica 

 

Analisando a postura da autoridade maior da Igreja Católica, verifica-se que, em 31 

de outubro de 2011, em seu discurso proferido na posse do novo Embaixador do Brasil junto à 

Santa Sé, publicado no site noticias.cancaonova.com, o Papa Bento XVI dedicou boa parte 

desse discurso para esclarecer o propósito do Acordo.  

Inicialmente, o Papa Bento XVI esclareceu que o Acordo, “longe de ser uma fonte de 

privilégios para a Igreja ou supor uma afronta à laicidade do Estado, visa apenas dar um 

caráter oficial e juridicamente reconhecido da independência e colaboração entre estas duas 

realidades”.
801
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Em seguida, afirmou que:  

 

A Igreja espera que o Estado, por sua vez, reconheça que uma sã laicidade não deve 

considerar a religião como um simples sentimento individual que se pode relegar ao 

âmbito privado, mas como uma realidade que, ao estar também organizada em 

estruturas visíveis, necessita de ver reconhecida a sua presença comunitária 

pública.
802

 

 

O Papa concluiu que o Acordo, na verdade, “é a garantia que possibilita à 

comunidade eclesial desenvolver todas as suas potencialidades em benefício de cada pessoa 

humana e de toda a sociedade brasileira”.
803

 

Percebe-se, nessas palavras do Papa, que ele deixa transparecer a ideia, normalmente 

pregada pela Igreja Católica ao longo da história do Brasil, de que ela era a única religião 

existente nessa nação, já que o pontífice generaliza “toda a sociedade brasileira” como 

beneficiada pelo Acordo, esquecendo-se da diversidade de religiões brasileiras, das quais 

considerável parcela dessa sociedade é membro, além dos ateus, dos agnósticos e dos sem 

religião. 

Quanto ao então Núncio Apostólico no Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri, publicou na 

Revista Lúmen algumas explicações sobre o documento celebrado entre o Brasil e a Santa Sé, 

expondo o porquê do Acordo e uma série de explicações acerca deste, deixando transparecer 

seu posicionamento em defesa desse ato normativo. Baldisseri expõe as razões do Acordo 

entre a Santa Sé e o Estado Brasileiro utilizando o seguinte argumento: 

  

O Acordo responde principalmente a uma exigência da Igreja de certeza jurídica: 

isto é, recolher, dentro de um único texto legislativo, o estatuto jurídico da Igreja 

Católica no Brasil; este texto, ademais, tem a força jurídica de um tratado 

internacional, sendo estipulado entre duas entidades soberanas de direito 

internacional: o Estado brasileiro e a Santa Sé.
804

 

 

Em suas explicações, Baldisseri esclarece que o Acordo não foi chamado de 

Concordata porque, para merecer o nome de Concordata,  

 

[...] um Acordo precisaria contemplar todos os principais itens relativos ao estatuto 

jurídico da Igreja e também a regulamentação de todas as assim chamadas “res 

mixtae”, ou seja, as questões que entram na competência do ordenamento jurídico 

da Igreja e, ao mesmo tempo, naquele do Estado, como, por exemplo, os efeitos 
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civis do matrimônio canônico e a instrução religiosa nas escolas. [...] Concluindo, a 

atualização do termo “Acordo” expressa, sem qualquer ambiguidade, a garantia e o 

respeito pela laicidade do Estado.
805

 

 

Para ele, a Igreja Católica não recebeu nenhum privilégio, assim como não ocorreu 

nenhuma discriminação em relação a outras confissões religiosas em função do Acordo, visto 

que cada artigo do Acordo, diante das atribuições da Igreja Católica contempladas, “se 

preocupa de realçar constantemente, ao mesmo tempo, duas exigências fundamentais: o 

respeito do ordenamento jurídico da Constituição Federal e das leis brasileiras, em todos os 

âmbitos, e a paridade de tratamento com as outras entidades de idêntica natureza”.
806

 

Na sequência de suas explicações, após dar esclarecimento sobre os principais itens 

do Acordo, Baldisseri, mais uma vez, reforçou seu posicionamento em defesa, expressando, 

em texto destacado, que “[...] no que diz respeito ao ensino religioso, não privilegia a Igreja 

Católica, nem discrimina outras confissões. Neste preciso intuito, foi expressamente 

mencionado, além do “ensino religioso católico”, também o “de outras confissões 

religiosas””.
807

 

Por fim, Baldisseri esclareceu que o casamento religioso contemplado no Art. 12 do 

Acordo tem efeito civil, fato esse reconhecido pelo Código Civil, assim como não há 

reconhecimento de vínculo empregatício entre os ministros ordenados e as suas Dioceses e 

entre os fiéis consagrados e os Institutos Religiosos e que os termos da imunidade tributária 

previsto no Acordo são os mesmo reconhecidos pela Carta Magna brasileira. 

Em uma conferência proferida na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

Baldisseri expressou, nitidamente, seu posicionamento em relação ao Acordo, ao afirmar que: 

 

O Acordo foi um evento histórico para o Brasil, que depois de 500 anos de vida 

compartida, a partir do primeiro desembarque em Porto Seguro em 1500, passando 

pela época do Império em 1822 e da Proclamação da Republica em 1889, vê 

cumprida uma definitiva sistematização jurídica da presença da Igreja Católica no 

país em termos modernos de “autonomia”, de “cooperação” e “de respectivas 

responsabilidades e serviço” “para a construção de uma sociedade mais justa, 

pacífica e fraterna”. É consequentemente apropriado o subtítulo, que soa assim: 

“Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil”.
808
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Essa postura do núncio comprova o que foi explicitado anteriormente neste capítulo, 

isto é, historicamente, a Igreja Católica procurou manter uma primazia simbólica e política na 

passagem dos valores para as normas, havendo, com isto, um nítido sinal de distinção singular 

da presença católica, tanto na sua relação com o Estado quanto na sua visível presença na 

sociedade brasileira. 

De acordo com Jesus Júnior et al, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) “nega o privilégio à Igreja Católica apenas por existir expressa referência à sua 

entidade, pois que natural seria essa referência, visto que o acordo se dá com a Igreja 

Católica”.
809

 

Além disso, o presidente da CNBB, Dom Geraldo Lyrio Rocha, em artigo 

publicado no site da Arquidiocese de Cuiabá, no dia 20 de agosto de 2009, afirmou que o 

Acordo “não fere a Constituição Brasileira nem concede privilégios à Igreja Católica. [...] Ele 

carrega num único instrumento jurídico, o que já está contido na Constituição Brasileira, na 

legislação do país e na jurisprudência”
810

, colocando-se, assim, na posição defensiva do 

Acordo. 

Segundo o Cardeal Dom Odilo Scherer, uma preocupação manifestada pela opinião 

pública no ato da assinatura do Acordo foi que feriria o princípio da laicidade e da não 

confessionalidade do Estado, porém, em sua leitura, tais receios seriam infundados. A postura 

de Scherer é totalmente favorável ao Acordo, visto que, segundo ele:  

 

Pelo Acordo, a Igreja católica deixa claros e públicos os modos de sua existência e 

de sua atuação na sociedade e isso significa respeito ao pluralismo e à convivência 

democrática. Fica claro para todos quem é quem e quais são os termos da 

colaboração e os compromissos recíprocos assumidos. Na elaboração do Acordo, 

houve todo o cuidado para respeitar a Constituição e a legislação já em vigor no 

Brasil. Portanto, não houve a pretensão de afirmar privilégios para a Igreja católica. 

Muito daquilo que fica estabelecido no Acordo vale também para outros grupos 

religiosos. A eles, de toda forma, fica assegurado o direito de buscar entendimentos 

para, de sua parte, também estabelecerem pactos com o Estado.
811

 

 

Portanto, como era de se esperar, a postura da Igreja Católica é de que o Acordo é 

legítimo e, por isso, procura, sobretudo, à sua maneira, explicar cada um dos itens desse 
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documento, sempre na perspectiva de que ele está em consonância com o ordenamento 

jurídico brasileiro e que em nada fere o princípio da laicidade e a Carta Magna do Brasil. 

 

3.3.2 Posturas de confissões não católicas 

 

Inicialmente, observa-se que é clara a postura da Bancada Parlamentar Evangélica 

no Congresso Nacional contra o Acordo, pois, de conformidade com Torres, a proposta sofreu 

forte resistência de deputados evangélicos, “que veem nela a concessão de privilégios do 

governo brasileiro à Santa Sé”.
812

 

Torres afirma também que, na opinião do deputado João Campos, presidente da 

Frente Parlamentar Evangélica, o artigo 11 “é uma forma de privilegiar a Igreja Católica na 

disseminação de conteúdo religioso a estudantes. O outro artigo, complementa Campos, 

representa a exclusão do Congresso de qualquer posicionamento sobre alterações futuras nas 

relações entre Brasil e Vaticano”.
813

 

A prova cabal dessa postura contrária ao Acordo foi o Projeto de Lei nº 5.598/2009, 

de autoria do Deputado George Hilton, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, como 

já observado no início deste capítulo. Esse Projeto de Lei, que tem total apoio e é 

movimentado pela bancada evangélica, apresenta praticamente os mesmos artigos do Acordo, 

mas na versão evangélica.  

Para Giumbelli, o citado Projeto de Lei “ficou conhecido como Lei Geral das 

Religiões e tramita agora no Senado, depois de ter sido aprovado na mesma sessão da Câmara 

que aceitou o Acordo com a Santa Sé”.
814

 

A seguir, aborda-se a postura de algumas confissões não católicas, no sentido de 

verificar seu posicionamento em relação ao Acordo, iniciando-se pela Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana do Brasil (IECLB), que publicou uma carta manifestando-se sobre o 

citado documento por meio do Portal Luteranos, no dia 06/02/2009. 

