
 

 

 

APÊNDICE B  

A incompatibilidade da BNCC 

com o ordenamento jurídico 

brasileiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

A última versão da BNCC apresenta, pelo menos, quatro dimensões de 

incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. São elas: 

 

(1) Ilegalidade frente à competência dos Estados e Distrito Federal para legislar 

sobre a educação; 

(2) Ilegalidade pela incorporação da ideologia de gênero ao longo do texto; 

(3) Violação do direito dos pais à educação moral e religiosa de seus filhos; e 

(4) Violação ao princípio constitucional do pluralismo de ideias na educação. 

 

Os artigos a seguir discutem cada uma dessas dimensões à luz da versão final 

da BNCC enviada ao CNE no dia 06 de abril. Apresenta-se os fundamentos jurídicos 

e científicos para se justificar as alterações realizadas na base, relacionadas aos 

seus fundamentos, objetos de conhecimento e ao conteúdo proposto para as 

diferentes áreas de conhecimento e disciplinas. 
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A INCOMPATIBILIDADE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR COM O 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Tiago José Gama Carvalho de Oliveira1 

 

O presente artigo pretende demonstrar a incompatibilidade da terceira versão 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – autoproclamada ‘versão final’ – com 

o ordenamento jurídico brasileiro, sob duas perspectivas. A primeira consiste na 

incompatibilidade do documento como um todo, decorrente da invasão da 

competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre 

educação, e da exorbitância do papel de uma Base Comum. Por sua vez, a segunda 

perspectiva cuida especificamente do tema “ideologia de gênero”, cuja inclusão na 

BNCC viola a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Leis 

Nacionais.  

 

1. BNCC e competência dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a 

educação 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 24, inciso IX, atribui competência 

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre educação. 

Todavia, na forma como proposta, a BNCC tem como efeito prático a neutralização 

da competência estadual e distrital para dispor sobre a matéria, bem como o 

absoluto esvaziamento da relativa autonomia dos sistemas, redes e instituições de 

ensino.  

Não se desconhece que o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição da República, 

atribui à União competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional. Esse dispositivo constitucional motivou a edição da Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), cujo art. 9º, inciso IV, atribui à União 

a incumbência de  

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (Brasil, 
1996). 

                                                           
1
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Nesse mesmo sentido, o artigo 210 da Constituição dispõe que “serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.  

Mas se por um lado a União é competente para dispor sobre diretrizes e bases 

da educação nacional, por outro, depreende-se das normas sobreditas que tanto a 

Constituição como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) associam “formação básica 

comum” a “conteúdo mínimo”.  

A BNCC, no entanto, interpreta o inciso IV do artigo 9º da LDB rechaçando o 

entendimento de que lhe cabe estabelecer apenas conteúdo mínimo. Para tanto, 

invoca o Plano Nacional de Educação (PNE), consubstanciado na Lei nº 

13.005/2014, o qual determina o dever de se estabelecer e implantar “diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para 

cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, 

estadual e local”, como pretexto para tratar minuciosamente de temas curriculares. 

Em oposição a esse pensamento, expresso nas linhas introdutórias da Base, o 

Parecer CNE/CEB nº 15/98 traz à baila linha interpretativa no sentido de que, em 

matéria educacional, as normas de âmbito nacional devem veicular “preceitos 

genéricos” (Brasil, 1998, p. 4): 

 

Na Constituição de 1988, a introdução de competência de legislação 
concorrente em matéria educacional para estados e municípios, reforça o 
caráter de “preceitos genéricos” das normas nacionais de educação. 
Fortalece-se, assim, o federalismo pela ampliação da competência dos 
entes federados, promovida pela descentralização. 
 
Oito anos, depois a LDB confirma e dá maior consequência a esse sentido 
descentralizador, quando afirma, no parágrafo 2º de seu artigo 8º: Os 
sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

Mais ainda, adotando a flexibilidade como um de seus eixos ordenadores, a 
LDB cria condições para que a descentralização seja acompanhada de uma 
desconcentração de decisões que, a médio e longo prazo, permita às 
próprias escolas construírem “edifícios” diversificados sobre a mesma 
“base”. 
 
