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Resumo 

O presente artigo tem como principal objetivo promover uma breve apreciação sobre 
a compatibilidade existente entre o Ensino Religioso e as Dez Competências Gerais 
da Educação Básica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Do mesmo modo, 
a importância das ideias e conceitos por trás das Dez Competências Gerais da 
Educação Básica e como tais podem ampliar as possibilidades de atuação docente 
de quem leciona a disciplina de Ensino Religioso receberá destaque ao longo da 
seção dedicada ao desenvolvimento temático pretendido. Isso, é claro, sempre tendo 
em vista o que são e para que servem as Dez Competências Gerais da Educação 
Básica e como essas devem corresponder ao que diz o Trigésimo Terceiro Artigo (Art. 
33) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
. 
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1. Introdução 

O presente artigo tem como principal objetivo promover uma breve apreciação 

sobre a compatibilidade existente entre o Ensino Religioso e as Dez Competências 

Gerais da Educação Básica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Do mesmo 

modo, a importância das ideias e conceitos por trás das Dez Competências Gerais da 

Educação Básica e como tais podem ampliar as possibilidades de atuação docente 

de quem leciona a disciplina de Ensino Religioso receberá destaque ao longo da 

seção dedicada ao desenvolvimento temático pretendido. Isso, é claro, sempre tendo 

em vista o que são e para que servem as Dez Competências Gerais da Educação 

Básica e como essas devem corresponder ao que diz o Trigésimo Terceiro Artigo (Art. 

33) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

 

2. O Ensino Religioso e as Dez Competências Gerais da Educação Básica 

Entre outras coisas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

também conhecida como Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina em 

seu Trigésimo Terceiro Artigo (Art. 33) que o Ensino Religioso, de matrícula opcional, 

“é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo” 
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(SENADO FEDERAL, 2017, p. 24). Além disso, o Art. 33 da LDB também contém mais 

dois parágrafos. No primeiro consta que “os sistemas de ensino regulamentarão os 

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

normas para a habilitação e admissão dos professores” (SENADO FEDERAL, 2017, 

p. 24). Conforme o segundo, “os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída 

pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso” (SENADO FEDERAL, 2017, p. 24). 

Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe uma 

reformulação na Educação Básica. Segundo o Ministério da Educação (MEC), as 

“aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos 

estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no 

âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 08). Segue na tabela abaixo, o que são e para que servem 

as Dez Competências Gerais da Educação Básica de acordo com a BNCC: 

 

Tabela 1 - Competências gerais da educação básica 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
 

4. Utilizar diferentes linguagens ─ verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital ─, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 

 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 



consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 
para lidar com elas. 

 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 
Fonte: (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 09-10). 

 

Em resumo, caso não tenho ficado completamente evidente na tabela acima, 

as Dez Competências Gerais da Educação Básica segundo a BNCC são, em ordem: 

1. Conhecimento; 2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo; 3. Repertório Cultural; 

4. Comunicação; 5. Cultura Digital; 6. Trabalho e Projeto de Vida; 7. Argumentação; 

8. Autoconhecimento e Autocuidado; 9. Empatia e Cooperação; e, 10. 

Responsabilidade e Cidadania. Qualquer que seja o caso, embora a abrangência da 

LDB para a organização da Educação Básica em território brasileiro continue sendo 

maior do que a da BNCC, hoje já não é mais aconselhável que se lecione uma 

disciplina como o Ensino Religioso sem que se considere também o que orientam as 

Dez Competências Gerais da Educação Básica. Mesmo que essas não especifiquem 

quais conteúdos devem ser abordados durante uma aula de Ensino Religioso, 

objetivamente pode se dizer que a LDB é igualmente limitada quanto a isso. 