Na citada carta, Walter Altmann, Pastor Presidente da IECLB, afirma que, após 

receber significativo número de consultas em relação ao posicionamento da Igreja Luterana 
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em relação ao Acordo, observa que o assunto “é complexo e exige estudos mais aprofundados 

quanto aos seus desdobramentos e implicações”.
815

 

Na sequência da carta, Altmann destaca seis pontos, com os quais mostra uma 

postura de cautela em relação ao Acordo. Nos dois primeiros pontos, ele expõe a boa relação 

da IECLB com a Igreja Católica. No primeiro, apontando que a IECLB, em virtude de seu 

caráter ecumênico, tem muitas frentes de diálogo com várias denominações cristãs, incluindo 

a Igreja Católica, participando, inclusive, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, ao qual a 

Igreja Católica é afiliada, além de ter uma Comissão Conjunta com a citada Igreja no 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Já no segundo ponto, Altmann destaca a seriedade e a 

responsabilidade das ações da Igreja Católica em favor da missão de Deus no Brasil e reforça 

essa boa relação, ao testemunhar que: 

  

 [...] ao longo dos anos, temos podido testemunhar a seriedade, a profundidade e a 

responsabilidade que a Igreja Católica do Brasil imprime em suas ações em favor da 

missão de Deus para dentro da sociedade brasileira, inclusive com aguda percepção 

da responsabilidade social cristã. Com ela temos compartilhado a Campanha da 

Fraternidade Ecumênica em 2000 e 2005, e estamos planejando em conjunto, através 

do CONIC, nova campanha em 2010.
816

 

 

No terceiro ponto, Altmann observa que, internacionalmente, “o próprio Vaticano 

tem status de Estado soberano, inclusive com assento na ONU. A partir daí, são legítimos e 

comuns acordos entre Estado. A Igreja Católica tem acordos semelhantes com outros 

países”.
817

 

No quarto ponto, afirma que a IECLB encontra-se em processo de avaliação em 

relação às consequências e repercussões do Acordo no que diz respeito à liberdade de culto, 

ao ensino religioso nas escolas públicas e ao reconhecimento dos ministros religiosos e 

lamenta que “o Acordo tenha sido elaborado, negociado e, por fim, assinado, sem que tivesse 

havido uma troca de ideias e um diálogo com outras confissões, bem como com a sociedade 

civil”.
818

 

Observa-se que, a partir desse ponto, mesmo cautelosamente, há uma argumentação 

e posicionamento desfavorável, mas é no quinto ponto que Altmann reforça o posicionamento 

da IECLB em relação ao Acordo, pois afirma que: 
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Na medida em que o Acordo contenha direitos e prerrogativas para uma Igreja, no 

caso a Católica, a IECLB espera que o Governo Brasileiro com naturalidade os 

estenda às demais confissões, pois o respeito mútuo, a liberdade religiosa e a 

igualdade entre as religiões devem ser um imperativo para o Governo e constituem 

um preceito constitucional que não pode ser ferido.   

 

Além disso, no ponto final de sua carta, Altmann expressa o desejo de que cresça o 

debate acerca do papel do Estado diante da religião, assim como da religião diante do Estado 

para que haja o fortalecimento do bem comum. 

No entanto, no dia 23 de setembro de 2010, em caráter oficial, o citado presidente da 

IECLB publicou, no mesmo Portal Luteranos, um manifesto sobre o ensino religioso nas 

escolas públicas, no qual ele manifesta mais incisivamente sua postura em relação ao Acordo, 

quando afirmou que 

 

é um retrocesso e se coloca na contramão da legislação acima mencionada 

concernente ao Ensino Religioso nas escolas públicas. Tampouco faz jus a um 

salutar processo de socialização e de capacitação para a cidadania que se dão no 

âmbito escolar. O ensino confessional de cada crença é atribuição das denominações 

religiosas em seus espaços próprios. O respeito mútuo, a liberdade religiosa e a 

igualdade de direitos entre as religiões constituem-se num preceito constitucional 

que deve ser rigorosamente respeitado.
819

  

 

Portanto, mesmo mantendo certa cautela inicialmente, a IECLB mostra-se, depois, 

desfavorável ao Acordo. 

No caso da postura da Convenção Batista Brasileira (CBB), seu presidente, Pr. Dr. 

Josué Mello Salgado, e o diretor executivo, Pr. Dr. Sócrates Oliveira de Souza, publicaram 

um manifesto em que expõem o posicionamento oficial da Igreja Batista sobre o Acordo. 

Nesse manifesto, Salgado e Souza, dentre outros argumentos, sustentaram as seguintes 

restrições acerca do Acordo: 

 

1. Que nossa ênfase restringe-se ao foco jurídico-institucional, pois os demais 

grupos religiosos não possuem instituições com "status" de Estado internacional que 

os representem, não havendo, assim, possibilidade legal destes pactuarem acordos 

semelhantes, sendo que também por isso ele é inconstitucional, uma vez que rompe 

com o princípio da isonomia estabelecido na Constituição Federal. 

2. Que este Acordo Internacional se apresenta temerário, na medida em que esta 

“Concordata Católica” trará benefícios concretos para o clero romano, os quais não 

são extensivos aos demais grupos religiosos do país. 

3. Que o princípio da separação entre Igreja e Estado, vigente em nosso sistema 

constitucional desde 1891, mantido em todas as constituições seguintes, e de forma 
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contundente na Carta Magna de 1988, fundamenta o Estado Laico, ou seja, o Estado 

sem religião oficial. 

4. Que, consequentemente, a conquista deste Estado sem religião oficial, em nível 

constitucional, apesar de todas as suas imperfeições, especialmente na inexplicável, 

sob o prisma da laicidade, existência dos diversos feriados religiosos, e ainda, na 

tolerância, que fere o princípio da separação entre Igreja e Estado, da exibição de 

símbolos místicos em prédios e repartições públicas, é um marco legal que não deve 

ser flexibilizado de forma alguma, exatamente porque ele é a garantia jurídica da 

convivência pacífica entre os religiosos brasileiros de todos os matizes de fé.
820

 

 

Percebe-se, assim, que a Igreja Batista considera o Acordo inconstitucional, em 

função de as demais confissões religiosas não possuírem o status internacional, havendo, por 

isso, quebra do princípio constitucional da isonomia. Além disso, o Acordo traz benefícios à 

Igreja Católica que não se estendem aos demais grupos religiosos brasileiros e fere o princípio 

da separação Igreja-Estado, que fundamenta o Estado Laico, que foi uma conquista que não 

deve ser flexibilizada. Portanto, a Igreja Batista mostra-se radicalmente contra o Acordo. 

A Igreja Metodista também manifestou seu posicionamento sobre o Acordo em uma 

declaração publicada pelo bispo João Carlos Lopes, presidente do Colégio Episcopal, em 

04/03/2009, em que, em breves palavras, ele faz os seguintes considerandos:  

  

a) Reafirmamos o direito da liberdade religiosa como um dos pilares indispensáveis 

de uma sociedade democrática e, nesse sentido, uma das conquistas determinantes 

da democracia brasileira. 

b) Proclamamos a importância constitucional do Estado Laico, ou seja, levando-se 

em consideração a liberdade de escolha religiosa. Igualmente, defendemos a 

separação entre o Estado e a Igreja. 

c) Entendemos que o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé fere 

os preceitos Constitucionais diante de seu Art. 19 da Constituição Brasileira de 1988. 

d) Apelamos ao Senado Brasileiro a não aprovação do presente acordo entre Santa 

Sé e República Brasileira, a fim de garantir os preceitos Constitucionais. 

e) Por fim, declaramos, enquanto Igreja Metodista, nosso compromisso com a vida 

manifestada em Jesus Cristo, em termos de justiça, paz, solidariedade, cidadania e 

tolerância.
821

 

 

Portanto, é visível o posicionamento da Igreja Metodista contrário ao Acordo, 

quando afirma, categoricamente, que ele fere o Art. 19 da Constituição Federal vigente e ao 

conclamar a importância do Estado Laico e seu posicionamento em defesa da separação 

Estado-Igreja. 
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A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), por sua vez, publicou um manifesto, no qual 

o presidente do Supremo Concílio, que representa essa Igreja, Rev. Roberto Brasileiro Silva, 

abre o citado texto manifestando a preocupação da IPB em relação à aprovação do Acordo, já 

que este vem “labutar contra a laicidade do Estado Brasileiro e cercear a liberdade religiosa 

através de manifesta preferência e concessão à Igreja Católica Apostólica Romana de 

privilégios por parte do Estado Brasileiro [...]”.
822

 

Em seguida, Silva expõe oito considerandos, com os quais argumenta e fundamenta a 

preocupação citada, e fecha o documento com uma manifestação taxativa de posicionamento 

da IPB contra o Acordo: 

  

Ante o exposto, em consonância com a Palavra de Deus, sua única regra de fé e 

prática, e com a sua doutrina, a IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

manifesta-se contra a aprovação do Congresso Nacional do referido Acordo 

Internacional ou de qualquer norma legal que privilegie determinada 

religião/denominação em detrimento de outras; não considerando a cidadania dos 

ateus e agnósticos também presentes no Brasil, consagrando ingerência de Estado 

Estrangeiro sobre o Estado Brasileiro e afrontando a separação entre o Estado e a 

Igreja, preservada em todas as Cartas Constitucionais da República Brasileira.
823

 

 

A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil também emitiu uma enfática declaração de 

desconforto e inconformidade com o Acordo, já que, segunda à Câmara dos Bispos dessa 

Igreja, ele reconhece uma certeza jurídica sólida e especial à Igreja Católica Romana e que, de 

alguma forma, ele é “a reedição atenuada do Padroado antes de 1890”.
824

 

A citada Câmara, não só publicou a citada declaração, que foi emitida por treze 

bispos da Igreja Anglicana, mas também a enviou à Presidência da República Federativa do 

Brasil, ao Congresso Nacional e aos meios ecumênicos. 

O posicionamento enfático de oposição da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil ao 

Acordo está expresso ao longo do corpo da declaração, argumentando, dentre outras coisas 

que: 

 

[...] 4.  O acordo celebrado entre o Estado Brasileiro e a Santa Sé fere frontalmente a 

Constituição Federal, de 1988, que não admite status privilegiado de crenças 

religiosas no Brasil. [...] 
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[...] 5. As relações diplomáticas entre Estados não podem servir de pretexto para a 

criação de um munus especial que incentive as práticas de uma confissão religiosa 

em detrimento das demais. 

6. Para além dessas considerações de ordem jurídica e constitucional, destacamos 

também a riqueza da caminhada ecumênica no Brasil. Essa caminhada tem sido feita 

com diálogo e com a busca do reconhecimento e legitimidade das confissões cristãs 

em superarem conflitos e buscarem atuar juntas na promoção da justiça e da paz. 