A lei indica explicitamente essa desconcentração em pelo menos dois 
momentos: no artigo 12, quando inclui a elaboração da proposta 
pedagógica e a administração de seus recursos humanos e financeiros 
entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino; e no artigo 15, 
quando afirma: Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas gerais de direito financeiro público. 
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Esse mesmo Parecer extrai da LDB a necessidade do estabelecimento de 

“competências de caráter geral” (Brasil, 1998, p. 27): 

 

O trabalho e a cidadania são previstos como os principais contextos nos 
quais acapacidade de continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que o 
educando possa adaptar-se às condições em mudança na sociedade, 
especificamente no mundo das ocupações. A LDB, nesse sentido, é clara: 
em lugar de estabelecer disciplinas ou conteúdos específicos, destaca 
competências de caráter geral, dentre as quais a capacidade de aprender 
é decisiva. O aprimoramento do educando como pessoa humana destaca a 
ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Em outras palavras, 
convoca a constituição de uma identidade autônoma. (Negritos no original) 

 

Outrossim, tratando sobre a formação básica relativamente ao ensino médio, o 

Parecer em comento afirma que se deve constituir “’competências, habilidades e 

disposições de condutas’, ao invés de ‘quantidade de informação’”. E explica no que 

isso consistiria: “Aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com 

dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, a fundamentar a crítica, 

a argumentar com base em fatos, a lidar como sentimento que a aprendizagem 

desperta”.  

Aplicando a conceituação posta, o Parecer fornece Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio nos seguintes termos: 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS, OBJETIVANDO A 
CONSTITUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES QUE PERMITAM 
AO EDUCANDO: 
· Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 
· Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suasmanifestações específicas. 
· Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção e recepção. 
· Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora 
designificação e integradora da organização do mundo e da própria 
identidade. 
· Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
· Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão 
suporte e aos problemas que se propõem solucionar. 
· Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de 
diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a 
função integradora que elas exercem na sua relação com as demais 
tecnologias. 
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· Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na 
sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social. 
· Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 
 
CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS. 
OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
QUE PERMITAM AO EDUCANDO: 
· Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como 
elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 
transformação da sociedade. 
· Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências 
naturais. 
· Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários 
para produção, análise e interpretação de resultados de processos ou 
experimentos científicos e tecnológicos. 
· Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia, e 
aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo 
natural, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na realidade 
natural. 
· Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e cálculo de probabilidades. 
· Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 
representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando 
previsão de tendências, extrapolações e interpolações, e interpretações. 
· Analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou 
algebricamente, relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou 
cotidianos. 
· Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 
· Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 
desenvolvimento tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos 
problemas que se propuseram e propõem solucionar. 
· Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na 
sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
· Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 
· Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e 
aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e 
das atividades cotidianas. 
 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS, OBJETIVANDO A 
CONSTITUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES QUE PERMITAM 
AO EDUCANDO: 
· Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros. 
· Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos 
fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo 
como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica 
dos diferentes grupos de indivíduos. 
· Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 
ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a 
paisagem, em seusdesdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e 
humanos. 
· Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e 
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atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos 
direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios 
econômicos. 
· Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 
práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, 
problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou 
questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 
· Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, 
organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las aos problemas que 
se propõem resolver. 
· Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas 
sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do 
conhecimento e a vida social. 
· Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação 
einformação para planejamento, gestão, organização, fortalecimento do 
trabalho de equipe. 
· Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

O exemplo prático que o Conselho Nacional de Educação fornece acerca de 

diretrizes e competências é incondizente com a minudência e o detalhismo 

exacerbados com que a BNCC se imiscui na seara curricular. O contraste entre os 

verbos utilizados em um e outro documento torna evidente essa discrepância: 

enquanto o Parecer lança mão de termos como ‘compreender’, ‘identificar’, 

‘analisar’, ‘entender’ etc., a Base faz uso de verbos como ‘problematizar’ e ‘discutir’, 

que não são compatíveis com a função de estabelecer diretrizes, competências, 

direitos, objetivos de aprendizagem etc. 

Em sua parte introdutória, a Base se ocupa de distingui-la de Currículos. 

