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Nesse texto vamos ter conversa sobre as possibilidades e limites do 

ensino religioso em uma escola pública. Partimos do princípio de que religião se 

discute sim. É bom e faz bem para a alma. Neste sentido, queremos aqui tratar 

de uma série de questões sobre como fazer o ensino religioso na escola pública 

e como não fazer. Vamos passear no texto sobre uma série de questões relativas 

as problemáticas vivenciadas em uma escola pública, que se quer laica e 

republicana, e enfrenta o desafio de ofertar o ensino religioso.  

Temos aqui uma aparente contradição? Vamos ver. Em primeiro lugar, 

gostaria de refletir sobre qual tem sido nossa experiência corrente. Esse é um 

fato muito comum no fechamento da carga horária em nossas escolas: as 

pessoas dispostas a assumir a disciplina de ensino religioso são justamente 

aquelas que possuem uma religião. Em si, não há nenhum problema em se 

aderir a um rótulo religioso e se propor a tarefa de ensinar essa disciplina escolar. 

O problema está na compreensão que a pessoa tem sobre a sua prática 

pedagógica na disciplina em questão. Se ela, ao possuir um rótulo religioso, vê 

nesta ocasião uma oportunidade de realizar um exercício doutrinário ou 

confessional, estaria incorrendo em uma profunda incoerência com relação aos 

pressupostos fundantes de uma educação pública, de qualidade, e 

principalmente, laica.  

Gostaria de começar nossa conversa refletindo sobre o que o ensino 

religioso em uma escola pública não deveria ser. O ensino religioso em uma 

escola pública não deve servir para ninguém como espaço de propagação da 

sua própria fé. O ensino religioso em uma escola pública também não deveria 

ser um espaço de divulgação de qualquer religião. Da mesma forma, o ensino 

religioso em uma escola pública não deveria ser um lócus para se aprender a 

moral cristã. Para este exercício lícito e louvável de propagação da fé, existem 

os templos religiosos, as igrejas ou qualquer outra instituição devotada ao culto 

a Deus ou aos Deuses. Em outras palavras, o ensino religioso em escola pública 

não deveria servir a prática de proselitismos.  



Mas então, para que serve o ensino religioso em uma escola pública? 

Para explicar melhor a nossa proposta, vamos precisar de um pouco mais de 

sua atenção. Comecemos pela distinção entre os conceitos de religião, 

religiosidade e espiritualidade. Por religiosidade, entendemos a manifestação de 

um sentimento religioso, sentido individual ou coletivamente, de pertença há um 

determinado rótulo ou religião. Já o conceito de religião remete a 

institucionalização da religiosidade.  As religiões possuem determinadas 

características que marcam sua especificidade enquanto campo de saber. Uma 

religião precisa ter dogmas, precisa contar com rituais, precisa ter um clero 

instituído. Assim, as religiões compõem todo um corpo cultural, com doutrinas, 

representações, práticas consolidadas. Como diria como diria o antropólogo 

americano Clifford Geertz, as religiões são sistemas culturais (2015).  

Já a espiritualidade pode não envolver a religiosidade, muito menos a 

religião. Um sentimento de espiritualidade é pessoal e intransferível. Remete a 

sua relação com Deus interno, seja qual for a representação que você tenha 

dele. A dimensão da espiritualidade remete a uma relação pessoal com esse 

Deus. A espiritualidade pode, inclusive, não depender da crença em deuses, 

mais corresponde a conexão que cada um estabelece como a vida. Neste 

sentido, teríamos um religare. Caracterizando-se por ser um movimento 

extremamente subjetivo, pois representaria uma experiência peculiar em cada 

ser humano. Para uns pode ser um sentimento de religação ao ouvir o sermão 

do padre, do pastor, ou qualquer liderança da sua religião. Para outros, ela se 

manifesta no isolamento do seu lar, em preces fervorosas nas quais o devoto 

chora copiosamente derramando suas angústias, suas dores em uma súplica ao 

seu Deus. Mas a espiritualidade pode se manifestar ainda nos raros momentos 

de lidima felicidade. Pode se manifestar no movimento de um pai ao pegar a mão 

de sua filha e andar na praia contemplando a natureza. Pode estar no encontro 

de dois amigos que celebram a bênção da amizade, trocando um abraço 

afetuoso. Pode estar em momentos nos quais contemplamos a dor alheia e nos 

sensibilizamos com ela, desenvolvendo em nós o sentimento tão humano da 

empatia.   