[...].
825

 

 

Outras duas instituições religiosas que, apesar de não produzirem manifesto contra o 

Acordo, são enfaticamente contra ele. São elas a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e 

a Igreja Assembleia de Deus (IAD). Afirma-se isto em função de a Igreja Universal do Reino 

de Deus, segundo Braga, ter patrocinado o Projeto de Lei 5.598/2009 (Lei Geral das 

Religiões) no Senado. Para Braga, “O autor, o deputado George Hilton (PRB-MG), e o 

senador que conseguiu assinaturas para o requerimento de urgência, Eduardo Lopes (PRB-

RJ), são pastores da entidade”.
826

 

Já a Igreja Assembleia de Deus, por meio da Convenção de Ministros das 

Assembleias de Deus Unidas do Estado do Ceará, ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.319 ao Supremo Tribunal Federal contra o Acordo, mostrando-se, 

assim, desfavorável a ele, embora a citada ADI tenha sido julgada ilegítima, pois, de acordo 

com seu relator, o Ministro Joaquim Barbosa, dentre outras razões, decidiu que: 

 

[...] a procuração outorgada ao patrono da requerente não contém poderes 

específicos para impugnar o ato ora atacado. Tendo em vista que a autora não 

preenche o requisito constitucional da legitimidade ativa para ajuizar a presente ação 

direta, deixo de determinar a regularização de sua representação processual. Do 

exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, e tendo em vista a ilegitimidade ativa da requerente, nego 

seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade.
827   

 

Constata-se, portanto, que as igrejas de confissão não católicas abordadas aqui têm 

posicionamento contrário ao Acordo entre o Brasil e a Santa Sé, uma vez que consideram que 

ele fere a Constituição Federal, tendo em vista que esta não oferece privilégios a qualquer que 

seja a crença religiosa, como o faz o Acordo em favor da Igreja Católica. 
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3.3.3 Postura do FONAPER 

 

O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) foi criado no dia 

26 de setembro de 1995, durante a 29ª Assembleia Ordinária do Conselho de Igrejas para a 

Educação Religiosa de Santa Catarina (CIER), na cidade de Florianópolis-SC, na ocasião em 

que o CIER celebrava seus 25 anos de existência. Sendo esse Fórum criado como  

 

uma associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-

partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme 

seu Estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino 

Religioso, constituindo-se num organismo que trata de questões pertinentes ao 

Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer natureza
828

.  

 

A partir de sua criação, o FONAPER passou a acompanhar, organizar e subsidiar 

esforços para efetivar o ensino religioso como componente curricular, tornando-se um espaço 

para a discussão e aglutinação de ideias e propostas para a construção e operacionalização de 

projetos concretos para a consolidação desse ensino.  

Com essas características e, sobretudo por defender a concepção de um ensino 

religioso “entendido como um componente curricular, que, a partir da escola, considere, 

acolha, valorize e promova o respeito à diversidade cultural religiosa brasileira, sem 

proselitismos e/ou discriminação de qualquer natureza”
829

, o FONAPER não poderia deixar 

de manifestar sua postura em relação ao Acordo entre o Brasil e a Santa Sé. Por isso, no dia 

20 de março de 2009, ele foi a público manifestar sua preocupação, principalmente acerca do 

artigo 11 do citado Acordo, por tratar especificamente do ensino religioso. 

 De acordo com o manifesto, o artigo mencionado, “além de ferir o princípio 

constitucional da separação entre Estado/Igreja, não contempla os avanços da atual legislação 

educacional brasileira, principalmente em relação à Lei nº 9.475, assinada, em 22 de julho de 

1997, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso”, tendo em vista que esse ato “procedeu de 

uma grande mobilização da sociedade brasileira, envolvendo educadores de diferentes setores 

de atuação, sensibilizados e comprometidos com a causa do Ensino Religioso nas escolas das 

redes públicas e privadas, em nível da Educação Básica”.
830
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Para o FONAPER, a proposta de ensino religioso apresentada nos termos do art. 11 

do Acordo “contrapõe o princípio da laicidade, o respeito pelo conhecimento da diversidade 

cultural religiosa e a manifestação pública de não adesão a qualquer crença” e que essa 

proposição “poderia expressar uma concepção de Ensino Religioso a serviço das instituições 

religiosas e não da educação”, uma vez que se trataria “de um problema sócio-político-

cultural e não somente pedagógico ou religioso” e que “as instituições religiosas, neste caso a 

Igreja Católica, apesar dos ditames da Lei nº 9.475/1997, buscariam transformar as aulas de 

Ensino Religioso em aulas de religião, ou seja, lugares para catequização e doutrinação 

religiosa, um espaço para proselitismos?”
831

 

O manifesto do FONAPER observa que “permitir ao outro ser sujeito de sua cultura 

e de seus desejos e, ao mesmo tempo, buscar construir com ele respeitosa e coletivamente 

saberes diferenciados, de modo especial, quando os desejos de um interferem na vontade e 

nos interesses de outrem”
832

 é uma das maiores dificuldades e desafios que a humanidade 

enfrenta na atualidade, tendo em vista que  

 

A escola pública não tem por função social transmitir e difundir crenças religiosas, 

mas ajudar os educandos a perceberem nas diferentes religiões e mesmo fora delas o 

que dá sentido último à vida, ofertando conhecimentos que os auxiliem a dialogar 

buscando construir convicções próprias em processos de respeito, acolhida e 

socialização em aprendizagens com os outros.
833

 

 

Por conta disso, o FONAPER conclui que,  

 

em uma sociedade democrática e diversa no aspecto religioso, como a brasileira, o 

encaminhamento da proposta de Ensino Religioso acordada entre o Governo 

Brasileiro e a Santa Sé não contempla os Princípios e Fins da Educação Nacional, ao 

propor a oferta de segmentar os conhecimentos religiosos segundo cada 

denominação religiosa, quando a LDBEN nº. 9.394/1996 prescreve que o ensino 

será ministrado com base em princípios, entre os quais se encontra “o pluralismo de 

ideias” (art. 3º, inciso III).
834

 

 

Por fim, para fechar seu manifesto, o FONAPER considera que o Estado “deve 

promover e respeitar a diversidade cultural religiosa, que transita no cotidiano escolar, 

permitindo que todos os educandos tenham acesso ao conjunto dos conhecimentos religiosos 

que integram o substrato das culturas, garantindo a liberdade religiosa dos cidadãos”.
835
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Portanto, constata-se neste estudo que: a Igreja Católica procura defender e justificar 

que Acordo está legalmente amparado, visto que não fere o princípio da laicidade, nem 

tampouco a Constituição Federal, uma vez que está nos conformes do ordenamento jurídico 

brasileiro; as instituições religiosas não católicas abordadas neste trabalho, por sua vez, 

colocam-se contra, alegando exatamente que o Acordo traz benefícios à Igreja Católica, que 

não foram estendidos aos demais grupos religiosos, e fere a Constituição Federal no que tange 

ao princípio da laicidade do Estado; e o FONAPER contrapõe o Acordo por considerá-lo 

contra o princípio da laicidade, o respeito pelo conhecimento da diversidade cultural religiosa 

e a manifestação pública de não adesão a qualquer crença e que, da forma como está proposto 

seu Art. 11, traz o risco de adoção de uma concepção de Ensino Religioso a serviço das 

instituições religiosas e não da educação. 

 

3.4 Consequências e problemas gerados pelo Acordo entre o Brasil e a Santa Sé ao 

ensino religioso público brasileiro 

 

Conforme já abordado anteriormente neste capítulo, pode-se constatar que o Acordo 

entre Brasil e Santa Sé, especialmente no que diz respeito ao ensino religioso na escola 

pública de ensino fundamental no Brasil, imprimiu riscos que poderão resultar em mudanças 

na forma como esse ensino é ofertado. Esses riscos, caracterizados por este pesquisador como 

consequência do Acordo, poderão gerar sérios problemas, como será verificado neste item do 

estudo. Essas consequências são a adoção do ensino religioso na modalidade confessional e a 

criação da Lei Geral das Religiões.  

 

3.4.1 Adoção do ensino religioso na modalidade confessional 

 

De acordo com uma análise efetuada sobre o § 1º do Art. 11 do Acordo, Lemgruber 

constatou a consequente adoção do ensino confessional em detrimento da forma ecumênica: 

 

[...] o chamado Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil vinculou o ensino 

religioso às doutrinas eclesiásticas professadas pelos distintos segmentos existentes 

no País, primando, portanto, por um modelo confessional em detrimento da forma 
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ecumênica de magistério daquela disciplina, a primar pelo ensinamento dos 

conceitos morais que permeiam, de maneira unívoca, a totalidade das religiões.
836 

 

O autor citado, fundamentado no sentido histórico-institucional dos princípios do 

pluralismo ideológico e da liberdade de crença, concluiu que o constante no artigo 11 do 

Artigo “não se mostra em conformidade com as diretrizes pluralistas e democráticas da Carta 

Magna vigente a pautarem o ministério do ensino religioso nos estabelecimentos oficias”
837

, 

logo, essa consequência do Acordo gerará como problema:   

 

[...] a possibilidade de que o ensino religioso nas instituições públicas seja oferecido 

exclusivamente de acordo com as orientações da Igreja Católica ou com as diretrizes 

emanadas de outras confissões, ainda que de forma facultativa, tal como previsto no 

sobredito dispositivo, acabará por permitir que tais crenças venham a ocupar o 

espaço público representado pelo ambiente escolar no sentido de promover a 

catequese dos discentes
838

. 

 

Como já foi observado no item 3.1 deste capítulo, a Procuradora-Geral da República 

impetrou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Acordo (ADI 4.439) no Supremo 

Tribunal Federal em função, sobretudo do conteúdo do § 1º de seu artigo 11, que traz a 

possibilidade de adoção do ensino religioso confessional, havendo a autora da citada ADI 

chegado à conclusão de que “o ensino religioso em escolas públicas que não se paute pela 

estrita observância da não-confessionalidade é constitucionalmente inadmissível”.
839

  

Além disso, Pereira aponta como problemas em relação a consequente adoção de um 

ensino religioso confessional: a violação do princípio constitucional da laicidade do Estado, a 

não promoção da autonomia do educando, a criação de constrangimentos, além de discriminar 

indevidamente crianças e adolescentes.
840

   

De acordo com Mangoni, o ensino religioso tem longo caminho a percorrer, apesar 

da longa caminhada percorrida, visto que “as instituições religiosas acham-se detentoras do 

fenômeno religioso e reivindicam para si o direito da educação nesta área e estamos longe de 

superar o interesse catequético, proselitista e confessional, presente na história do Ensino 

Religioso”.
841
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Em sua avaliação sobre o § 1º do artigo 11 do Acordo, Mangoni confirma que esse 

parágrafo reflete muito bem esse interesse por parte da Igreja Católica, já que:  

 

[...] tornar o Ensino Religioso “católico ou de outras confissões religiosas” é cair no 

risco da catequese e do proselitismo, o que é vedado pela LDB. E, mais grave, é 

reduzir o fenômeno religioso às instituições religiosas, o que o empobreceria 

enormemente. O Ensino Religioso pode ter o apoio das instituições religiosas, mas 

não devem ser estas a norteá-lo. Quem deve dar o norte do Ensino Religioso é o 

Estado através dos órgãos responsáveis pela educação (os sistemas de ensino). E 

quem deve definir os conteúdos do Ensino Religioso são os próprios sistemas de 

ensino, mesmo ouvindo “entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 

religiosas”.
842

 

 

Percebe-se, assim, que o autor citado chama a atenção para os problemas 

ocasionados pela adoção do ensino confessional, que são o risco de se cair no ensino religioso 

catequético, no proselitismo, na redução do fenômeno religioso às instituições religiosas e no 

seu empobrecimento. 