Segundo ela própria diz, a BNCC estabelece os objetivos que se espera que os 

estudantes venham a atingir, isto é, “o ponto aonde se quer chegar”, ao passo que 

aos Currículos cabe traçar o caminho para se chegar até lá. Mas o só fato de se 

utilizar o vocábulo ‘problematizar’ já afasta a ideia de “ponto aonde se quer chegar”, 

tratando-se, em verdade, de inegável “caminho”, a revelar contradição entre o que 

Base diz ser e o que ela de fato é.  

Porquanto extrapola os limites a que deveria se ater, fixados sobretudo na 

Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases, a conclusão que se impõe é que a 

BNCC é formalmente incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.  
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2. BNCC e ideologia de gênero 

 

A segunda incompatibilidade, conforme antecipado nas linhas introdutórias, 

versa especificamente sobre a indevida inclusão, na BNCC, da denominada 

ideologia de gênero. Trata-se aqui de uma incompatibilidade tanto formal como 

material. Quanto à primeira, ainda que se refute a procedência da tese até aqui 

exposta, relativa à incompatibilidade formal da Base como um todo com o Direito 

brasileiro, a tese em questão mostra-se particularmente robusta no que concerne ao 

tema da ideologia de gênero. 

Dito de outro modo, eventual argumentação contrária ao que foi defendido até 

aqui, no sentido de que a Base não possui eiva de inconstitucionalidade e 

ilegalidade formais, não pareceria consistente em relação especificamente à 

ideologia de gênero, dada a evidente impropriedade – em todos os sentidos – da 

abordagem desse tema na BNCC. 

Ilustrativamente, a ideologia de gênero se faz presente no item 9 das 

Competências Gerais, onde se determina “o exercício da valorização da diversidade 

da identidade de gênero” (Brasil, 2017, p. 18/19); no rol de habilidades da matéria de 

Artes, do 6º ao 9º ano, onde se impõe: “Refletir sobre as experiências corporais 

pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de 

modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade” (idem, p. 165); na 

área de Ciências Humanas, quando se estabelece que a diversidade de gênero 

deverá ganhar especial destaque (idem, p. 305); na disciplina de História, em cujo 

âmbito o professor deverá destacar as temáticas voltadas às questões de gênero 

(idem, p. 351), entre outros.  

A Constituição Federal e a legislação de modo geral atribuem aos pais o 

protagonismo, a centralidade na vida de seus filhos menores, em especial o direito 

de criá-los e educá-los conforme seus valores morais. Nesse sentido o artigo 229 

estabelece que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”. Já 

o artigo 1.634, inciso I, do Código Civil brasileiro (Brasil, 2002), dispõe que compete 

aos pais dirigir a criação e a educação dos filhos. 

Nessa mesma toada, o artigo 12, item 4, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário, preceitua que os pais têm direito a que seus 

filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias 
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convicções (OEA, 1969). Diga-se de passagem que o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343, conferiu a essa Convenção 

caráter normativo supralegal, o que significa, no plano normativo, que ela está 

abaixo da Constituição e acima das leis do País.  

O conteúdo dessa norma não determina apenas que os pais têm direito de 

orientar os filhos menores em temas morais e religiosos. Muito mais do que isso, a 

norma tem significado e alcance no sentido de que qualquer pessoa – professor, 

outro membro da família, vizinho etc. – que deseja tratar sobre temas morais ou 

religiosos com crianças e adolescentes, deve se submeter ao que os pais dessas 

crianças e adolescentes estabelecem como critérios morais ou religiosos. Dentro 

desse contexto, o artigo 1.630 do Código Civil brasileiro (Brasil, 2002) estatui que os 

filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.  

À luz dessas normas, ressai nítido que a ministração de conteúdo a crianças e 

adolescentes ligado à ideologia de gênero encerra ofensa direta ao direito dos pais, 

amplamente assegurado, de educar os seus filhos. O ordenamento jurídico brasileiro 

não autoriza o Poder Público a dar a última palavra e a tomar o lugar dos pais no 

que diz respeito à educação dos seus filhos, de modo que o ensino dessa ideologia 

traduz intromissão indevida e abusiva.  

