
 
PARECER SOBRE O DOCUMENTO DO ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Parecerista: Elcio Cecchetti1 

 

Introdução 

 

Este parecer tem como objetivo refletir, analisar e contribuir com o aperfeiçoamento 

da versão preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente sobre a 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem para o Ensino Religioso. 

De partida, por se tratar de uma análise sobre uma “proposta curricular”, de 

abrangência nacional – o que “agiganta” a complexidade e a responsabilidade - gostaríamos 

de registrar que o marco conceitual adotado com vistas à consecução do objetivo em tela 

embasa-se em duas concepções particulares de “currículo”. 

A primeira decorre do entendimento dado por Arroyo,2 de que o currículo é um 

“território em disputa”, justamente por se constituir o “núcleo” e o “espaço central” 

estruturante da função social da escola. Nestes termos, o currículo é o território mais 

cercado, contestado, normatizado, politizado, avaliado e disputado, não só por sujeitos do 

interior da escola mas, principalmente, por agentes externos à ela. Assim, o currículo é 

resultado das relações de poder que estão em “jogo” nas disputas das relações sociais e 

políticas de dominação-subordinação. Neste jogo, alguns sujeitos/grupos utilizam 

estratégias de produção ou manutenção de seu domínio sobre o território curricular, através 

de mecanismos de exclusão e dominação que dissolvem ou controlam os laços territoriais 

do Outro.3 Assim, é evidente que a produção curricular é um fenômeno desigualmente 

distribuído entre sujeitos e grupos sociais e, como tal, haverá lado a lado, ganhadores e 

perdedores, controladores e controlados, subordinadores e resistentes.  

                                                           
1
 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Técnico da Secretaria de 

Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC). Contato: elcio.educ@hotmail.com  
2 ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
3
 O termo Outro (com a inicial em maiúsculo) quer representar os Outros e Outras (plural e feminino). 
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A segunda concepção de currículo nos é apresentada por Sacristán4. Segundo este 

autor, o currículo não é só um documento onde são explicitados as concepções educativas, 

objetivos, metodologias e procedimentos avaliativos de determinada proposta pedagógica, 

mas, sobretudo, é um “território contestado” que tende a refletir as narrativas e saberes de 

certos grupos sociais, principalmente daqueles que controlam os bens simbólicos e 

materiais em determinada sociedade. Por conseguinte, o currículo é uma “seleção” de 

elementos político-culturais, onde certos componentes acabam sendo valorizados e outros 

desprestigiados; é, em suma, um “somatório” de “presenças” e “ausências”.  

Em vista disso, indagamos: por que o currículo se converteu em um território tão 

disputado? O que ganham os controladores? O que perdem os vencidos/resistentes? Há 

ganhadores/perdedores com o estabelecimento da BNCC? Que tipo de “seleção científico-

cultural” apresenta a BCNN? Que “presenças” e “ausências” podem ser encontradas? Que 

intencionalidades as justificam? Que concepções e intencionalidades subsidiam a versão 

preliminar da proposta para o Ensino Religioso?  

As questões ora postas servirão de guia para realização da análise em conformidade 

com o objetivo anunciado. 

 

Ponto 1: Sobre os Princípios Orientadores 

 

Constatamos que os princípios orientadores da BNCC procuram garantir o direito dos 

estudantes à uma “educação integral”, expressa sob a forma de doze objetivos de 

aprendizagem que traduzem verdadeiros “ganhos” aos estudantes em termos de cidadania, 

inserção e participação social, distanciando-se, portanto, de uma perspectiva formativa 

minimalista ou tecnicista, voltada exclusivamente a recrutar mão de obra para o mercado de 

trabalho. 

A própria noção de “direitos” empregada no documento representa a superação de 

uma cosmovisão de que o direito do estudante se restringe ao seu simples acesso à escola 

e que tudo o mais é de sua responsabilidade. Ao contrário, a afirmação de direitos à 

aprendizagem elencados na BNCC requer uma verdadeira “reinvenção” das instituições 

escolares, para que os estudantes sejam reconhecidos como sujeitos produtores de 

conhecimento e portadores de experiências/saberes significativos oriundos das suas 

práticas sociais. 