Zylbersztajn, em sua tese de doutorado em Direito, conclui que o texto do artigo 11 

do Acordo “prevê o ensino religioso católico e de outras confissões. Ou seja, além de adaptar 

a previsão legal de modo a incorporar o ensino confessional, diferencia a Igreja Católica das 

demais confissões”.
843

 

Holanda, em seu artigo publicado na Revista Diálogo Educação, conclui também que 

o Acordo “levanta a possibilidades da modalidade confessional católica” no ensino religioso, 

ao mesmo tempo em que acentua sua matrícula facultativa.
844

 

Para o FONAPER, o ensino religioso na modalidade confessional, como define o art. 

11 do Acordo ao adjetivar “católico e de outras confissões religiosas”, “não contempla os 

dispositivos das Leis Nacionais 10.639/2003 e 11.645/2008, que determinam a inclusão, no 

currículo oficial da rede de ensino, do estudo da história e cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

de forma interdisciplinar” e nem atendeu a Lei Federal nº 9.709/1998, em seus artigos 1º e 2º, 

que regulamentou o Art. 14, incisos I, II e III, da Constituição Federal, “onde prescreve que a 

soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, mediante Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular”, pois “o povo brasileiro 

não foi consultado acerca da relevância da assinatura do presente acordo e da alteração na 
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forma e no conteúdo de se ministrar a disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas do 

país”.
845

  

Portanto, a possibilidade de adoção do ensino religioso na modalidade confessional 

na escola pública de ensino fundamental brasileira, como uma das consequências do Acordo 

entre Brasil e Santa Sé, gera sérios problemas a esse ensino: a violação do princípio 

constitucional da laicidade do Estado; a não promoção da autonomia do educando; a criação 

de constrangimentos; discriminação de crianças e adolescentes; a possibilidade desse ensino 

nas instituições públicas ser oferecido exclusivamente de acordo com as orientações da Igreja 

Católica ou com as diretrizes emanadas de outras confissões; e ainda cair na categoria de 

ensino religioso catequético, no proselitismo, na redução do fenômeno religioso às 

instituições religiosas e, sobretudo no seu empobrecimento. 

 

3.4.2 Criação do estatuto geral das religiões 

 

A outra consequência do Acordo entre Brasil e Santa Sé, na visão deste pesquisador, 

foi o Projeto de Lei 5.598/2009, proposto pelo deputado George Hilton, membro da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Como já afirmado anteriormente, esse Projeto tornou-se 

conhecido como Lei Geral das Religiões. 

Segundo Mariano, o autor do citado Projeto de Lei fundamentou sua proposta em 

consonância com a lógica dos pluralismos religioso e político, uma vez que ele  

 

recorreu à estratégia de pleitear tratamento isonômico do Estado aos diferentes 

grupos religiosos e pressionou os parlamentares a serem equitativos e inclusivos em 

sua relação com as religiões não-católicas. Ciente da enorme dificuldade de laicistas 

e evangélicos impedirem a aprovação do acordo católico, Hilton fiou-se no cálculo 

político de que os deputados federais, temendo possível desgaste eleitoral, não 

teriam coragem de aprová-lo e, ao mesmo tempo, rejeitar o PL evangélico de sua 

autoria. Rejeitá-lo configuraria uma discriminação aberta e uma afronta aos 

evangélicos e demais grupos religiosos, o que poderia resultar num elevado custo 

político para os parlamentares [...].
846

 

  

Fazendo uma breve abordagem acerca da tramitação do Projeto de Lei das Religiões, 

Reimer observa que ele 
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[...] começou a tramitar no Senado sob forma de Projeto de Lei da Câmara nº 

160/2009 em 02 de setembro de 2009. Tramitou na Comissão de Educação, 

recebendo parecer favorável do senador Inácio Arruda em 25 de novembro de 2009. 

Em 02 de março de 2010, a comissão aprovou requerimento dos senadores Flávio 

Arns, Gerson Camata e Marco Maciel com proposta de realização de audiência 

pública para instruir o projeto de lei. Em 28 de abril, foi realizada a referida 

audiência pública com representantes de vários segmentos religiosos no país. Em 18 

de maio, a comissão acolheu requerimento para inclusão do presidente do Conselho 

Nacional de Umbanda do Brasil em próxima audiência pública. Em 08 de junho, a 

comissão aprovou requerimento de Gerson Camata, suspendendo audiências 

públicas, aguardando [...].
847

 

 

Em 06 de julho de 2010, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de 

Educação, Cultural e Esporte e, no dia 12 de junho de 2013, foi aprovado pela Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS) e, em razão de “acordo de líderes, a matéria, que deveria passar por 

exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), segue diretamente para plenário”.
848

 

A evidência do Projeto da Lei Geral das Religiões como uma consequência do 

Acordo é que ele vem sendo apontado como uma cópia do texto deste, fato confirmado por 

Giumbelli, ao assinalar que: 

 

A extensão garantida pela cópia da maior parte do texto do Acordo permite duas 

leituras. Por um lado, ela comprova o poder da Igreja Católica em estabelecer os 

termos pelos quais se regulam as formas de autonomia e difusão da religião no 

Brasil. Por outro lado, ela confirma o protagonismo dos evangélicos, que foram 

capazes de reagir às pretensões da Igreja Católica e de estabelecer uma proposta de 

marco jurídico que é mais geral, e de maior poder revelatório [...], que sua aplicação 

é ainda mais incerta, e mais oculta, do que a do Acordo.
849

 

 

O professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Chico Alencar, 

que é deputado federal e membro do Movimento Nacional de Fé e Política, observa que o 

Projeto de Lei das Religiões é “cópia fiel do tratado do governo brasileiro com a Santa Sé, 

garantindo a todas as Igrejas, de qualquer credo, os direitos concedidos à Católica 

Romana”.
850
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No entendimento de Alencar, a Lei Geral das Religiões generaliza benefício e “cria 

uma debilidade republicana, conferindo incontrolável poder temporal a qualquer organização, 

tenha tradição e preceitos doutrinários ou não”.
851

 

De acordo com Sousa, o grande problema do Projeto de Lei Geral das Religiões é 

que, tanto ele como o Acordo, “não só estabelece um conjunto de garantias e benefícios às 

instituições religiosas formais, mas também não caracteriza nenhum benefício ao Estado, 

caracterizando assim a subvenção do Estado com a Igreja, e é nesse ponto que esse projeto 

deve ser questionado”.
852

 

Segundo Holanda, a Lei das Religiões surgiu em reação movimentada pela bancada 

evangélica contra o Acordo e “apresenta os mesmos artigos, mas na versão evangélica – é 

uma cópia do acordo do governo brasileiro com o Vaticano”.
853

 

Com base no que se abordou nesta seção, fica constatado que o Acordo entre Brasil e 

Santa Sé, referente ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica, trouxe duas consequências 

preocupantes para o ensino religioso na escola pública de ensino fundamental brasileira, que 

foram a possibilidade de adoção de um ensino confessional e a criação do Projeto de Lei 

Geral das Religiões e que essas consequências podem gerar sérios problemas. A primeira 

consequência podem gerar problemas como o ensino religioso com as orientações da Igreja 

Católica ou de outras denominações religiosas, a violação do princípio constitucional da 

laicidade do Estado, a não promoção da autonomia do educando, a criação de 

constrangimentos, discriminação a crianças e adolescentes e o consequente aumento da 

intolerância religiosa, além dos riscos desse ensino tornar-se catequético, proselitista e reduzir 

e empobrecer o fenômeno religioso. Já a segunda consequência, pode gerar como problemas a 

generalização de um conjunto de garantias e benefícios às instituições religiosas, criação de 

uma debilidade republicana, conferência de incontrolável poder temporal a qualquer 

instituição religiosa, caracterização da subvenção do Estado com a Igreja e, como o citado 

Projeto de Lei foi criado em consequência do Acordo, provocaria intolerância e embate entre 

as religiões. 

Portanto, pelo que foi estudado ao longo deste capítulo, constatou-se que o último 

Acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé pode ser considerado constitucional em relação 

aos aspectos formais, tendo em vista que não houve constatação de inconstitucionalidade 
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formal. No entanto, no que diz respeito aos aspectos materiais, isto é ao conteúdo, constatou-

se inconstitucionalidade parcial, tanto em relação ao artigo 11 quanto em relação ao artigo 20 

desse Acordo. Em relação ao artigo 11, a inconstitucionalidade parcial refere-se ao seu § 1º, 

em relação à expressão “§ 1º” e à expressão “católico e de outras confissões religiosas”. Já no 

que tange ao artigo 20, a inconstitucionalidade refere-se às expressões “e do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas, 

de 23 de outubro de 1989”, pelos motivos e argumentos já citados na análise. Constatou-se 

também, considerando a aproximação dos aspectos jurídicos, conceituais e históricos, que ele 

está, juridicamente, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, visto que passou 

por seus trâmites normais; porém, conceitualmente, há uma visível discriminação positiva em 

favor da Igreja Católica, e, historicamente, é perceptível que essa Igreja manteve uma 

primazia simbólica e política na passagem dos valores de seu interesse para as normas, 

havendo, por isso, sinal de distinção singular da presença católica tanto na sua relação com o 

Estado quanto na sua visível presença na sociedade brasileira. Além dessas constatações, 

verificou-se ainda, em relação aos prováveis riscos ao princípio da laicidade no ensino 

religioso, que o § 1º do artigo 11 do Acordo não repete os termos da Constituição, nem os da 

LDB 9394/96, mas faz um acréscimo no qual o ensino religioso passou a ser adjetivado, 

quando acrescentou “católico e de outras confissões religiosas”, deixando visível a existência 

de riscos oferecidos por ele ao ensino religioso (caracterizados por este pesquisador como 

consequências), os quais flutuam em torno da possível adoção de um ensino confessional e do 

reforço dessa possibilidade em função da criação do Projeto de Lei Geral das Religiões. 