Os pais têm o dever de cuidar de seus filhos menores e não expô-los a perigo 

concreto, sob pena de cometem o crime de abandono de incapaz, tipificado no artigo 

133 do Código Penal brasileiro (Brasil, 1940); os pais que praticarem maus-tratos 

estarão a cometer o crime que tem esse mesmo nome, previsto no artigo 136 do 

mesmo diploma legal; os pais que deixarem de prover a subsistência de filho menor, 

sem justa causa, cometerão o crime de abandono material (Brasil, 1940, artigo 244, 

CPB); os pais que entregarem filho incapaz para pessoa cuja companhia coloque o 

menor em perigo moral ou material estarão a praticar o crime de entrega de filho 

menor a pessoa inidônea (idem, artigo 245, CPB); os pais que não proverem a 

instrução primária do filho em idade escolar incorrerão no crime de abandono 

intelectual (idem, artigo 246, CPB); os pais são os responsáveis por todo e qualquer 

ato danoso praticado pelos seus filhos menores, conforme estabelece o artigo 932, 

inciso I, do Código Civil (Brasil, 2002); se os pais descumprirem dolosa ou 

culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, previstos no artigo 1.634 do 

Código Civil, estarão sujeitos a multa, nos termos do artigo 249 do Estatuto da 
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Criança e do Adolescente – ECA (Brasil, 1990a). Se os pais abandonarem 

afetivamente o seu filho, estarão sujeitos a indenizá-lo por danos morais, conforme 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.159.242. 

Esses são apenas alguns dos deveres legais dos pais em relação a seus filhos 

menores, de cuja análise conclui-se não haver sentido algum o ato do Poder Público 

de arrogar-se a tarefa de definir aspectos morais da educação de filhos que não são 

seus. São os pais que arcam preponderantemente com o ônus psicológico e social e 

com as consequências do comportamento dos filhos, o que torna incoerente e, mais 

do que isso, antijurídico, a atribuição a terceiros da prerrogativa de apresentar 

valores morais em desacordo ou sem o conhecimento da família. 

Noutro enfoque, as normas jurídicas brasileiras se apoiam no princípio de que 

as crianças são pessoas em desenvolvimento e por essa razão merecem proteção 

especial em face da sua fragilidade física, emocional e psicológica. É o que se vê, 

por exemplo, no artigo 227 da Constituição Federal, segundo o qual: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

O artigo 3º do Código Civil (Brasil, 2002) define como absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis 

anos. Nesse diapasão, o artigo 21, inciso XVI, da Carta Magna (Brasil, 1988), atribui 

à União competência para exercer a classificação, para efeito indicativo, de 

diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Ora, senão exclusivamente, 

ao menos fundamentalmente a finalidade dessa norma constitucional consiste em 

proteger e preservar o público infantil de conteúdo impróprio à sua condição de 

pessoa em desenvolvimento.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 78 e 79 (Brasil, 1990a), 

proíbe, respectivamente, a exposição de mensagens pornográficas ou obscenas em 

capas de revistas, e a veiculação de conteúdo impróprio em revistas e publicações 

destinadas ao público infanto-juvenil. 
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O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 37, § 2º (Brasil, 

1990b), considera abusiva a publicidade que “se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança”. 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.583.228, o Superior Tribunal de 

Justiça consignou que os menores de 14 anos têm capacidade de discernimento 

reduzido no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade. Ademais, no Recurso 

Especial nº 1.558.086, o STJ considerou abusiva a publicidade de indústria 

alimentícia, dizendo:  

 

A autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos é dos pais. E nenhuma 
empresa comercial e nem mesmo outras, que não tenham interesse 
comercial direito, têm o direito constitucional ou legal assegurado de tolher a 
autoridade e bom senso dos pais. Este acórdão recoloca a autoridade nos 
pais. 

  

Ressalta-se ainda que o Congresso Nacional, ao votar o Plano Nacional de 

Educação atualmente em vigor, rejeitou a ideologia de gênero, de maneira que a sua 

inclusão na Base representa um verdadeiro atropelo não só da autoridade dos pais, 

como também da soberania popular expressa por meio dos seus representantes 

eleitos para o Parlamento Federal.  

Com efeito, há uma espécie de fio de ouro, reconhecido pelo Poder Judiciário, 

que nasce na Lei Maior e se irradia para os demais ramos do Direito brasileiro, 

visando preservar as crianças e os adolescentes da exposição a diversificados 

temas que lhe são impróprios e abusivos, no que se encaixa perfeitamente a 

ideologia de gênero ao pretender submeter alunos menores a temas voltados à 

sexualidade adulta e de alta complexidade para sua condição de pessoas em 

desenvolvimento e de inegável fragilidade intelectual, emocional e psicológica.  