Para concretizar essa perspectiva, será necessário assegurar, por um lado, as 

condições básicas de funcionamento das unidades escolares, seja em termos de estrutrura 

                                                           
4 SACRISTÁN, J. Gimeno. Currículo e diversidade cultural. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, Antonio 

Flávio (orgs.). Territórios contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 

1995. p. 82-105. 
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física e tecnológica, seja em relação à qualidade dos professores e demais profissionais da 

educação - um enorme desafio diante do quadro atual. Por outra parte, será imprescindível 

que todas as áreas e componentes curriculares mobilizem-se tendo em vista os direitos de 

aprendizagem dos estudantes, superando a fragmentação disciplinar, que tanto limita as 

possibilidades de compreensão da realidade. 

A perspectiva enunciada sob a forma de “direitos da aprendizagem” coloca o 

estudante como “centro” do processo educativo, exigindo que a integração curricular seja 

mais que um ato pedagógico, assumindo uma “perspectiva epistemológica” que 

obrigatoriamente requer que diferentes componentes curriculares dialoguem continuamente 

uns com os outros, desenham novas perspectivas de investigação e procedimentos para 

fazer avançar o conhecimento. 

Desta maneira, os princípios orientadores da BNCC invertem a lógica em curso, 

evidenciando a centralidade para com o desenvolvimento integral dos estudantes. 

 

Ponto 2: Sobre a Forma de Organização e Conteúdo da BNCC 

 

Em sintonia com os princípios anunciados, o documento apresenta uma estrutura na 

qual os doze direitos de aprendizagem possam se constituir em “bússula” orientadora das 

“escolhas” das quatro áreas de conhecimento e dos seus respectivos componentes 

curriculares quanto à definição dos “objetivos de aprendizagem”. 

Tendo como referência as “características dos estudantes, suas experiências e 

contextos de atuação na vida social” (p. 16), os objetivos de aprendizagem traduzem os 

conhecimentos fundamentais a compor a BNCC, a ser complementada pela parte 

diversificada. Esta forma de organização visa superar a fragmentação curricular na 

abordagem do conhecimento escolar, ao mesmo tempo em que salvaguarda as 

especificidades dos componentes curriculares.  

Buscando concretizar a referida integração curricular, foram elecandos: 

a) temas integradores, que remetem à questões que atravessam as experiência dos 

sujeitos e perpassam os objetivos de aprendizagem de todos os componentes curriculares; 

b) eixos em torno dos quais se organizam os objetivos de aprendizagem, 

apresentados ano a ano.  

Embora coerentes com os princípios anunciados, não ficou claro as razões que 

motivaram a escolha dos cinco temas integradores apresentados, assim como o porquê da 

“ausência” de outros. Ademais, não está explícito quais são perspectivas 

episte(me)todológicas a subsidiar a linha de interpretação dos cinco temas. Por isso, 

questionamos: 
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a) Por quê “consumo e educação financeira” constitui um tema integrador para todos 

os componentes? Por quê estão inseridos como primeiros da lista? E por quê o tema não foi 

associado à “sustentabilidade”, com o qual mantém estreita relação? 

b) Por quê somente duas culturas (africana e indígena) foram privilegiadas como 

temas geradores? Ao nomear duas, não ficou invizibilizada outras tantas culturas que 

compõem a rica diversidade cultural brasileira?  

Vale lembrar que o Brasil é um país caracterizado por uma intensa miscigenação 

étnica entre povos de todos os continentes, e que além das culturas indígenas, ocidental-

europeia e africanas, estão presentes ciganos, asiáticos (japoneses, chineses e indianos), 

orientais (sírios, libaneses, iranianos, judeus, turcos...) e imigrantes de várias partes do 

mundo (haitianos, congoleses, colombianos, senegaleses). Em razão disso, sugerimos que 

o tema integrador seja “diversidade cultural”, de modo a incorporar todos os elementos 

simbólico-identitários dos povos e etnias aqui existentes. 