Quanto às posturas, constatou-se que, por um lado, a Igreja Católica procura defender e 

justificar a legalidade do Acordo, usando o argumento de que ele não fere o princípio da 

laicidade, nem tampouco a Constituição Federal, uma vez que está nos conformes do 

ordenamento jurídico brasileiro. As instituições religiosas não católicas abordadas, por outro 

lado, especialmente as Igrejas: Luterana do Brasil (IECLB), Batista, Metodista, Presbiteriana 

do Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil, Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus 

assumem postura contrária ao Acordo, alegando, exatamente, que ele traz benefícios à Igreja 

Católica, os quais não foram estendidos às demais confissões religiosas e fere o princípio 

constitucional da laicidade do Estado; ao passo que o FONAPER, que também se posicionou 

contra o Acordo, considera que ele está contra o princípio da laicidade, além de não respeitar 

o conhecimento da diversidade cultural religiosa nem a manifestação pública de não adesão a 

qualquer crença e que ele traz o risco da adoção de um ensino religioso a serviço das 

instituições religiosas e contra a educação. Em relação aos sérios problemas gerados pela 
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adoção de um ensino confessional e da criação do Projeto de Lei 5.598/2009 (Lei Geral das 

Religiões), como consequências do Acordo, constatou-se que, em relação à adoção de um 

ensino confessional seriam: o ensino religioso com as orientações da Igreja Católica ou de 

diretrizes emanadas de outras religiões, a violação do princípio constitucional da laicidade do 

Estado, a não promoção da autonomia do educando, a criação de constrangimentos e de 

discriminação a crianças e adolescentes, além dos riscos desse ensino tornar-se catequético, 

proselitista, reduzir e empobrecer o fenômeno religioso. Já em relação à criação da Lei Geral 

das Religiões, os problemas seriam: generalização de um conjunto de garantias e benefícios às 

instituições religiosas, criação de uma debilidade republicana, conferência de incontrolável 

poder temporal a qualquer instituição religiosa, caracterização da subvenção do Estado com a 

Igreja e provocação de intolerância e embate entre as religiões.  
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CONCLUSÃO 

 

No desenvolver deste estudo, procurou-se levantar indícios e, com eles, construir 

argumentos que sustentem a tese de que a Igreja Católica do Brasil tem empreendido buscas 

na tentativa de reafirmar a hegemonia que possuía ante a sociedade brasileira durante os 

períodos colonial e imperial, mesmo provocando riscos ao princípio da laicidade no ensino 

religioso público brasileiro.  

De fato, o estudo feito sobre o contexto histórico-legal do Brasil mostrou que a Igreja 

Católica estava unida ao Estado por meio de uma integração entre a autoridade espiritual e a 

autoridade temporal, isto é, por intermédio da união entre o altar e o trono, situação que 

perdurou durante os períodos colonial e imperial.  

Essa união teve início com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral às terras do 

além-mar, em 1500, intensificando-se com a chegada respectiva de missões jesuítas, 

franciscanas e beneditinas. Sobretudo dos jesuítas da Companhia de Jesus, que assumiram a 

tríplice missão de catequizar os índios, ensinar os filhos dos colonos a ler e escrever e manter 

afastada a influência protestante que já começava a se alastrar em outras colônias, razão pela 

qual a Igreja Católica tornou-se instrumento de expansão da Colônia, enveredando pelo 

caminho da educação, tendo em vista que esse caminho possibilitava seu acesso a todos os 

setores sociais e, com isso, conseguiu construir seu poder hegemônico, já que organizou uma 

ampla rede de escolas elementares e colégios. Rede essa pautada em um projeto pedagógico 

uniforme, planejado e que tinha sua expressão máxima no Ratio Studiorum. É por isso que se 

pode afirmar que a história da educação brasileira está baseada, principalmente, na tradição 

católica desenvolvida pelos jesuítas no período colonial.  

Os jesuítas mantiveram esse monopólio educacional durante 210 anos, até 1759, 

ocasião em que foram expulsos por Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, 

fato tido como o primeiro processo de busca para a adoção do ensino religioso laico na escola 

pública do Brasil, apesar de as ideias de Pombal não terem sido colocadas em prática, o que 

fez com que a base educacional brasileira ficasse vaga pelo período de 1763 a 1810, tendo em 

vista que a escola pública ficou totalmente abandonada nesse período. No entanto, a 

influência de alguns líderes religiosos católicos que permaneceram no Brasil fez com que a 

educação confessional não desaparecesse e continuasse a ser ministrada nas fazendas e 

colônias, de forma velada. Logo, o estudo permitiu constatar que o ensino religioso público do 

período colonial foi caracterizado como confessional católico, sobretudo por conta do projeto
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colonizador português que foi desenvolvido com o foco de evangelizar as populações da 

colônia, visando criar uma sociedade cristã, em conformidade com as normas do Padroado. 

Mesmo com a independência do Brasil e sua elevação a Império, pouca coisa mudou 

em relação ao poder hegemônico da Igreja Católica no ensino religioso, tendo em vista que o 

Brasil continuou unido a Portugal, tanto pelos laços com a família imperial quanto pela 

herança cultural. Prova disso é que a Constituição Política do Império, que foi promulgada em 

1824, continuou declarando o catolicismo como religião oficial, no entanto permitindo todas 

as outras religiões fazerem seus cultos, porém, de forma doméstica, ou particular, contanto 

que fossem realizados em casas para isso destinadas e que não tivessem fachada exterior em 

formato de templo. Entretanto, durante o segundo reinado, apesar de ter continuado a ser a 

religião oficial do Estado, a Igreja Católica não avançou muito na conquista do poder, já que 

Dom Pedro II aceitava seu papel como chefe da Igreja brasileira somente como uma 

obrigação a mais entre as outras que tinha, enfraquecendo, gradativamente, a relação entre 

Igreja e Estado, além da tentativa que alguns líderes eclesiásticos imprimiram para dar um 

rumo novo à Igreja e a busca do Papa Pio IX para trazer a Igreja do Brasil de volta ao seu 

controle. Somado a tudo isso, o Imperador, que pertencia à Maçonaria, não deu placet à 

encíclica Quanta Cura, publicada pelo Papa Pio IX, tendo em vista que essa encíclica 

condenava violentamente essa entidade. Tudo isso gerou um forte abalo na relação Igreja-

Estado, situação agravada ainda mais com a crise que ocorreu entre a Igreja e a Maçonaria no 

Rio de Janeiro, no Pará e em Olinda-PE, que resultou na chamada Questão Religiosa, a qual 

serviu como alerta de que a separação Igreja-Estado estava iminente, fato que veio a ocorrer 

em 1889. No entanto, mesmo diante desses conflitos, o ensino religioso desenvolvido ao 

longo período Imperial foi ministrado dentro da visão catequética, só perdendo seu espaço no 

final desse período, quando foi substituído pela disciplina Educação Moral e Cívica. 

O estudo evidencia, então, que, mesmo tendo sofrido restrições na sua autonomia e 

passado por um processo de precarização de sua estrutura em função do Padroado, a Igreja 

Católica obteve privilégios concedidos pela Coroa, como o direito a provisão de bispados, 

paróquias, cargos eclesiásticos, além do monopólio do ensino, ou seja, um monopólio 

hegemônico e uma união com o Estado que durou mais de três séculos. Levando-se em 

consideração o conceito de hegemonia em Gramsci, pode-se dizer que a Igreja do Brasil agiu 

como intelectual “comissário” do grupo dominante para o exercício de funções subalternas da 

hegemonia do governo (tanto no Brasil Colonial, quanto no Brasil Imperial), pois, como 

eclesiásticos, os religiosos católicos dessas épocas podem ser caracterizados como intelectuais 

preexistentes, já que, de fato, eles monopolizaram, nesses dois períodos da histórica brasileira, 



250 

 

“alguns serviços importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, 

através da escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc.”854,  

como diria Gramsci. Por isso, a educação brasileira se desenvolveu a partir do ideal 

humanista-católico, motivo pelo qual se pode afirmar que o ensino religioso foi caracterizado 

como confessional católico durante os períodos colonial e imperial. 

Com a promulgação da República, em 15 de novembro de 1889, a educação nas 

escolas públicas passou a ser laica, situação inesperada pela Igreja Católica, sobretudo por ter 

se concretizado a separação formal entre a Igreja e o Estado, o fim do Padroado e a abertura 

de espaço para a liberdade de ação dos cultos diversos e de todas as denominações religiosas, 

pelo decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Além disso, a Igreja Católica não conseguiu 

impedir a inclusão de dispositivos normatizando essa separação, vedando a subvenção e sua 

manutenção pelo Estado e tornando laica a educação na rede pública de ensino na primeira 

Constituição Republicana, promulgada em 1891. Logo, diante dessas e de outras perdas 

sofridas, a exemplo do reconhecimento do casamento civil e da secularização dos cemitérios, 

a Igreja Católica passou a buscar, com todas as suas forças, uma reaproximação com o 

Estado, como indica o fato de a Igreja ter dado maciço e espontâneo apoio ao governo durante 

a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), tanto despertando o patriotismo nos brasileiros por 

meio de pastorais e circulares emitidas por bispos e párocos quanto na campanha em favor do 

serviço militar à Liga de Defesa Nacional. 

Um forte indício da busca empreendida pela Igreja Católica durante a República 

Velha para ampliar seu espaço e tentar reafirmar a hegemonia que perdera diante da sociedade 

brasileira foi o investimento na educação, avançando na presença de escolas católicas em todo 

o território nacional e tentando reintroduzir o ensino religioso no sistema legal, intensificando 

esse intento nas décadas de 1920 e 1930, com acertos e articulações político-partidárias, 

sobretudo em 1930, quando ocorreu a Revolução, cenário político ideal para essa reintrodução 

do ensino na legislação. 

A análise procedida nas Cartas Pastorais do Episcopado Brasileiro de 1890, 1900 e 

1922 permitiu fazer essa comprovação, tendo em vista que ela revelou que a real intenção da 

Igreja Católica era utilizar a educação como estratégia principal para reafirmação da 

hegemonia que tivera nos períodos colonial e imperial, pois, por meio da educação, era 

possível disseminar a ideologia católica em todos os recantos do Brasil e, com isso, criar 

mecanismos para reconquistar seu lugar junto à sociedade brasileira. Para isso, as cartas eram 
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o meio mais adequado, por serem um meio de comunicação eficiente e seguro, já que havia a 

certeza de que elas seriam lidas em todas as paróquias espalhadas no território nacional, tendo 

em vista que eram documentos oficiais e, com certeza, chegariam à totalidade das paróquias 

católicas. Para reforçar essa constatação feita pela análise, foram colhidos alguns dados sobre 

as instituições escolares católicas fundadas antes da separação Igreja-Estado e depois, os quais 

permitiram afirmar que foram fundadas somente 42 dessas instituições no período de 1827 a 

1889, ao passo que, de 1890 a 1930, foram fundadas 276 instituições escolares católicas.  

Vale salientar que essas 276 instituições foram instaladas em quase todo território 

brasileiro, excetuando-se os Estados do Acre, Espírito Santo e Tocantins e que a Igreja 

Católica conseguiu reintroduzir o ensino religioso na legislação educacional no ano de 1931, 

de acordo com o decreto nº 19.941/1931, para os cursos primário, secundário e normal, 

conseguindo, realmente, lograr êxito em seu intento, reatando suas relações de parceria com o 

Estado, caminhando pacifica e entrosadamente durante o Segundo Período Republicano, 

também denominado Era Vargas (1930 a 1945), tendo Dom Sebastião Leme como 

representante e canalizador das aspirações e exigências do poder eclesiástico de um lado e, do 

outro lado, Getúlio Vargas como canal praticamente único da estratégia governamental do 

poder civil. Ficando constatado, desse modo, que a Igreja conseguiu não só reintroduzir, mas 

também manter a presença do ensino religioso confessional e sua hegemonia religiosa diante 

da sociedade brasileira durante os 15 anos da Era Vargas, destacando-se como símbolo 

expressivo de sua reaproximação com o Estado a inauguração da estátua do Cristo Redentor, 

evento ocorrido em 1931, que marcou a presença de milhares de pessoas e do próprio 

presidente da República, em uma demonstração estratégica de que a Igreja Católica estava 

viva e, com isso, reafirmava a supremacia religiosa que detinha diante dos brasileiros. 