Observando esse princípio protetor e reconhecendo a fragilidade cognitiva 

infanto-juvenil, o artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR, 1980), editado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária, veda a prática de merchandising em programas infantis. Veja-se bem: 

até um órgão privado houve por bem em limitar a busca do lucro, em vista da 

fragilidade do público infantil, fato que torna ainda mais evidente o erro de se 

abordar temas relativos à sexualidade junto a crianças e adolescentes. 

Por todas essas razões, a inclusão da ideologia de gênero na BNCC é 

incompatível, formal e materialmente, com o ordenamento jurídico brasileiro; é 
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medida de rigor e que se impõe a sua exclusão da Base, livrando-se a minoria social 

mais indefesa da nossa sociedade – as crianças e os adolescentes, que devem ser 

vistas como sujeito de direitos e não objeto de pessoas ou ideologias – de tamanha 

hostilidade.  
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IDEOLOGIA DE GÊNERO: IDEIAS, IMPLICAÇÕES SOCIAIS  

E SUA APLICAÇÃO NA BNCC 

 

Viviane Petinelli2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideologia de gênero é um conjunto de crenças, ideias e pensamentos que 

visa a desconstrução da identidade e da sexualidade humana e, a partir disso, a 

desconstrução da família natural enquanto base de toda sociedade humana. 

Enquanto uma ideologia, ela é um objeto que se move no terreno da retórica. Ela 

não visa contemplar a verdade, mas persuadir, convencer. Ainda que se apresente 

como uma explicação do homem, da sociedade e do mundo, o seu fim verdadeiro 

não é especulativo, compreensivo, mas operativo, prático: a ideologia (e, 

particularmente, a ideologia de gênero) objetiva provocar uma transformação no 

modo de pensar das pessoas, incutindo novas crenças (Pedroso, 2016). 

Sendo um discurso, a ideologia se estrutura como um sistema de ideias 

relacionadas entre si, com premissas, desenvolvimento e conclusão. Nesse sistema, 

a relação entre as coisas e as ideias é invertida. As ideias deixam de ser os sinais 

formais pelos quais compreendemos o ser das coisas; elas adquirem consistência 

própria, independente das coisas, como se estivessem enclausuradas num mundo à 

parte. Há a substituição do mundo dado, observado, real, pelo mundo pensado, das 

ideias, da utopia. 

Num contexto ideológico, não há verdade, há apenas ideias. Nele, a coerência 

interna do discurso é que proporciona à ideologia a sua maior força de 

convencimento; a coerência lógica produz apenas aparência de realidade ao 

participar dos primeiros princípios do ser. Como decorrência, a adesão a uma 

ideologia é sempre irracional e passional: ela ocorre por afinidade sentimental, não 

por convencimento pela verdade.  

Este artigo se propõe a apresentar objetivamente a ideologia de gênero. 

Descreve-se suas ideias e suas implicações sociais teóricas e mostra-se as 

evidências empíricas de sua aplicação em diferentes sociedades. Ao final, aponta-se 

                                                           
2
 Pós-doutora em Ciência Política. 
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como a ideologia de gênero se encontra incorporada à Base Nacional Comum 

Curricular por meio de competências e objetos de conhecimento propostos. 

 

1. Ideologia de gênero: principais ideias 

 

Enquanto uma ideologia, a perspectiva de gênero nasceu no bojo da teoria 

crítica marxista3, notadamente a partir da década de 1990. O marco histórico nesse 

sentido foi a publicação do livro “Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade” de Judith Butler em 1990. Nessa obra e nas que a seguiram, Butler 

apresenta uma nova concepção de identidade pessoal. A autora afirma que não há 

identidade sexual natural, bem como não há identidade psicosocial natural.  

Para Butler (1990), o fato de nascer com órgão sexual masculino ou feminino 

não determina o sexo do indivíduo, nem tampouco sua identidade sexual. Como 

salienta a autora, “não existe uma identidade definida [...] uma região do 

“especificamente feminino”, diferenciada do masculino como tal (Butler, 1990, p. 17, 

22). Isso seria uma reificação, isto é, a “coisificação” de algo que é pura produção 

ideológica. “O sujeito, o eu, o indivíduo, são conceitos falsos, só tem realidade 

linguística” (idem, p. 49, 50).  