A primeira questão para entendermos sobre a nossa proposta é que este 

sentimento de espiritualidade, essa experiência íntima, individual, pessoal com 

Deus não é objeto de estudo da disciplina de ensino religioso na escola pública. 



Mas em que sentido estamos dizendo isso? No sentido de que não é objeto de 

análise a intimidade do sentimento religioso dos discentes e docentes envolvidos 

no processo pedagógico dessa disciplina escolar. Em cada sala, o foro íntimo de 

cada um dos alunos e alunas, deve ser garantido o direito ao respeito da sua 

individualidade, da sua intimidade.  

Mas afinal, do que trata então o ensino religioso na escola pública? Nessa 

disciplina escolar temos o compromisso de estudar as religiões e religiosidades 

como manifestações importantes do nosso mundo cultural e social. É sobre o 

ponto de vista da cultura que a religião nos interessa aqui. Não se trata, portanto, 

de definir qual a religião é mais verdadeira, qual a corrente teológica guarda 

maiores porções de verdade. Não se trata de discutir a existência ou não de um 

Deus ou de vários Deuses. A preocupação com a existência de Deus tomada 

como pressuposto de Fé, a preocupação com a atuação de Deus e sua 

intervenção na história humana é o objeto de reflexão da respeitável teologia. 

Assim, para o teólogo, interpretar Deus na história é sua profissão de fé. O 

ensino religioso na escola pública não tem como referência uma teologia o as 

teologias. Temos como referência no campo acadêmico as diversas disciplinas 

da área das ciências humanas, somadas mais especificamente há uma disciplina 

que trata do fenômeno religioso sob o ponto de vista da ciência: à ciência da 

religião.  

Desta forma, a História, a Geografia, a Filosofia, as Ciências Sociais, são 

chamadas para analisar e nos possibilitar compreender um pouco mais o 

fenômeno religioso sob o ponto de vista cultural. Não se trata, portanto, de negar 

a existência de Deus ou de prová-la. Nos estudos da religião como fenômeno 

cultural e social, Deus como entidade transcendental não tem nada a ver com a 

história. Concluímos assim, que o conhecimento acadêmico de referência para 

a disciplina em questão não deveria ser a teologia, mais diferentes saberes, 

principalmente oriundos das ciências humanas.  

A título de exemplo, poderíamos trazer à baila, alguns autores de nossa 

área do conhecimento científico para servir de referência, para demonstrar como 

as ciências humanas como podem nos ajudar a entender um pouco mais o 

elemento religioso como um fenômeno integrante do mundo da cultura humana. 

Escolhemos três grandes pensadores clássicos para fazer esta demonstração.  



O primeiro deles trata se de Karl Marx. Há uma referência muito citada do 

jovem Max sobre é a religião. Segundo o trecho, a religião seria o ópio do povo. 

Esta referência pode ser encontrada no Manifesto do Partido Comunista (Marx 

e Engels, 2009). Foi tomada ao longo do século 20 como uma demonstração de 

repúdio, de ojeriza no jovem Marx ao fenômeno religioso. Mas penso que 

poderíamos entender melhor essa frase, muitas vezes tirada de contexto, se 

observássemos o desenvolvimento de seu pensamento em uma outra obra.  

Uma das interessantes contribuições do pensamento marxiano para refletirmos 

sobre os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da religião pode ser 

encontrado na obra A Ideologia Alemã (2020). Nesta, Marx analisa o discurso 

dos pastores protestantes na Alemanha, indicando que estes relacionavam a 

figura dos patrões a própria imagem e semelhança de Deus, servindo aqueles 

discursos, portanto, para apassivar, obnubilar, turva , a leitura de mundo dos 

operários em relação a situação de opressão em que em que viviam. Assim, a 

obra revela que as figuras de autoridade religiosa daquelas comunidades 

validavam as posturas dos donos das fábricas, dificultando a resistência e a luta 

por direitos. Como um operário iria reivindicar melhorias na sua condição 

material de existência se acreditasse que ao fazer isso estaria questionando as 

vontades do próprio Deus? Foi aqui que o pensamento marxiano inaugurou uma 

compreensão de ideologia como falseamento da realidade, como instrumento de 

alienação do real. Seria nesse sentido que Marx conceberia a religião como 

instrumento da alienação.  