Uma constatação de que o governo Vargas se apoiava na força e no prestígio 

político-social da Igreja foi a inclusão de todas as exigências feitas pela Liga Eleitoral 

Católica (LEC) na Constituição de 1934. A LEC era uma espécie de bancada política da 

Igreja Católica que elegeu a maioria de seus candidatos para a assembleia constituinte de 

maio de 1933. Por isso, conseguiu conquistar tais exigências na Constituição 1934, isto é, 

incluiu que: os membros das ordens religiosas podiam votar (art. 10); as associações 

religiosas podiam ficar mais à vontade acerca de facilidades jurídicas, já que o art. 113, item 

5º, estatuiu personalidade jurídica para essas associações nos termos da lei civil; a assistência 

religiosa passou a ser permitida em estabelecimentos oficiais e militares (artigos  6 e 113); o 

casamento religioso ficou reconhecido nos termos civis (art. 145) e o divórcio proibido (art. 

144); e a previsão da educação religiosa dentro do horário escolar, podendo o Estado 
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subvencionar as escolas católicas (art. 153). Isso é, inequivocamente, uma constatação de que 

a Igreja Católica, aproveitando-se da sua estreita relação com o governo, conseguiu inserir 

artigos no ordenamento jurídico brasileiro para seu benefício exclusivo, confirmando, em 

parte, a hipótese c levantada na parte introdutória deste trabalho (a Igreja Católica teria 

conseguido inserir no ordenamento jurídico nacional Concordatas e/ou Acordos, ou 

inserir/modificar artigos de leis ordinárias, como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, para seu exclusivo benefício, aproveitando-se da sua prerrogativa de Estado ou de 

sua estreita relação com o governo brasileiro). 

Esse clima de triunfalismo católico continuou a ocorrer durante o Estado Novo, a 

prova disso é que, mesmo a Constituição de 1937 tendo possibilitado o ensino religioso ser 

contemplado como matéria das escolas primárias, normais e secundárias – deixando de 

constituir-se como objeto de obrigação dos mestres ou professores e a frequência haver 

deixado de ser compulsória para os alunos (artigo 133), passando a ser dever do Estado e de 

conformidade com a confissão religiosa do aluno – o que ocorreu, de fato, dada a forte 

influência da Igreja Católica, foi que o ensino religioso continuou ocorrendo de maneira 

confessional, um instrumento nas mãos católicas.  

Somente com o fim do Estado Novo e o início do terceiro período republicano 

brasileiro foi que as relações da Igreja com o Estado enfraqueceram, sobretudo com o 

restabelecimento da tradição republicana de afastamento Igreja-Estado, a partir de 1946, 

época de profunda crise no monopólio religioso católico. Crise essa provocada tanto pela 

saída de sacerdotes e fiéis dos quadros católicos, quanto pela nova situação de relação entre o 

Estado e a Igreja, criada pelo caput do artigo 31 e seu inciso III, que vedou à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos municípios de terem relação de aliança com qualquer culto 

ou igreja, e pelos parágrafos 7º, 9º e 10, do artigo 141, da Constituição de 1946, que 

estatuíram, respectivamente, a liberdade de consciência, de crença e de culto, a assistência 

religiosa às Forças Armadas e a reafirmação da secularidade dos cemitérios.  

Diante dessa nova situação, a Igreja Católica passou, mais uma vez, a usar a 

educação como estratégia para reatar sua aproximação com o Estado, além de outras 

estratégias, no período de 1945 a 1952, como a de atrair o governo para o espaço de 

atividades solidárias de planejamentos e tarefas de pastoral social, fosse como convidado ou 

como participante. Além disso, a partir de 1952, a CNBB entrou em ação e tornou-se o braço 

forte da Igreja Católica no campo educacional, criando, em 1958, o Movimento de Educação 

de Base (MEB), considerado o mais amplo programa educacional do Brasil, tendo em vista 

que o Estado assumiu o financiamento desse programa, em 1961, pelo decreto nº 50.307, 
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ficando a Igreja responsabilizada pela execução do programa mediante escolas radiofônicas 

em regiões carentes. Esta é outra constatação de reaproximação da Igreja Católica com o 

Estado por meio da utilização de mais uma estratégia focada na educação, além da 

constatação de outra inserção, dessa vez de decreto, no ordenamento jurídico brasileiro para 

seu benefício exclusivo, confirmando mais uma parte da hipótese c, citada acima. 

Foi também no campo educacional que a Igreja Católica conseguiu inserir outro 

artigo no ordenamento jurídico brasileiro para seu benefício próprio, trata-se do artigo 97 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a lei nº 4.024/1961, pois conseguiu 

inserir o ensino religioso nessa LDB, homologando-o como confessional, já que passou a ser 

ofertado de acordo com a confissão religiosa do aluno. Sendo assim, constata-se que a Igreja 

Católica conseguiu manter o ensino religioso na modalidade confessional nas escolas públicas 

brasileiras também durante o terceiro período republicano (1946-1964). 

A partir do quarto período republicano (1964-1984), observou-se a abertura de uma 

nova fase em que os debates e as reflexões sobre as diferenças entre o ensino religioso e a 

catequese começaram a amadurecer, inaugurando-se uma fase de fortalecimento desse ensino. 

Já no que diz respeito à relação entre a Igreja Católica e o Estado, esta passou a se 

desenvolver na base de um “casuísmo”, apenas para a manutenção das aparências.  

Foi nesse período que a Igreja Católica, tanto no Brasil quanto na América Latina
855

, 

começou a tomar posição frente aos problemas sociais, abrindo-se mais ao diálogo, sobretudo 

por conta dos princípios emanados pelo Concílio Vaticano II. Além disso, nesse período, a 

ditadura militar promulgou a Lei 5.540/68, com a qual implantou a reforma universitária e, 

com a Lei 5.692/71, fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e fez o ensino 

religioso figurar como disciplina optativa para os alunos. Foi também com essa Lei que o 

ensino religioso passou a ter caráter laico, já que não havia mais nela a expressão 

"confessional” para esse ensino. Percebeu-se também que a Igreja Católica, a partir desse 

período, iniciou uma busca por um ensino religioso não mais voltado para o ensino da 

religião, mas para a educação da religiosidade do aluno.  

Entretanto, constatou-se que, no quinto período republicano, ou Nova República, a 

Igreja Católica voltou a lutar em favor do ensino religioso confessional na escola pública, 

tendo em vista que ela participou ativamente do processo constitucional, ocasião em que 

travou uma luta política com esse fim a partir de 1985, mas que não obteve êxito, já que o 

processo constituinte de 1987-88 fez com que o ensino religioso fosse efetivado como 

                                                           
855

 Em termos, já que, por exemplo, a Argentina não tomou esse posicionamento. 
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disciplina escolar, como componente curricular, a partir da escola e não mais de religião. 

Porém, ao regulamentar esse ensino, a LDB 9.394/96, em seu artigo 33, além de expressar a 

oferta do ensino religioso “sem ônus para os cofres públicos”, admitiu também as 

modalidades confessional e interconfessional, contrariando o ensino religioso laico estatuído 

pela Constituição de 1988. Com isso, o FONAPER, a Associação dos Educadores Católicos e 

a CNBB iniciaram uma luta para influenciar os poderes legislativo e executivo no sentido de 

que ocorresse uma reformulação desse artigo, luta que resultou na promulgação da Lei nº 

9.475/97, que deu nova redação ao artigo 33. 

Foi a partir dessa nova redação dada ao artigo 33 da LDB que se buscou adaptar-se à 

nova realidade pluralista já vivenciada no ensino religioso, sobretudo em função da crescente 

expansão dos grupos religiosos, evitando a concessão de privilégios a uma só confissão 

religiosa. Além disso, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, 

esse ensino começou a se caracterizar como disciplina, com conteúdos próprios, ficando claro 

que essa área de conhecimento não deveria pertencer a nenhuma denominação religiosa. No 

entanto, apesar dos avanços nas relações Igreja-Estado, dois acordos firmados entre o governo 

brasileiro e a Santa Sé, respectivamente em 1989 e 2008, comprovam que ainda existe 

relacionamento formal entre o Estado e a Igreja Católica, embora isto ocorra no obscuro jogo 

de relações de força entre esses dois entes, que procuram, sutilmente, abafar, ou disfarçar esse 

relacionamento, fato que vem se repetindo ao longo da história do Brasil. 

No que diz respeito à constituição do pluralismo religioso no espaço público 

brasileiro, a pesquisa verificou que não aconteceram batalhas sangrentas, mas constatou a 

existência de disputas acirridas e desiguais entre as religiões não católicas e a católica na 

busca de conquistarem um lugar nesse espaço. Esse acirramento se deu em função da forma 

pela qual a Igreja Católica ocupou o território brasileiro ao longo da história, já que, 

desfrutando do poder de ser a religião oficial do Estado, ela utilizou sua força hegemônica 

para monopolizar o campo religioso brasileiro por quase quatro séculos, pois já estava 

habituada a fazer isso, como o fizera no processo de dominação e catequização dos povos 

indígenas e na evangelização dos escravos africanos, confirmando, por isso, a hipótese b (teria 

se aproveitado do tratamento distintivamente positivo que sempre teve na relação com o 

Estado para asseverar o processo de desigualdade estrutural histórico com que foi constituído 

o pluralismo religioso brasileiro) desta pesquisa. Só que, assim como os índios resistiram ao 

deus dos católicos, sincretizando seus deuses ao catolicismo, ocorrendo o mesmo em relação à 

crença dos negros africanos, os diversos grupos religiosos que começaram a chegar ao Brasil 

também conseguiram resistir à perseguição implacável da religião católica e praticaram suas 
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religiões, mesmo que às escondidas inicialmente. Logo, foi com força e perseverança que as 

várias denominações religosas foram se introduzindo no espaço público brasileiro, não se 

deixando dominar e nem tampouco mudaram suas características diante da pressão católica. 

