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A unificação do Estado italiano foi iniciada na segunda metade do século XIX (1861) 
quando Vittorio Emmanuel II, rei da Sardenha e Piemonte, foi proclamado soberano da 
Itália. Em 1866 ocorreu a anexação de Veneza e, em 1870, a dos Estados Pontifícios. 

Ao longo desse processo histórico marcado por conflitos, houve a separação entre a 
Igreja Católica e o Estado, mas o ensino religioso nas escolas públicas sempre teve seu 
lugar garantido. Antes da unificação, no reino da Sardenha e Piemonte, os primeiros 
currículos escolares foram aprovados, em 1860, pelo último ministro da educação, o 
filósofo e escritor Terenzio Mamiani della Rovere, que incluiu o ensino da religião
católica entre as matérias fundamentais. Em que pese ter havido, em 1867, uma revisão 
curricular, na qual a educação religiosa perdeu espaços para a educação cívica, no início 
do século XX a Lei Orlando (Lei de 28 de julho de 1904) ratificou a presença daquele
ensino nas escolas elementares.

Com a chegada de Mussolini ao poder, a nomeação do filósofo Giovanni Gentile para o 
cargo de Ministro da Educação representou a aliança de interesses entre a 
intelectualidade conservadora e parte expressiva do clero católico. A reforma 
educacional, considerada pelo Duce a mais fascista das reformas, previa cinco anos de 
ensino elementar para todas as crianças, sendo obrigatório o ensino da religião católica, 
a menos que houvesse pedido de isenção. A Concordata de São João Latrão, firmada
entre o Estado fascista e a Santa Sé, em 1929, propiciou que este ensino, até então 
restrito à escola elementar, fosse estendido ao secundário, havendo possibilidade de 
dispensa, a qual seria examinada conforme as demandas familiares. A concordata 
também pôs fim à chamada Questão Romana, que envolvia disputas territoriais entre o 
Estado italiano e a Igreja Católica, estabelecendo a criação do Estado do Vaticano, a 
indenização da Santa Sé em função de perdas territoriais havidas no passado e o 
reconhecimento do catolicismo como religião oficial da Itália.

A derrota do fascismo fez com que o planejamento da educação, em algumas regiões da 
Itália, experimentasse certo afastamento em relação às ingerências do Vaticano. A partir 
de 1943, na Sicília libertada pelo aliados, uma Comissão liderada pelo pedagogo norte-
americano Washburne,  seguidor de Dewey, começou a trabalhar com o objetivo de
promover uma reforma do ensino elementar. A proposta de Washburne previa ensino 
religioso pluriconfessional, negando o princípio, reconhecido desde Gentile, de que a fé 
católica fosse o fundamento deste ensino. Na medida em que a Santa Sé viu seus 
interesses ameaçados, tratou de compor com as novas forças políticas no sentido de 
introduzir um representante seu na Comissão, o que foi logrado em 1944. 

A Constituição de 1947 assegurou a liberdade de crença religiosa e manteve a separação 
entre a Igreja Católica e o Estado, mas também a Concordata. Entre os anos 50 e 70, as 
relações entre escola e sociedade tiveram por base um modelo assistencialista-recreativo 
e confessional cujo suporte econômico e cultural cabia ao Estado e o “zelo pela moral” 
à Igreja. 

Em 1984, nova Concordata entre o Estado italiano e o Vaticano foi firmada, 
estabelecendo que “os princípios do catolicismo fazem parte do patrimônio histórico do 



povo italiano”. Pelos termos do acordo, a República italiana reconhecia o valor da 
cultura religiosa católica e se comprometia a assegurar o ensino desta religião nas 
escolas públicas não universitárias de qualquer ordem e grau. Não poderia haver, 
também, qualquer diferença de tratamento entre alunos de escolas públicas e estudantes 
de escolas católicas, já que à Santa Sé ficava garantido o pleno direito de instituir, nos 
termos da Constituição, escolas católicas em todo o território italiano (Art. 9, parágrafo 
1 do Acordo de Revisão do Tratado de Latrão). Entretanto, aos pais ficava reservado o 
direito de escolher seguir ou não o ensino religioso católico nas escolas públicas. Em 
caso de requisição de dispensa, os alunos cursariam disciplinas alternativas como
educação física, música ou “horas de estudo”. Nas escolas maternais e primárias foi 
prevista uma carga horária de duas horas semanais e nos colégios e liceus, de uma hora 
semanal para o ensino da religião católica. Além disso, os professores encarregados de 
ministrar essas aulas deveriam dispor do nihil obstat (aprovação) do bispo da diocese 
onde a escola estivesse localizada (Ferrari, 2005).

Em 1996, com a chegada ao governo de uma coalizão de centro-esquerda, o ministério 
da Educação e da Cultura foi confiado ao ex-reitor da Universidade de Siena, Luigi 
Berlinguer, que no ano seguinte apresentou seu projeto de reforma educacional. Como 
objetivos gerais para os currículos escolares, em todos os níveis, foram destacados:

 garantir o caráter unitário do sistema de ensino, com a valorização do pluralismo 
cultural e territorial;

 levar em consideração as necessidades formativas dos alunos assim como as 
exigências e expectativas da família, e

 levar em consideração as exigências e expectativas dos agentes locais e dos 
contextos sociais, culturais e econômicos do país.