Temos aqui um bom exemplo de como a ciência ou pensamento científico 

nos possibilita um olhar de dessacralização da religião. Neste mesmo sentido 

podemos citar o caso de outro pensador das ciências sociais. Max Weber, em 

seu trabalho intitulado A ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (2020), 

analisa a associação entre o surgimento do capitalismo e a ética protestante do 

seguimento dos quakers. Dizia ele, a partir do modelo sociológico ou da 

abordagem que se convencionou clássica dos chamados “tipos ideais”, que teria 

sido a ética do acúmulo, a validação pela ética religiosa da posição de acumular, 

o motor propulsor do surgimento do capitalismo na Inglaterra. Ele assim constitui 

uma principal, uma interessante via de análise em alternativa abordagem 

marxista. Maxi Weber em outras palavras, relacionaria uma forma de pensar e 



comportar-se marcadamente religiosa como fulcro ou base da criação do 

sistema econômico que se tornou dominante em nossa era.  

O outro pensador indispensável para pensar o fenômeno religioso chama-

se Sigmund Freud. Ele analisa o fenômeno religioso em diferentes momentos de 

sua vasta obra. Citaremos aqui três textos muito importantes. O primeiro deles 

trata se Totem e Tabu (2013). Nele Freud reflete sobre o que poderia ser 

concebido como a origem das religiões. Uma importante contribuição, que este 

ensaio psicanalítico nos apresenta foi a ideia de que o sentimento religioso 

origina-se do exercício do cuidado, do sentimento infantil da criança em depositar 

os seus destinos nas mãos dos seus pais ou cuidadores. O exercício do cuidado 

traria também a percepção ou o medo do desamparo. Desta forma, a fé em Deus 

ou os deuses teria sua origem nos sentimentos da criança, nasceriam das 

relações de amparo e desamparo.  A imagem que temos de Deus nasceria, 

assim, seria, portanto, uma permanência desta mentalidade infantil prolongada 

na vida psíquica do mundo adulto.  

Essa questão nos dá deixa para trazermos à baila outro texto clássico do 

famoso pai da psicanálise. Em O Futuro de uma Ilusão (1997), Freud volve as 

questões apresentadas em Totem e Tabu. No desenvolvimento do seu 

pensamento, ele indica que o fervor religioso se sustentaria em posturas metais 

semelhantes as encontradas nas neuroses. Para Freud, as religiões 

representariam assim ilusões, sendo permanências do mundo infantil no 

funcionamento psíquico do adulto. Nossa trilogia de Freud sobre a religião se 

encerra com o texto O Mal-Estar na Civilização (2011). Alguns autores chegam 

a considerar os dois últimos ensaios citados como representando na realidade 

um só texto em seu contínuo. Independente das polêmicas, O Mal-Estar na 

Civilização – ou na cultura, pois Freud não diferenciava os dois conceitos - sem 

dúvida desenvolve o pensamento Freud. Seu início, inclusive, Freud remete a 

carta de um amigo teólogo que o questiona sobre o sentimento da fé. Nosso 

autor analisa então, como o pensamento cristão, para constituir uma unidade, 

precisava criar um inimigo incomum para dar coesão social no grupo de seus 

adeptos. Ele no ensaio faz também uma reflexão sobre a experiência comunista 

da União Soviética. Para Freud, a unidade identitária dos soviéticos estava 

formada a partir do ódio as elites dominantes. Em um sofisticado raciocínio 

marcado pela sua fina ironia, o pensador questiona: o que farão os russos depois 



que matarem todos os seus burgueses? Para ele, o amor universal dentro das 

fronteiras da credibilidade, dentro dos limites do mesmo rótulo religioso, dentro 

dos muros daqueles que pensam como nós, estaria sedimentado no ódio ao 

incréu, na aversão há um inimigo comum, no desprezo ao outro. Precisariam, 

assim, tanto cristãos quanto os comunistas, de seus inimigos viscerais. Eles, 

portanto, não poderiam prescindir dos judeus e dos burgueses.  