Por fim, vale destacar que, apesar da mencionada liberdade para que cada sistema 

de ensino realize suas escolhas quanto à organização curricular, pois a seriação ano-a-ano 

é apenas uma possibilidade, existe o risco dos objetivos de aprendizagem serem entendidos 

como sinônimos de “conteúdos mínimos”. Tal entendimento transformaria os “direitos” em 

“deveres” dos estudantes em relação aos “desejos da escola” ou às exigências das 

avaliações padronizadas, requeridas, cada vez mais, pelos sistemas de ensino e por 

organismos nacionais e internacionais. 

Portanto, há que se “amarrar textualmente”, tantas vezes quanto forem necessárias, 

que a BNCC combate a ideia de um currículo único, modelar, padronizado e homogêneo, 

distribuído em etapas e séries/anos estanques, em “grades curriculares” e listas de 

“conteúdos mínimos”. Estas advertências são necessárias diante do risco iminente 

decorrente da pressão/disputa curricular em prol do estabelecimento de uma BNCC que 

atenda os interesses neocapitalistas de tornar a educação pública um produto 

mercantilizável e, portanto, passível de privatização e terceiração. Isso explica a atuação 

contínua nos debates curriculares de instituições financeiras e empresariais que estão a 

exigir, opinar e pautar um currículo que atenda seus interesses mercantis.5 

 

Ponto 3: Sobre a Área de Ciências Humanas 

 

Após a análise do texto introdutório das Ciências Humanas, onde constam os seus 

objetivos gerais para toda a Educação Básica, constatamos que os pressupostos estão 

                                                           
5 A título de exemplo, podemos nomear as seguintes seguintes instituições: Instituto Ayrton Senna, Itaú Social, 

Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, 
Todos pela Educação, Banco Mundial, OCDE, entre outros. 



5 
 

coerentes com os princípios orientadores da BNCC. Ficou explícito textualmente o papel da 

área de CH na consecução dos direitos de aprendizagem dos estudantes. Os verbos 

conhecer, analisar, problematizar e compreender os fenômenos humanos e sociais 

expressam a contribuição da área no percurso formativo dos estudantes. Encontramos, 

também, sinalizações que enfatizam a necessidade de relações e diálogos das CH com 

outras áreas de conhecimento e entre seus respectivos componentes curriculares, à luz das 

demandas por integração, diálogo e articulação de conhecimentos e saberes. 

No que tange à análise que constitui o objeto específico deste parecer, constatamos 

que o Ensino Religioso (ER) encontra-se satisfatoriamente situado no texto da área, fato que 

demostra sua real articulação e pertença com este campo de conhecimento. 

Por fim, apresentamos duas pontuais sugestões de inclusão: 

a) No parágrafo 2, da página 236, notamos a ausência do “conhecimento religioso”. 

Este, representa uma das primeiras formas explicativas da realidade e, por seu caráter 

histórico e cultura, também deveria se constituir em objeto de caracterização das CH; 

b) No primeiro objetivo geral da área de CH (p. 238), ao fazer-se menção ao 

processo de “exclusão”, poderia ser acrescentado o termo “desigualdade”, que é o principal 

fator produtor da exclusão. 

 

Ponto 4: Sobre a Área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental 

 

Similiarmente ao dito no tópico anterior, constatamos que os pressupostos do texto 

estão coerentes com os princípios orientadores da BNCC e com os objetivos gerais 

estabelecidos pela área. Observamos ainda, que o ER encontra-se integrado e contemplado 

entre os objetivos e procedimentos atribuídos aos componentes curriculares do Ensino 

Fundamental. 

O texto destaca que com “práticas contextualizadas, interdisciplinares e 

transversalizadas”, a Geografia, a História e o ER “estabelecem diálogo” com as outras 

áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza), o que é 

essencial para atender as demandas de integração curricular. Entretanto, observamos a 

ausência de abordagem acerca de como os “temas integradores” estão/serão incorporados 

pelos respectivos componentes. 

Por fim, sugerimos a inclusão do termo “interculturalidade” na última linha da página 

238. Em nosso entendimento, o ER contribui para o estudo da diversidade cultural religiosa 

desde uma pespectiva intercultural, aporte epistemológico que procurar romper com 

assimetrias de poder e superar hierarquias entre culturas e religiões, concedendo voz e vez 
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a saberes e conhecimentos historicamente menosprezados e sistematicamente 

inferiorizados pela cultura escolar. 