Ao contrário disso, foram conquistando fiéis, começaram a construir seus primeiros templos, 

sendo obrigadas a demolí-los, certas vezes, mas não desistindo. Por isso, começaram a se 

firmar uma após outra, até transformar o Brasil de uma só religião de outrora em um país 

multirreligioso e com uma diversidade religiosa incomparável. Por conta disso, constatou-se 

que há desafios a ser enfrentados pelo ensino religioso na escola pública, já que cada religião, 

em meio à diversidade de denominações, possui características, rituais e doutrinas próprios, 

sendo necessária a comprensão tando dessa diversidade quanto do jeito de ser diferente, do 

outro e da própria maneira desse outro ser e crer. Além desse, outros desafios para o ensino 

religioso foram constatados: preservação e asseguramento dos princípios expressos na 

Constituição Federal e LDB atuais; resolução do impasse ocasionado pelo Acordo firmado 

entre o Brasil e a Santa Sé em 2008; definição de diretrizes curriculares nacionais para a 

formação específica de professores do ensino religioso; garantia da justiça religiosa para a 

sociedade brasileira, dentro da perspectiva ética, para que nenhuma religião seja priorizada ou 

privilegiada em detrimento de outra, ou de outras; e a garantia de formação inicial e 

continuada para oferecer um canstante processo de atualização aos professores de ensino 

religioso, dado ao rítimo célere com que ocorrem as mudanças nesse mundo de pós-

modernidade. 

Em relação à constitucionalidade do Acordo de 2008, o qual foi incorporado 

definitivamente ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 7.107/2010, a 

análise procedida constatou, inicialmente, que a Santa Sé, em conformidade com o Direito 

Público Internacional (Direito das Gentes no sentido de direito das nações ou dos povos), é 

um Estado Soberano e possui personalidade jurídica internacional, estando, assim, habilitada 

a fazer acordos internacionais. Em seguida, ao analisar os aspectos formais do Acordo, foi 

possível constatar que não há inconstitucionalidade formal nele, tendo em vista que não há 

violação de atos decorrentes de sua formação, não havendo, dessa forma, antinomia entre a 

Constituição e a norma legal, o Acordo, no caso. Ficando constatado que o Acordo 

estabelecido entre o Brasil e a Santa Sé está em conformidade com o ordenamento jurídico 

brasileiro.    

Já em relação à análise dos aspectos materiais, ficou evidenciada a existência de 

inconstitucionalidade parcial, tanto em relação à expressão § 1º do artigo 11 do Acordo de 

2008, por não haver outro(s) parágrafo(s) nesse artigo, como em relação à expressão “católico 
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e de outras confissões religiosas”, por violar os princípios fundamentais dos direitos humanos, 

já que está em desfavor da história da proteção das pessoas contra as arbitrariedades e 

imposições autoritárias das vontades do Estado, tendo em vista que há possibilidade de 

interpretação dessa expressão no sentido da adoção do ensino religioso na modalidade 

confessional nas escolas públicas de ensino fundamental. Há tanto fundamento nessa 

inconstitucionalidade que a Procuradoria-Geral da República impetrou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade requerendo ao Supremo Tribunal Federal: a interpretação conforme a 

Constituição do caput e §§ 1º e 2º do artigo 33 da LDB 9.394/96, para garantir que o ensino 

religioso em escolas públicas só pode ocorrer de forma não confessional e proibir a admissão 

de professores na qualidade de representantes de confissões religiosas; proferir decisão de 

interpretação conforme a Constituição do artigo 11, § 1º, do Acordo para sustentar que o 

ensino religioso em escolas públicas só pode ser feito de modo não confessional; e, não sendo 

cabível esse pedido de interpretação conforme a Constituição, que seja declarada a 

inconstitucionalidade da expressão “católico e de outras confissões religiosas”, presente no 

art. 11, § 1º, do citado Acordo, não havendo, até o momento, um posicionamento do STF 

sobre essa ação. 

Vale ressaltar que a análise constatou ainda uma terceira situação de 

inconstitucionalidade parcial no Acordo. Trata-se do artigo 20, em relação às expressões “e do 

Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às 

Forças Armadas, de 23 de outubro de 1989”, por provocarem uma situação contraditória e 

criarem embaraços e constrangimentos aos demais grupos religiosos, já que trouxeram 

vantagem incompatível com o princípio da igualdade, por terem favorecido apenas o grupo 

religioso dos católicos, ferindo, por isso, a isonomia constitucional na relação entre religiões. 

Ao analisar-se o artigo 20 do Acordo de 2008, foi possível também constatar a 

existência de outro acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé favorecendo exclusivamente a 

Igreja Católica, o Acordo firmado em 1989 acerca da assistência religiosa às Forças Armadas 

brasileiras. Afirma-se isso porque esse Acordo, além de não ter passado pelo preceito 

constitucional que obriga atos internacionais firmados pelo Presidente da República a obter 

aprovação do Congresso Nacional, como exige a Constituição de 1988, ainda tem sido 

aplicado, sobretudo em função da sua convalidação pelo acordo de 2008. É por isso que se 

pode afirmar que essa convalidação do Acordo de 1989 gera situações delicadas, pois ela fere 

a isonomia constitucional na relação entre religiões, tendo em vista que colocam os capelães 

de qualquer outro culto em posição de subordinação ao arcebispo militar católico, qualificado 

como único que assume cargo militar junto ao Ministério da Defesa, quebrando, dessa forma, 
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a citada isonomia, já que se trata de um posto reservado unicamente a uma denominação 

religiosa, a católica no caso. Por conta disso, o estudo constatou que, realmente, há uma 

discriminação positiva em favor da Igreja Católica, assim como há evidência de uma primazia 

simbólica e política dessa Igreja na passagem dos valores para as normas, evidenciando o 

sinal de distinção singular da presença católica tanto na sua relação com o Estado quanto na 

sua visível presença na sociedade brasileira. Logo, depreende-se, com isso, a razão pela qual 

Igreja Católica conseguiu garantir, por quase quatro séculos, a manutenção de sua 

identificação simbólica e política entre comunidade política e comunidade de culto, 

conseguindo produzir a convicção de equivalência entre a sociedade brasileira e a religião 

católica, enraizando na mente dessa sociedade a ideia de catolicismo como a religião dos 

brasileiros, confirmando-se também a hipótese a deste estudo: a Igreja Católica do Brasil teria 

conseguido construir na mente dos brasileiros uma associação muito estreita entre religião e 

catolicismo ao longo da história, fazendo com que esse povo tomasse a palavra catolicismo 

como religião e a palavra religião como catolicismo para incutir a ideia de catolicismo como a 

única religião do Brasil. 

Por conta da análise procedida, foi possível constatar que o Acordo de 2008, de fato, 

oferece riscos ao ensino religioso ofertado nas escolas públicas brasileiras, sendo que esses 

riscos flutuam entre uma possível adoção desse ensino na modalidade confessional e o reforço 

dessa possibilidade em função da criação do Projeto de Lei Geral das Religiões. Além disso, 

em relação às consequências da adoção do ensino religioso na modalidade confessional, ficou 

constado que elas seriam: o ensino religioso com as orientações da Igreja Católica ou de 

diretrizes emanadas de outras religiões, a violação do princípio constitucional da laicidade do 

Estado, a não promoção da autonomia do educando, a criação de constrangimentos e de 

discriminação a crianças e adolescentes, além dos riscos desse ensino tornar-se catequético, 

proselitista, reduzir e empobrecer o fenômeno religioso. Já em relação à criação da Lei Geral 

das Religiões, seriam: generalização de um conjunto de garantias e benefícios às instituições 

religiosas, criação de uma debilidade republicana, conferência de incontrolável poder 

temporal a qualquer instituição religiosa, caracterização da subvenção do Estado com a Igreja 

e provocação de intolerância e embate entre as religiões.  

Quanto às posturas em relação ao Acordo de 2008, o estudo constatou que a Igreja 

Católica defende e justifica a legalidade do Acordo, usando o argumento de que ele não fere o 

princípio da laicidade, nem tampouco a Constituição Federal, pois estaria em conformidade 

com o ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, as igrejas não católicas: Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Batista, Metodista, Presbiteriana do Brasil, Episcopal 
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Anglicana do Brasil, Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus assumiram postura 

contrária, alegando que o Acordo de 2008 oferece benefícios à Igreja Católica que não foram 

estendidos às demais confissões religiosas, razão pela qual essas igrejas afirmaram que tal 

Acordo fere o princípio constitucional da laicidade do Estado. Postura também assumida pelo 

FONAPER, tendo em vista que ele considerou que esse ato normativo estaria contra o 

princípio da laicidade, além de não respeitar o conhecimento da diversidade cultural religiosa, 

nem a manifestação pública de não adesão a qualquer crença, assim como traria o risco de 

adoção de um ensino religioso a serviço de instituições religiosas e contra a educação. 

Portanto, em função da fundamentação teórica constituída, das avaliações e análises 

procedidas e dos argumentos formulados neste estudo, pode-se concluir que a Igreja Católica 

do Brasil, de fato, empreendeu buscas na tentativa de reafirmar a hegemonia que possuía 

durante os períodos colonial e imperial diante a sociedade brasileira, mesmo provocando 

riscos ao princípio da laicidade no ensino religioso público brasileiro. Seja construindo na 

mente dos brasileiros, ao longo da história, uma estreita associação entre religião e 

catolicismo, tomando o catolicismo como religião e a religião como catolicismo, gerando a 

ideia de catolicismo como a religião dos brasileiros. Seja aproveitando o tratamento distintivo 

que sempre teve na relação com o Estado para asseverar o processo de desigualdade estrutural 

histórico com que foi constituído o pluralismo religioso do Brasil. Seja conseguindo inserir no 

ordenamento jurídico nacional acordos internacionais, como os de 1989 e de 2008, como 

artigos em leis ordinárias, a exemplo do artigo 97 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 4.024/1961) e decretos, como os decretos 19.941/1931 e 50.307/1961, para 

seu exclusivo benefício, aproveitando-se da sua prerrogativa de Estado ou de sua estreita 

relação com o governo brasileiro. Confirmando, assim, as hipóteses levantadas para a 

realização da pesquisa. 

Resta, por fim, esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dos pedidos 

formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pela Advocacia-Geral da 

República, assim como do Senado Federal sobre a Lei Geral das Religiões, para, de fato, ter-

se a certeza dos rumos que terão o ensino religioso nas escolas públicas de ensino 

fundamental do Brasil. Por enquanto, acredita-se que este estudo servirá tanto como ponto de 

referência fundamental para o entendimento da real situação enfrentada pelo ensino religioso 

atual quanto para a realização de outras relevantes pesquisas no futuro.   
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ANEXO A – CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO DE 1890* 

___________________ 

*Extraída de: RODRIGUES, Anna M. Moog (Sel. Org.). A Igreja na República. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. p. 17-58. 
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ANEXO B - CARTA PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO DE 1900** 

___________________ 

**Extraída de: RODRIGUES, Anna M. Moog (Sel. Org.). A Igreja na República. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. p. 59-70. 
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ANEXO C – CARTA PASTORAL DO EPISCOPADO BRASILEIRO AO CLERO E AOS FIÉIS DE SUAS DIOCESES POR OCASIÃO DO 

CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA - 1922*** 

  

 

___________________ 

*** Gentilmente cedida pelo Professor Adjunto da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Maurício de Aquino, por meio de arquivo digital em formato PDF. 
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DECRETO Nº 7.107, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 

  

Promulga o Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto 
Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na Cidade 
do Vaticano, em 13 de novembro de 2008. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé 

celebraram, na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, um Acordo relativo ao 

Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto 

Legislativo n
o
 698, de 7 de outubro de 2009; 

Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 10 de dezembro de 2009, 

nos termos de seu Artigo 20;  

DECRETA:  

Art. 1
o
  O Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé 

relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado na Cidade do Vaticano, em 

13 de novembro de 2008, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido 

tão inteiramente como nele se contém.  