O projeto, de inspiração laica e pluralista, consistiu em um plano qüinqüenal a ser 
progressivamente implantado pelo governo e foi objeto de acirradas polêmicas entre a 
centro-esquerda e a centro-direita, a qual, tendo chegado ao poder em 2001, propôs 
nova reforma do sistema educacional. A ministra da Educação, Letizia Moratti, logrou 
aprovar no Parlamento, por 141 votos a favor e 101 contra, uma lei (Lei de 28 de março 
de 2003) que colocou como um dos principais objetivos do ensino propiciar ao 
educando “uma formação espiritual e moral”, a qual, para muito educadores, expressa 
de forma não declarada os valores católicos. Isso pode ser confirmado pelo disposto no 
Decreto legislativo de 23 de janeiro de 2004, que regulamentou a obrigatoriedade do
ensino da religião católica (ERC) nas escolas públicas. Com respeito à escola maternal,
o decreto dispõe que a carga horária semanal mínima é de uma hora e meia. Já para a 
escola primária está prevista uma carga horária mínima de duas horas semanais e, na 
escola secundária de primeiro e segundo grau, uma hora semanal.

Nos programas de ERC é afirmado que “com respeito ao momento particular de vida 
dos estudantes e tendo em vista sua inserção no mundo do trabalho e na vida civil, a 
ERC oferece conteúdos e instrumentos específicos para uma leitura da realidade 
histórico-cultural em que vivem; vem ao encontro das exigências de verdade e de busca 
do sentido da vida, contribui para a formação da consciência moral e oferece elementos 
para a escolha consciente e responsável face ao problema religioso” (Art. 2 dos Novos 
Programas de ERC).

O Decreto Legislativo no. 297 de 16 de abril de 1994 dispôs que os pais ou responsáveis
por alunos matriculados nas escolas maternais, primárias e secundárias inferiores 



poderiam, mediante preenchimento de formulário próprio endereçado à direção da 
escola, solicitar que seus filhos fossem dispensados das aulas de ERC. Já os alunos das 
escolas secundárias superiores poderiam requisitar por si mesmos a dispensa. Uma 
decisão anterior da Corte Constitucional (Sentença n. 13 de 14 de janeiro de 1991), 
havia permitido que os alunos dispensados de assistir às aulas de ensino religioso 
deixassem a escola naquele horário. Contudo, em Milão, no ano letivo 2003/04, apenas 
7% dos alunos das escolas maternais e primárias fizeram essa opção, índice que 
aumentou para 33% no caso dos alunos dos liceus propedêuticos e para 50% no caso 
dos que frequentavam os liceus técnicos (Ferrari, op. cit.).

O conflito entre as visões laica e confessional na Itália continua sendo intenso. A escola 
pública, democrática e popular tem sido reivindicada pelos educadores progressistas 
como locus em que não se pode privilegiar nenhum tipo de credo religioso ou político, 
devendo haver respeito à Constituição, que em seu artigo terceiro dispõe: “todos os 
cidadãos têm paridade social e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 
língua, religião, opinião política e condições pessoais e sociais”. Em vista disso, esse 
segmento docente tem defendido que a laicidade da escola não reside simplesmente na 
escolha, às vezes superficial e acrítica, do pluralismo confessional, mas na clareza de 
que é preciso desenvolver meios para que os jovens ampliem seus horizontes culturais e 
desenvolvam uma consciência cidadã capaz de fazê-los criticar a imposição de 
ideologias, quer de natureza religiosa, quer de natureza política. 

Referências

Acordo de Revisão da Concordata de Latrão. 1984.
http://web.infinito.it/utenti/i/interface/Concordato.html

CM 18-1-1991, n. 9. Sentença da Corte Constitucional n. 13, de 11-14 de janeiro de 
1991. Instruções Aplicativas.
http://www.religionecattolica.it/1991%20-%20Cm9.pdf

Constituição da República Italiana. Aprovada em 22 de dezembro de 1947.
www.prefettura.varese.it/costituzioneitaliana/versione%20spagnola%20completa.pdf

Decreto Legislativo no. 97 de 16 de abril de 1994. Texto único das disposições 
legislativas em matéria de educação.
www.andreagironda.altervista.org/esoneroirc.pdf

Decreto Legislativo de 23 de janeiro de 2004. Dispõe sobre a definição das normas 
gerais relativas à alternância escola-trabalho, de acordo com o Art. 4 da Lei no. 53 de 28 
de março de 2003.
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo230104.html

FERRARI, Alessandro. Les ambigüités de la “saine laicité” de l´Etat italien. In: 
WILLAIME, J. P., MATHIEU, S. (orgs.), Des maîtres et des dieux. Écoles et religions 
en Europe. Paris: Belin, 2005.

Lei no. 53 de 28 de março de 2003. Delega ao governo a definição das normas gerais 
sobre a educação e os níveis essenciais das prestações em matéria de educação e 
formação profissional.



www.pubbblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf

Ministério da Educação, da Universidade e da Pesquisa/Conferência Episcopal Italiana. 
Comunicado Impresso. Apresenta os objetivos específicos para a ERC na Escola da 
Infância e na Escola Primária.
www.anir.it/speriment/osa/infanzia_primaria.pdf