Na educação básica, a presença do ER em perspectiva intercultural contribuirá para 

o enfrentamento e superação da intolerância e da discriminação cultural religiosa, assim 

como em relação a outras diferenças utilizadas para justificar concepções e práticas 

discriminatórias em relação ao Outro. 

 

Ponto 5: Sobre o Componente Curricular Ensino Religioso 

 

Constamos que o texto que caracteriza o ER é coerente tanto em relação aos 

princípios orientadores da BNCC, quanto com as atuais proposições episte(me)todológicas 

que atribuíram novas perspectivas a este componente curricular. São pontos fortes do texto: 

a historicização das concepções de ER ao longo do tempo; a denúncia do proselitismo 

religioso na escola laica; a descrição dos marcos normativos e legais; a apresentação do 

objeto, objetivos, eixos e princípios metodológicos. Destacam-se ainda, a caracterização do 

componente como responsável por: assegurar o conhecimento da diversidade religiosa; 

desconstruir significados e experiências colonialistas; desnaturalizar discriminações e 

preconceitos; promover o reconhecimento dos diferentes e das diferenças; estimular a 

convivência e superar as intolerâncias de cunho religioso. 

Deste modo, supera-se a histórica “ausência” de tratamento didático pertinente sobre 

a diversidade dos fenômenos religiosos por parte da escola, fator que contribuiu para a 

proliferação do denominado “analfabetismo religioso”, que consiste no quase completo 

desconhecimento das convicções filosóficas e crenças religiosas praticadas pelo Outro. Esta 

omissão curricular foi justificada, muitas vezes, por duas vertentes interpretativas 

antagônicas entre si: de um lado, pelos defensores da “face laicista” da escola, que procurou 

excluir e deslegitimar o estudo científico da diversidade do fenômeno religioso, enquanto um 

elemento antropológico, histórico e social; de outro, por grupos conservadores que 

reivindicam a si uma “face prosélita” da escola, com o intuito de fazê-la difundir e propagar a 

supremacia de seu credo religioso.  

A ausência de tratamento curricular adequado sobre as diversas manifestações 

religiosas presentes na sociedade propiciou, com a ajuda de outros fatores, a criação de um 

terreno fértil para o plantio e difusão de pré-conceitos, discriminações, suposições, 

rotulações e violências de cunho religioso, praticados geralmente às religiões submetidas à 

colonialidade do saber, como as de origem indígena e africana.  

O mérito da proposta do ER contida na BNCC, portanto, reside na firme adoção do 

caráter não-confessional do ER, assumindo uma perspectiva responsável pelo estudo, 
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análise e reflexão crítica dos saberes, conhecimentos e experiências relacionadas à 

diversidade dos fenômenos religiosos - um dos patrimônios produzidos pela humanidade -, 

procedimentos considerados atualmente como indispensáveis à formação e 

desenvolvimento integral dos estudantes. Ao assumir esta perspectiva, dá-se um passo 

importante em prol da superação do confessionalismo e laicismo escolar, garantindo espaço 

e lugar para o exercício de diálogo, do questionamento e do reconhecimento das múltiplas 

formas de ser, pensar, crer e viver do humano. 

Por outra parte, com o intuito de contribuir com o aprimoramento da proposta em 

pauta, sugerimos que:  

a) Descreva-se, com mais detalhes, como o ER pode estabelecer e ampliar diálogos 

com outros componentes curriculares. Trata-se de dar pistas sobre como operacionalizar 

esta desafiante questão; 

b) Complemente-se os princípios metodológicos do ER com a inserção da “pergunta” 

e da “pesquisa” (parágrafo 3º da página 285); 

c) Explicite-se a relação do ER com os “temas integradores”; 

d) Revise-se a nomenclatura dos “eixos” apresentados. Há que se ter presente que 

no campo religioso coexistem aspectos considerados subjetivos (identidades, princípios, 

valores, crenças, espiritualidades...) e aspectos objetivos que se manifestam sob a forma de 

conhecimentos (mitos, símbolos, textos, ideias, doutrinas..) e práticas (ritos, celebrações, 

tradições, movimentos e instituições religiosas, vestimentas, hábitos alimentares, música, 

dança, arquitetura ...). Deste modo, o termo “ser humano”, que é excessivamente amplo, 

poderá ser substituído por outro que melhor indique os aspectos subjetivos do universo 

religioso a serem estudados pelo ER. Por outro lado, em se tratando do segundo eixo 

