
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ACRE

PARECER CEE/AC Nº 63/2002

Analisa a proposta curricular do ensino religioso para o ensino fundamental (1ª a 4ª série e  
de 5ª a 8ª).

I - HISTÓRICO:

Face a promulgação da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º  9.394/96,  da Lei 

Federal n.º 9.475/97 (Lei do Ensino Religioso) o Conselho Estadual de Educação/AC elaborou o 

Parecer n.º 09/99, o qual, ao ser discutido em Audiência Pública, suscitou a indicação, por parte 

dos professores de Ensino Religioso e diretores de escolas, da instalação de um Fórum, com o 

objetivo de estudar e orientar a elaboração de uma proposta curricular para o Ensino Religioso no 

Estado do Acre. A sugestão foi aprovada por unanimidade e a proposta teve continuidade com a 

criação  de  um  Fórum  permanente,  objetivando  pautar-se  num  trabalho  ecumênico.  Foram 

convidados  representantes  de  todas  as  manifestações  religiosas  presentes  em  Rio  Branco, 

integrando  o  grupo  de  fundadores  do  FÓRUM,  os  seguintes  representantes  de  instituições 

religiosas: Irmã Maria Augusta de Oliveira (Igreja Católica), Pastor Cid Mauro Araújo de Oliveira 

(Associação  dos  Ministros  Evangélicos  do Acre),  Pastor  Francisco  Rodson dos  Santos  Souza 

(Sociedade Bíblica do Brasil), Senhora Zenaide Ramos da Silva (Federação Espírita do Acre), Dr. 

Zargham Yari (Fé Baha’i), Prof. Antonio Torres (Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco), 

Prof. Izaias França Maia (Representando os professores do Ensino religioso) e Profª Francisca 

Maria Veras de Almeida (Escolas Católicas). A implantação do Fórum esteve sob a coordenação 

do Conselho Estadual de Educação e após sua criação, foi eleita para a presidência a professora 

Íris Célia Cabanellas Zaninni, representante do Conselho Estadual de Educação. Para subsidiar a 

elaboração da proposta curricular, o Fórum trabalhou a partir da realização de um diagnóstico, com 

a aplicação de questionários aos professores do Ensino Religioso de todas as séries do Ensino 

fundamental  e  aos  alunos  de  5ª  a  8ª  séries.  Consubstanciando-se  nos  resultados  dos 

questionários, o Fórum prosseguiu seus trabalhos em sessões de estudos e discussão com os 

professores da rede oficial de ensino, o que possibilitou a construção de marcos conceituais, a 

partir dos quais elaborou e apresentou a este Conselho, para apreciação, a Proposta Curricular do 

Ensino Religioso para o Ensino Fundamental.

II - ANÁLISE:



A Proposta Curricular contém uma justificativa que contempla o entendimento de educação 

e a importância do Ensino religioso para a formação do cidadão. A sustentação legal apoia-se na 

LDBEN 9.394/96, especialmente em seu artigo 33, cuja redação foi alterada pela Lei 9.475/97. 

A fundamentação teórica apresenta-se composta pelos seguintes itens: concepção político-

pedagógica do Ensino religioso, princípios pedagógicos norteadores, sustentados pela visão de 

conhecimento e definição da interdisciplinaridade, contextualização e transversalidade enquanto 

conceitos epistemológicos básicos da organização curricular.

No tratamento dos conteúdos curriculares a realidade do aluno é o ponto de partida e de 

chegada,  valorizando  suas  experiências  e  vivências  religiosas,  justificando  a  opção  por  uma 

concepção  de  aprendizagem  que  envolve  o  aluno  como  um  todo,  promovendo  seu 

desenvolvimento afetivo, social, espiritual e cognitivo.

A  organização  dos  conteúdos na  Proposta  é  feita  a  partir  de  quatro  grandes  eixos  – 

Espiritualidade, Ética, Alteridade e Tradição -, que suscitam as unidades temáticas e, por sua vez,  

originam  os  Tópicos  Curriculares.  A  abordagem  dos  temas  e  tópicos  curriculares  vai  se 

aprofundando gradativamente a cada série de ensino, revelando uma preocupação com a clientela 

descrita e com suas possibilidades de aprendizagens, pois de 1ª a 4ª série há predominância da 

faixa  etária  entre  7  a  11 anos de idade,  indicando a  importância  de incluir  atividades reais  e 

concretas. De 5ª a 8ª série, alcançando a clientela uma faixa etária de 11 a 15 anos, importa 

oportunizar que os ideais religiosos contribuam para que possam refletir sobre suas dúvidas quanto 

a sua relação com o transcendente, despertar o interesse maior e mais crítico em relação a religião 

da família e os seus objetivos de vida, objetivando, principalmente, superar o egocentrismo, próprio 

da infância.

Quanto a implementação da Proposta, encontra-se indicado a elaboração de material para 

orientação  e  aprofundamento  do  trabalho  docente  com  as  unidades  temáticas,  bem  como  a 

realização de cursos para os professores de Ensino Religioso.

Em  se  tratando  do  processo  de  avaliação,  observa-se  coerência  com  os  princípios 

norteadores e com a concepção de aprendizagem. As formas de sua realização envolvem as 

funções diagnóstica, prognóstica, investigativa e formativa. A avaliação no Ensino Religioso não 

pretende testar conhecimento resultante em notas, mas busca, principalmente, a auto-afirmação do 

educando e as mudanças de postura.

III - PARECER:

Considerando:

a) O   caráter  inovador  da  proposta  curricular,  organizada  por  unidades  temáticas  o  que 

possibilita a prática do planejamento curricular alicerçado nos  conceitos epistemológicos 

da interdisciplinaridade e da contextualização;



b) A  coerência entre a fundamentação teórica e os componentes básicos da  proposta;

c) Que  a  proposta  apresentada  é  fruto  de  uma  construção  coletiva,  o  que  se  constitui 

condição  para  que  a  proposta  curricular  se  concretize  no  cotidiano  das  unidades 

educacionais;

d) Que a  visão  de  religião  presente  na proposta  transcende o sentido  confessional,  sem 

evidenciar  defesa  de  dogmas,  mas  alicerçando  –se  na   contribuição  das  diferenças 

ciências, como história, filosofia e antropologia, dentre outras. 

Somos de parecer  favorável a aprovação da presente proposta.

É o parecer. 

_________________________________________
Profª.  Maria  Marlene da  Fonseca  de Araújo

Relatora

_________________________________________
Profª.  Maria Auxiliadora Barbosa  Macedo

Relatora

________________________________________
Profª.  Maria de Fátima Miranda  de  Lima

Relatora

Aprovado em reunião ordinária do dia 13/ 12/ 2002.
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