Art. 2
o
  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 

resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, 

nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional.  

Art. 3
o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 11 de fevereiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

ANEXO D - DECRETO Nº 7.107, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010 / ACORDO 

ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A SANTA SÉ RELATIVO AO 

ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL**** 

_____________________ 

**** Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7107.htm> 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.107-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art49i
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Celso Luiz Nunes Amorim 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A SANTA SÉ  
RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL  

A República Federativa do Brasil e   

A Santa Sé 

(doravante denominadas Altas Partes Contratantes),  

Considerando que a Santa Sé é a suprema autoridade da Igreja Católica, regida pelo Direito 
Canônico;  

Considerando as relações históricas entre a Igreja Católica e o Brasil e suas respectivas 
responsabilidades a serviço da sociedade e do bem integral da pessoa humana;  

Afirmando que as Altas Partes Contratantes são, cada uma na própria ordem, autônomas, 
independentes e soberanas e cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e 
fraterna;  

Baseando-se, a Santa Sé, nos documentos do Concílio Vaticano II e no Código de Direito 
Canônico, e a República Federativa do Brasil, no seu ordenamento jurídico;  

 
Reafirmando a adesão ao princípio, internacionalmente reconhecido, de liberdade religiosa;  
 
Reconhecendo que a Constituição brasileira garante o livre exercício dos cultos religiosos;   
 
Animados da intenção de fortalecer e incentivar as mútuas relações já existentes;  
Convieram no seguinte: 

Artigo 1º  

As Altas Partes Contratantes continuarão a ser representadas, em suas relações diplomáticas, 
por um Núncio Apostólico acreditado junto à República Federativa do Brasil e por um Embaixador(a) 
do Brasil acreditado(a) junto à Santa Sé, com as imunidades e garantias asseguradas pela 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, e demais regras 
internacionais. 

Artigo 2º  

A República Federativa do Brasil, com fundamento no direito de liberdade religiosa, reconhece 
à Igreja Católica o direito de desempenhar a sua missão apostólica, garantindo o exercício público de 
suas atividades, observado o ordenamento jurídico brasileiro.  

Artigo 3º  

A República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica e de todas 
as Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade em conformidade com o direito canônico, 
desde que não contrarie o sistema constitucional e as leis brasileiras, tais como Conferência 
Episcopal, Províncias Eclesiásticas, Arquidioceses, Dioceses, Prelazias Territoriais ou Pessoais, 
Vicariatos e Prefeituras Apostólicas, Administrações Apostólicas, Administrações Apostólicas 
Pessoais, Missões Sui Iuris, Ordinariado Militar e Ordinariados para os Fiéis de Outros Ritos, 
Paróquias, Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.   
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§ 1º. A Igreja Católica pode livremente criar, modificar ou extinguir todas as Instituições 
Eclesiásticas mencionadas no caput deste artigo.  

§ 2º. A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida pela República 
Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos da 
legislação brasileira, vedado ao poder público negar-lhes  reconhecimento ou registro do ato de 
criação, devendo também ser averbadas todas as alterações por que passar o ato.  

Artigo 4º  

A Santa Sé declara que nenhuma circunscrição eclesiástica do Brasil dependerá de Bispo cuja 
sede esteja fixada em território estrangeiro.  

Artigo 5º   

As pessoas jurídicas eclesiásticas, reconhecidas nos termos do Artigo 3º, que, além de fins 
religiosos, persigam fins de assistência e solidariedade social, desenvolverão a própria atividade e 
gozarão de todos os direitos, imunidades, isenções e benefícios atribuídos às entidades com fins de 
natureza semelhante previstos no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observados os 
requisitos e obrigações exigidos pela legislação brasileira.  

Artigo 6º  

As Altas Partes reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, 
assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante 
do patrimônio cultural brasileiro, e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a 
fruição dos bens, móveis e imóveis, de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas 
eclesiásticas, que sejam considerados pelo Brasil como parte de seu patrimônio cultural e artístico.  

§ 1º. A República Federativa do Brasil, em atenção ao princípio da cooperação, reconhece que 
a finalidade própria dos bens eclesiásticos mencionados no caput deste artigo deve ser 
salvaguardada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de outras finalidades que possam 
surgir da sua natureza cultural.   

§ 2º. A Igreja Católica, ciente do valor do seu patrimônio cultural, compromete-se a facilitar o 
acesso a ele para todos os que o queiram conhecer e estudar, salvaguardadas as suas finalidades 
religiosas e as exigências de sua proteção e da tutela dos arquivos.  

Artigo 7º  

A República Federativa do Brasil assegura, nos termos do seu ordenamento jurídico, as 
medidas necessárias para garantir a proteção dos lugares de culto da Igreja Católica e de suas 
liturgias, símbolos, imagens e objetos cultuais, contra toda forma de violação, desrespeito e uso 
ilegítimo.  

§ 1º. Nenhum edifício, dependência ou objeto afeto ao culto católico, observada a função social 
da propriedade e a legislação, pode ser demolido, ocupado, transportado, sujeito a obras ou 
destinado pelo Estado e entidades públicas a outro fim, salvo por necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, nos termos da Constituição brasileira.  

Artigo 8º  

A Igreja Católica, em vista do bem comum da sociedade brasileira, especialmente dos 
cidadãos mais necessitados, compromete-se, observadas as exigências da lei, a dar assistência 
espiritual aos fiéis internados em estabelecimentos de saúde, de assistência social, de educação ou 
similar, ou detidos em estabelecimento prisional ou similar, observadas as normas de cada 



377 
 

 

estabelecimento, e que, por essa razão, estejam impedidos de exercer em condições normais a 
prática religiosa e a requeiram. A República Federativa do Brasil garante à Igreja Católica o direito de 
exercer este serviço, inerente à sua própria missão.  

Artigo 9º  

O reconhecimento recíproco de títulos e qualificações em nível de Graduação e Pós-
Graduação estará sujeito, respectivamente, às exigências dos ordenamentos jurídicos brasileiro e da 
Santa Sé.   

Artigo 10  

A Igreja Católica, em atenção ao princípio de cooperação com o Estado, continuará a colocar 
suas instituições de ensino, em todos os níveis, a serviço da sociedade, em conformidade com seus 
fins e com as exigências do ordenamento jurídico brasileiro.  

§ 1º. A República Federativa do Brasil reconhece à Igreja Católica o direito de constituir e 
administrar Seminários e outros Institutos eclesiásticos de formação e cultura.  

§ 2º. O reconhecimento dos efeitos civis dos estudos, graus e títulos obtidos nos Seminários e 
Institutos antes mencionados é regulado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em condição de 
paridade com estudos de idêntica natureza.  

Artigo 11  

A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da 
diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso 
em vista da formação integral da pessoa.  

§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras 
leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação.   

Artigo 12  

O casamento celebrado em conformidade com as leis canônicas, que atender também às 
exigências estabelecidas pelo direito brasileiro para contrair o casamento, produz os efeitos civis, 
desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.  

§ 1º. A homologação das sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo 
órgão de controle superior da Santa Sé, será efetuada nos termos da legislação brasileira sobre 
homologação de sentenças estrangeiras.  

Artigo 13  

É garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o da confissão sacramental.  

Artigo 14  

A República Federativa do Brasil declara o seu empenho na destinação de espaços a fins 
religiosos, que deverão ser previstos nos instrumentos de planejamento urbano a serem 
estabelecidos no respectivo Plano Diretor. 

Artigo 15  
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Às pessoas jurídicas eclesiásticas, assim como ao patrimônio, renda e serviços relacionados 
com as suas finalidades essenciais, é reconhecida a garantia de imunidade tributária referente aos 
impostos, em conformidade com a Constituição brasileira.  

§ 1º. Para fins tributários, as pessoas jurídicas da Igreja Católica que exerçam atividade social 
e educacional sem finalidade lucrativa receberão o mesmo tratamento e benefícios outorgados às 
entidades filantrópicas reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, em termos de 
requisitos e obrigações exigidos para fins de imunidade e isenção.  

Artigo 16  

Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da Igreja Católica e de suas instituições:  

I -O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses 
ou Institutos Religiosos e equiparados é de caráter religioso e portanto, observado o disposto na 
legislação trabalhista brasileira, não gera, por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja 
provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica.   

II -As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção 
humana e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação 
trabalhista brasileira.    

Artigo 17  

Os Bispos, no exercício de seu ministério pastoral, poderão convidar sacerdotes, membros de 
institutos religiosos e leigos, que não tenham nacionalidade brasileira, para servir no território de suas 
dioceses, e pedir às autoridades brasileiras, em nome deles, a concessão do visto para exercer 
atividade pastoral no Brasil.   

§ 1º. Em conseqüência do pedido formal do Bispo, de acordo com o ordenamento jurídico 
brasileiro, poderá ser concedido o visto permanente ou temporário, conforme o caso, pelos motivos 
acima expostos.   

Artigo 18  

O presente acordo poderá ser complementado por ajustes concluídos entre as Altas Partes 
Contratantes.  

§ 1º. Órgãos do Governo brasileiro, no âmbito de suas respectivas competências e a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, devidamente autorizada pela Santa Sé, poderão celebrar 
convênio sobre matérias específicas, para implementação do presente Acordo.  

Artigo 19  

Quaisquer divergências na aplicação ou interpretação do presente acordo serão resolvidas por 
negociações diplomáticas diretas.  

Artigo 20  

O presente acordo entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação, 
ressalvadas as situações jurídicas existentes e constituídas ao abrigo do Decreto nº 119-A, de 7 de 
janeiro de 1890 e do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência 
Religiosa às Forças Armadas, de 23 de outubro de 1989.  

Feito na Cidade do Vaticano, aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2008, em dois 
originais, nos idiomas português e italiano, sendo ambos os textos igualmente autênticos.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm


379 
 

 

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 

Celso Amorim 
Ministro das Relações Exteriores  

 
PELA SANTA SÉ 

 
Dominique Mamberti 

Secretário para Relações com os Estados 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.2.2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO E - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI Nº 4.439 DE 

30/07/2010 - PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA***** 

_________________ 

***** Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=635016&tipo=TP&des 

cricao= ADI%2F4439> 
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