(conhecimento religioso), há que se pensar que os sujeitos/grupos tidos como não-religiosos 

também apresentam conhecimentos e necessariamente precisam ser integrados na 

definição. 

e) Revise-se os conhecimentos integrantes do eixo “ser humano”, pois temas como 

“valores e limites éticos”, “direitos humanos” e “dignidade” estão mais associados ao tema 

integrador “ética, direitos humanos e cidadania”, que é de responsabilidade de todas as 

áreas e componentes. Há que se ter presente que os eixos do componente precisam 

necessariamente traduzir o que é “específico” à natureza de seu objeto. 

Diante das sugestões anteriores, os objetivos de aprendizagem para cada ano do 

Ensino Fundamental necessariamente terão que ser revisados. Em relação ao que está 

posto, reconhece-se uma coerente distribuição dos objetivos segundo a faixa-etária dos 

educandos, garantindo uma transição satisfatória ano a ano e dos anos iniciais aos anos 

finais. 
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Ponto 6: Sobre a Necessidade de Políticas de Formação Docente para o ER 

 

A consolidação de uma proposta de ER alicerçada na perspectiva da formação 

integral e cidadã, no contexto de uma sociedade cultural e religiosamente diversa, na qual 

todas as crenças, expressões religiosas, convicções e filosofias de vida devem ser 

respeitadas, exige, necessariamente, a promoção de políticas públicas voltadas para a 

habilitação específica de profissionais para ministrarem o ER nos contextos escolares. A 

efetivação dos direitos de aprendizagem contidos na BNCC, no que tange ao ER, 

dependerá da formação de docentes abertos à diversidade cultural e religiosa, 

conhecedores da complexa dinâmica dos fenômenos religiosos e didaticamente preparados 

para o tratatamento dos eixos do ER em sala de aula. 

Esta habilitação, portanto, deverá ser feita, em confirmidade com a normatização 

vigente, em cursos de licenciatura de graduação plena, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes 

etapas e modalidades da Educação Básica. Entretanto, salvo iniciativas pontuais existentes 

em alguns Estados da federação, em grande parte do território nacional não se encontram 

licenciaturas destinadas a atender esta demanda. A ausência de diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores de ER é uma das principais razões para a 

escassa oferta de cursos de formação inicial nesta área de conhecimento. 

Diante disso, é oportuno que os organismos responsáveis pela normatização e pela 

criação de políticas de formação docente rapidamente atuem na definição de diretrizes e no 

estímulo para a oferta de licenciaturas em ER. Na definição dessas diretrizes, será 

necessário levar em consideração os pressupostos epistemológicos sobre os 

conhecimentos religiosos produzidos no âmbito das diferentes disciplinas das Ciências 

Humanas e Sociais, e pressupostos pedagógicos provenientes da área das Ciências da 

Educação, em suas diferentes áreas, subáreas e especialidades. 

 

Palavras Finais 

 

Por fim, gostaríamos de registrar o caráter inédito e histórico da BNCC, pois em se 

tratando da história do ER no Brasil, esta é a primeira vez que o Estado reconhece a função 

social e a identidade pedagógica deste componente curricular. Por consequência, a 

caracterização do ER no contexto da construção da BNCC é uma operação extremamente 

delicada, tendo em vista a necessidade de estabelecer princípios, objetivos, conhecimentos 

e metodologias que ainda estão em fase de construção científico-social. Nossos 

cumprimentos, portanto, ao MEC/SEB, pelo reconhecimento dado ao ER, e nossas 

felicitações ao grupo de especialistas pelo avanço e mérito da proposta produzida. 