Que se aprecie a partir de agora, mesmo que brevemente, portanto, o que 

propõem as Dez Competências Gerais da Educação Básica, há pouco aqui 

introduzidas, quando comparadas ao Art. 33 da LDB: por exemplo, as mesmas 

parecem evocar ideias que geralmente se relacionam ao Ensino Religioso, isto é, o 

que são elas? Essas são compatíveis com conceitos que as pessoas encarregadas 

pela disciplina de Ensino Religioso propositalmente utilizam em suas aulas, ou seja, 

para que servem, afinal? Provavelmente inúmeras pessoas que se preparam para 

lecionar ou que já lecionam Ensino Religioso em alguma escola não negarão que as 

Dez Competências Gerais da Educação Básica de fato evocam ideias e também são 

compatíveis com conceitos próprios à elaboração e desenvolvimento dessa disciplina 

em toda sua abrangência. Não se deve ignorar, no entanto, que para algumas 



pessoas, especialmente aquelas mais resistentes à mudanças ou novidades em sua 

forma de lecionar a disciplina de Ensino Religioso, uma apropriação das Dez 

Competências Gerais da Educação Básica pode levar um período de tempo 

considerável, além de invariavelmente gerar certo desconforto. Apesar de tudo, por 

analogia, como declara o filósofo canadense Charles Taylor em uma entrevista 

concedida para o Jornal El País no ano de 2015: 

 

Estamos em uma situação nova. Vou usar uma analogia: se eu for à China, 
no começo vou ficar desorientado; tenho que aprender algo da língua, 
aprender conceitos que são estranhos para mim, antes de conseguir falar 
com as pessoas. O mesmo acontece quando nasce uma nova era. Novos 
problemas aparecem e nem sempre temos as palavras adequadas para 
expressar uma opinião. Somos obrigados a encontrar a linguagem que vai 
nos permitir descrever a nova situação. Vivemos em uma era na qual tudo 
muda muito rapidamente. Precisamos de uma linguagem que dê conta dos 
novos significados. É um processo sem fim. (ARROYO; TAYLOR, 2015). 

 

Entre outras coisas, nessa entrevista, Taylor delibera a respeito dos conflitos 

gerados pelas diferentes visões de mundo e acerca do choque de valores que existe 

entre as novas e as velhas gerações de pessoas. De acordo com Taylor, ainda, a era 

em que se vive passa por rápidas mudanças, e é por isso que se deve buscar uma 

linguagem que dê contas de novos significados e resolva problemas atuais. Talvez 

somente assim se entenderá o que frequentemente se passa na sociedade. E por que 

não aplicar esse mesmo princípio na maneira como se ensina ou se apropria de ideias 

ou conceitos que podem enriquecer as aulas de Ensino Religioso, além de ampliá-

las? Ao que tudo indica, as Dez Competências Gerais da Educação Básica da BNCC 

podem proporcionar amparo nesse sentido, isso, é certo, desde que essas não entrem 

em rota de colisão com aquilo que diz a LDB em seu Trigésimo Terceiro Artigo, o que, 

como se viu até este ponto, não parece ser o caso. 

 

3. Conclusão 

Ao longo do desenvolvimento desta apreciação, se buscou apresentar com 

base em informações presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) ─ sobretudo em seu Trigésimo Terceiro Artigo (Art. 33) ─ além da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas respectivas Dez Competências Gerais da 

Educação Básica, que existe compatibilidade entre o Ensino Religioso e essas 

últimas. À guisa de conclusão, tal afinidade se expressa através do cenário de uma 



ampliação do campo de atuação docente na disciplina de Ensino Religioso, suas 

ideias e conceitos, o que são e para que servem os mesmos, entre outras coisas. 

 

Referências 
 
ARROYO, Francesc; TAYLOR, Charles. Charles Taylor: “As pessoas hoje não têm 
claro o sentido da vida”. El País Brasil, São Paulo, 15 ago. 2015. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/06/internacional/1438877393_088926.html>. 
Acesso em: 29 mar. 2020. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a 
Base. Brasília, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. 
Acesso em: 29 mar. 2020. 
 
SENADO FEDERAL. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Edição 
atualizada até março de 2017. Brasília: Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 


