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RESUMO: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário apontam claramente a 
liberdade religiosa como um direito humano a ser reconhecido pelo Estado. 
Sabe-se que seu desenvolvimento foi regado por muito sangue diante de 
sistemas jurídico-políticos opressores e autoritários que, em nome de uma 
religião predominante ou radicalismo ideológico, almejaram subjugar àqueles 
que pensavam diferente da maioria ou mesmo dos que se encontravam no 
poder. O universo pedagógico-educacional é o campo mais fértil à produção de 
teorias e práticas que visem a implementação e desenvolvimento da tolerância 
e o respeito às diferenças sejam quais forem, se não for neste espaço que 
encontraremos tal postura, primeiramente dos docentes, onde a observaremos? 
O trabalho objetivou analisar o posicionamento de instituições de ensino superior 
(IES) no município de Porto Velho-RO, na Amazônia ocidental brasileira, em 
relação ao exercício da liberdade religiosa dos acadêmicos que se declaram 
observadores do sábado, por conseguinte, expor a tônica dos paradigmas 
interpretativos dessas IES no que tange à lei inframencionada. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa do tipo descritiva cujos instrumentos na coleta de dados 
foram o questionário e a entrevista. O questionário aplicado a acadêmicos e a 
entrevista aos coordenadores de instituições de ensino superior. Para análise de 
dados foi utilizada a Análise Textual Discursiva. Em 2019, com o advento de Lei 
13.796 houve alteração no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394 de 20 de dezembro de 1996 acrescentando o Art. 7º-A que fixa prestações 
alternativas para o atendimento aos estudantes que por objeção de consciência 
deixam de atender às atividades acadêmicas e faltam às aulas no dia de guarda 
religiosa. Os achados evidenciam que o exercício da liberdade religiosa na 
esfera educacional superior pesquisada encontra resistência por parte das 
instituições de educação, que retardam os requerimentos protocolados junto às 
coordenações de cursos mesmo com os dispositivos legais já delimitando as 
possibilidades avaliativas para o atendimento aos acadêmicos, ainda, parcela 
dos docentes fogem à responsabilidade do atendimento às demandas que lhe 
são submetidas em relação aos casos em tela. A tutela dos direitos humanos, 
em quaisquer âmbitos, jamais será uma atividade simples, que não demande 
esforços. Isto não é diferente em ordenamentos que já tenham insculpidos em 
lei (lato sensu) direitos como o que é tratado no trabalho em tela. Dessarte, 
Norberto Bobbio (2004) confirma a liberdade religiosa fonte dos demais direitos 
fundamentais/humanos, portanto, inequívoca a relevância do trabalho para 
revelar as posturas de instituições na compreensão e respeito a este direito. 
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