Estas são importantes contribuições, pois ao estudar estes pensadores 

podemos, além de compreender os múltiplos aspectos inerentes ao fenômeno 

religioso, instrumentalizar alunos e alunas da educação básica contra o 

fenômeno do fanatismo religioso. Vale salientar que consideramos aqui 

fanatismo como uma postura mental de adoecimento psicológico na qual o 

portador do rótulo religioso constrói para si prisões sem muros. É importante 

salientar que um fanático constrói limitações cognitivas para estabelecer novas 

aprendizagens. Ele não entra em desequilíbrio cognitivo no sentido piagetianos, 

pois suas certezas, certezas tão absolutas, não lhe deixam espaço para dúvidas, 

para o novo, para o exercício necessário do desprendimento, para o movimento 

necessário de abrir-se as novas experiências, para as surpresas da vida. Como 

aprender sem dúvidas e inquietações na cabeça? Uma investigação científica se 

constitui a partir das buscas por respostas as nossas dúvidas, das interrogações 

sobre os fenômenos que desconhecemos. Para quê pesquisar uma resposta de 

uma pergunta que já conhecemos? Um fanático não tem como desvelar novos 

aspectos do real porque ele acredita firmemente que já conhece tudo.  

Acreditamos que o estudo das religiões dentro da escola pública pode 

ajudar a superar esse tipo de postura mental. Não se quer eliminar a fé, 

enfraquecer a relação íntima com Deus, mas fazer perceber que os sistemas 

religiosos precisam ser de sacralizados, pois o profidente precisa perceber as 

dimensões humanas das relações que ele está inserido. Fazer isso seria 

contribuir como equilíbrio e a saúde mental daqueles que adotam rótulos 

religiosos. Por outro lado, seria também dirimir preconceitos acerca das religiões 

para aqueles que não tem religião, ou até mesmo para aqueles que militam no 

campo do ateísmo.  

Vale aqui distinguir os ateus dos agnósticos. Um ateu tem certeza de que 

Deus não existe. É, portanto, uma questão de fé. Já os agnósticos não têm 

certeza de nada, não possuem em religião ou não exercem sua religiosidade 



porque simplesmente não se lançam questões transcendentes. Salientamos que 

ateus, agnósticos e crentes encontram espaço abrigo no ensino religioso em 

uma escola pública, pois terão ali um espaço de reflexão referenciada na ciência, 

principalmente nas ciências que tomam o fenômeno religioso como objeto de 

estudo.  

Tocamos, então, no que nos parece ser a mais importante finalidade desta 

disciplina escolar. Temos aqui a possível resposta para a seguinte pergunta: 

Para que serve o ensino religioso em uma escola pública? Vejamos. Nos parece 

que uma primeira contribuição seria nos fazer reconhecer que estamos em uma 

unidade dentro da diversidade. Que o fenômeno da fé, como fenômeno cultural, 

bem humano, também nos constitui o que somos. Assim, estudar as diferentes 

possibilidades de vivência das religiosidades nos ajuda a entender o outro, a 

construir o importante sentimento da empatia. Lembramos o que a incapacidade 

de nos colocarmos no lugar do outro engendra a indiferença, podendo 

representar um claro sinal de psicopatia. Acreditamos que esta capacidade de 

nos mobilizar ou mobilizar os nossos sentimentos mais caros a partir dos 

sofrimentos alheios contribui para não esgarçar o tecido social. Não há 

possibilidade de construção de uma sociedade mais justa e igualitária sem o 

sentimento da empatia. Como, nas palavras de Paulo Freire construiremos “um 

mundo em que seja menos difícil amar” (Freire, 2019), sem a capacidade de nos 

colocar no lugar do outro? 

Outra possível contribuição desta disciplina seria a possibilidade de, ao 

estudar as diferentes manifestações religiosas, percebermos pontos de 

convergência, percebermos pontos em comum, identificando também a partir 

dessas convergências uma unidade na diversidade, como falamos acima. Mas 

além dessas duas contribuições, vemos uma terceira possibilidade no estudo da 

religião na escola pública. Ao estudarmos ou refletirmos sobre as diferentes 

manifestações religiosas - ancorados nos princípios éticos republicanos 

sustentados pela nossa Constituição federal, o que nos garante liberdade de 

culto e consciência – podemos através do diálogo, não só modificarmos nossas 

convicções, mas respeitosamente mantermos nossos pontos de vista. 

Amorosamente entendermos e aceitarmos as diferenças. Temos assim não sou 

o estabelecimento de consensos, mas a tão importante formação de dissensos. 

Precisamos urgentemente no Brasil não só nos desarmarmos para concordar, 



mas aprendermos a amorosamente e respeitosamente discordarmos uns dos 

outros. Eis aqui a tríade das finalidades que em nossa proposta sustentariam o 

ensino religioso na escola pública.  
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