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RESUMO

Recentemente, o guardião da Constituição enfrentou a problemática sobre o ensino religioso na escola pública, tendo como objeto a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 4439, largamente debatida pelo amicus curiae interveniente e com acirrados ânimos na decisão do pleno do 
Supremo Tribunal Federal (STF). O presente artigo trata da liberdade religiosa em face do ensino religioso nas escolas públicas de ensino 
fundamental e tem como objetivo principal analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4439 
enquanto disciplina curricular facultativa. A Constituição brasileira de 1988 garante a todos a liberdade de crença, bem como a sua abstenção, 
mas, percebe-se que na realidade brasileira existem episódios de intolerância religiosa, e por outro lado de intromissão religiosa no Estado, o que 
demonstra que tal antagonismo não é plenamente cumprido no Estado Democrático de Direito. A escola é um ambiente para a consolidação da 
crença e mesmo a discussão das diferenças pluralistas, por isso o ensino religioso deveria tornar possível a compreensão comum das múltiplas 
religiões o cenário brasileiro. O ensino religioso em geral é um assunto complexo e muitas vezes não tem a abordagem e o tratamento que lhe é 
devido, no contexto escolar atual promove-se um discurso pela qual a disciplina de ensino religioso é geralmente excluída das instituições de 
ensino sob a alegação da necessidade de um ensino laico, que poderia ser a-religioso ou meramente histórico das religiões, ou ainda porque a sua 
inclusão é vinculado ao currículo doutrinário de certa religião. Portanto, o presente artigo tem como objetivo principal analisar a decisão do 
Supremo Tribunal Federal na ADI 4439 quanto ao ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, cuja metodologia é resguarda por 
uma abordagem livre e exploratória sobre a temática, vale dizer, não se restringiu a uma apreciação positiva do Direito, ampliando-se a discussão 
sobre várias concepções, além disso, a pesquisa é do tipo bibliográfica, que se enfatizou no uso de doutrinas, legislação pátria e, especialmente, 
da decisão da ação de controle concentrado em apreço. A pesquisa tem por objetivo geral em compreender como se dá o ensino religioso na 
atualidade em razão da decisão firmada pelo STF e sua manutenção de continuidade nas escolas públicas de ensino fundamental. Para tanto, o 
tema abordado no presente estudo se torna importante para o acadêmico por permitir a ampliação do conhecimento sobre o que discorre a 
respeito do ensino religioso, e para a sociedade, por oportunizar esclarecimento sobre disputas, tensões e embates sobre a liberdade religiosa e o 
ensino religioso. Com efeito, trata sobre o direito fundamental a intimidade religiosa e o ensino público facultativo, respondendo a seguinte 
pergunta: fere o direito à intimidade religiosa o ensino de certa religião por um professor confessional? Na sequência assinala-se a legitimidade da 
ADI 4439, esclarecendo o objeto da referida ação de controle concentrado e a discussão de princípios fundamentais na ADI 4439 no que diz 
respeito a prevalência sobre o conteúdo mínimo na matéria de religião, quando se conflita o conteúdo selecionado pelo docente  a partir da 
afirmação religiosa própria ou das demais religiosa e o respeito à religião de cada aluno e sua decorrente intimidade religiosa. Conclui-se por 
manifesta tensão diante da continuidade do ensino confessional na escola pública e o direito à intimidade religiosa que a experiência brasileira 
jurisdicional deve enfrentar em razão das práticas mal conduzidas e sem conteúdo firmado por legislação específica ou ato regulamentador 
ministerial da educação brasileira.
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