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ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO 

CHANCELARIA DO ARCEBISPADO 

 

 

 

AO EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

ASSUNTO: ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL CATÓLICO NAS ESCOLAS 

DE ENSINO PÚBLICO 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Secretário, 

 

A Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, circunscrição eclesiástica que 

compreende os municípios de Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, 

Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Santa Leopoldina, 

Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha, em atenção ao Acordo entre 

Brasil e a Santa Sé1 e recente entendimento do Supremo Tribunal Federal a 

respeito do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, deseja 

estabelecer um canal de diálogo com as autoridades públicas municipais 

responsáveis pela educação a fim de encontrar caminhos, iluminados pela lei 

                                                           
1
 Artigo 11 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé promulgado pelo Decreto 7,107 de 11 de 

fevereiro de 2010: “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”. 
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vigente e as teorias pedagógicas modernas, para o ensino religioso confessional 

católico2.  

O Arcebispo Metropolitano incumbiu ao seu Chanceler iniciar, em seu nome, o 

diálogo, demonstrando grandíssimo interesse de formalizar o ensino religioso 

católico, naquilo que faculta a lei, a fim de não apenas realizar sua missão também 

no mundo do ensino, bem como de ser a Igreja um fator agregador de valores no 

mundo da escola pública, colaborando para um ambiente de ensino mais humano, 

na elevação da formação intelectual dos estudantes e estímulo ao crescimento 

integral da pessoa com a consequente e esperada formação de bons cidadãos 

capazes de fazer diferença na sociedade.  

Para tanto, vimos convidar o Exmo. Sr. Secretário de Educação para uma primeira 

reunião cuja pauta tratará basicamente: 

1. Como implementar a legislação naquilo que toca o ensino religioso? Que 

tipo de instrumento legal de deve usar? Portaria da Secretaria Municipal de 

Educação? 

2. Critérios para a admissão de professores de ensino religioso de confissão 

católica:  

a) Apresentação oficial pela autoridade eclesiástica local (a exemplo como é 

feito nos concursos públicos para capelães das Forças Armadas)3? 

b) Professores com licenciatura plena em qualquer formação de ciências 

humanas e habilitação para ensino religioso promovida por entidade de 

ensino da Igreja Católica?  

c) Bacharéis em teologia formados em entidades católicas com 

complementação pedagógica e habilitação para ensino religioso 

promovida por entidade de ensino da Igreja Católica? 

d) Definições de conteúdos e planejamento pedagógico4.  

                                                           
2
 O advogado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Fernando Neves, na defesa do ensino religioso 

confessional em julgamento no Supremo: “O ensino religioso não é o ensino de religiões, não é história, não é 
filosofia. Essas matérias já são obrigatórias. É obrigação do Estado abrir um espaço na grade curricular para que quem 
quiser se aprofundar na sua fé possa fazê-lo. Ensino religioso não é catequese, não é proselitismo, é o 
aprofundamento no ensinamento da fé escolhida” (Jornal “El País”, 27 de setembro de 2017). 
3
 Para a professora e ex-coordenadora de ensino religioso na Subsecretaria de Planejamento Pedagógica da Secretaria 

da Educação do Rio, Valéria Gomes Lopes, no entanto, "é importante que o professor tenha formação e vivência na 
área que leciona, pois ele precisa participar da experiência para conhecê-la profundamente. Se o ensino fica apenas 
na teoria, a tendência é o jovem se evadir, se dispersar, por não se interessar". O Rio já oferece o modelo confessional 
avalizado pelo Supremo (Site Uol, publicado em 27 de setembro de 2017). 
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As definições dessas questões são de alçada da Municipalidade, tendo em vista que, 

até que o Conselho Nacional de Educação se manifeste a respeito, prevalece o já 

estipulado no mesmo artigo 33 da LDB: a regulamentação da decisão compete aos 

sistemas de ensino (Estados e municípios), que definirão “os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores”. O parágrafo segundo do artigo acrescenta: 

“Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso”.  

A Igreja Católica, então, movida por sua consciência de dever em contribuir com a 

formação dos cidadãos e pelo direito que lhe é facultado por lei, apresenta-se na 

interlocução e pleito. Sabendo que, pelo princípio do direito, ninguém pode 

requerer direitos de outrem, vem apenas em nome próprio, apresentar suas 

propostas.  

 

LOCAL E DATA  

Nossa primeira reunião ficará marcada para 31 de outubro de 2017, segunda-feira, às 

14h, no Salão Episcopal da Cúria Metropolitana, situada à Rua Soldado Abílio dos 

Santos, 47, Cidade Alta, Vitória/ES, com insistente convite por parte do Arcebispo 

Metropolitano. 

Necessitamos que V. Excia. confirme presença, ainda que venha representado por 

um delegado, com o Secretários do Departamento de Pastoral, Ana Maria Lemos 

(Tel.: 27 3025-6288 / E-mail: mitra.secretariapastoral@aves.org.br) ou Venison, 27 

3223-6711). 

Vitória, 20 de outubro de 2017. 

 

Pe. Renato Paganini 

Chanceler do Arcebispado 

                                                                                                                                                                                                 
4
 Coordenador-geral do Fonaper (Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso), Elcio Cecchetti afirma que pela 

LDB, e no modelo não confessional de ensino religioso, bastaria a formação técnica em nível licenciatura. "Pelo 
decidido no STF, cada sistema de ensino vai ter que criar um regulamento para dizer o que é aceitável por ele de 
acordo com cada religião. Esse é tremendo de um impacto – e como não há um regulamento nacional, ficará a cargo 
de Estados e municípios estabelecerem um padrão mínimo” (idem.). 
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