Sob esse prisma, o termo sexo e a atribuição de um sexo (masculino ou 

feminino) a um indivíduo, que lhe conferem sua identidade sexual, constituem 

construções sociais, realidades linguisticamente construídas. “Não há [portanto] um 

ou dois sexos, mas tantos sexos quantos há indivíduos” (idem, p. 206). Da mesma 

forma, o gênero, isto é, a identidade psicosocial do indivíduo, não pode ser 

categorizada, mas assume expressões e variações ilimitadas, como um reflexo da 

“diversidade humana”. 

Uma vez que o caráter imutável do sexo é contestável e se defende que o 

próprio construto chamado “sexo” é tão socialmente construído quanto o gênero, a 

distinção entre sexo e gênero perde sua validade e, por conseguinte, sua utilidade. 

Sexo e gênero seriam, igualmente, criações culturais, puras produções linguísticas e 

ideológicas em determinado tempo. Daí adotar um único termo para tratar da 

identidade pessoal: o termo “gênero”, que compreenderia tanto a identidade sexual 

como a identidade psicosocial construídas dos indíviduos. 

                                                           
3
 Uma exposição aprofundada sobre o tema encontra-se em “BNCC: o resultado de políticas de 

engenharia social”, outro artigo deste documento. 
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A defesa da ideia de “identidade de gênero” possibilitou a disseminação de 

discursos variados em nome da “igualdade de gênero”. Inicialmente, tal discurso foi 

apropriado pelo movimento feminista e pelo movimento negro, que defendiam a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres brancos, negros e indígenas, 

respectivamente, nas diversas esferas públicas e privadas. 

A indiferenciação entre as categorias “homem” e “mulher”, “masculino” e 

“feminino”, implicava a eliminação de relações de opressão entre sexos e raças e 

etnias: a “mulher”,  o “negro” e o “índio”, os sujeitos oprimidos e o “homem” e o 

“branco”, os sujeitos opressores. Uma vez que homens e mulheres, brancos, negros 

e indígenas, eram iguais, o acesso, as oportunidades, as retribuições e os papeis 

sociais por eles desempenhados deveriam ser semelhantes, sem qualquer 

diferenciação por sexo, raça e etnia. Nesse contexto, o termo “gênero” correspondia 

ao sexo biológico dos indivíduos, às diferenças sexuais entre homens e mulheres de 

raças e etnias distintas. 

O discurso pela “igualdade de gênero” ganhou novos contornos, porém, já no 

início dos anos 2000, quando ele se tornou a principal bandeira do movimento 

LGBTIQ, como hoje é denominado. Passou-se a defender a “igualdade de gênero” 

não apenas enquanto igualdade entre homens e mulheres, mas também como 

igualdade entre homens, mulheres, transgêneros, travestis, dentre outros “gêneros” 

possíveis. 

No bojo desse movimento, a ideia de Butler (1990, 2015) de “identidade de 

gênero construída” passou a ser propagada tal como por ela postulada. A 

“identidade de gênero” dizia respeito tanto à identidade sexual quanto à identidade 

psicosocial de cada indivíduo, por ele mesmo construídas ao longo de sua vida. 

Negava-se e buscava-se superar o binarismo “homem” e “mulher” para incluir outras 

possibilidades identitárias como os transgêneros, as com gênero fluído, as drag 

queens, e o genderqueer, que abre perspectivas para novas formas de ser. 

Enquanto seres complexos, os humanos possuiriam identidades de gênero diversas 

e, portanto, qualquer discurso a favor da igualdade deveria compreender todos os 

“gêneros” existentes, para além do “sexo biológico binário”. 

A aceitação da ideia de “identidade de gênero” abriu, por sua vez, caminho 

para a discussão de outras duas concepções: a concepção de orientação sexual e a 

concepção de família. Uma vez que os indivíduos assumem identidades variadas 
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num processo individualizado de construção de sua identidade sexual e psicosocial, 

não haveria uma sexualidade natural, uma orientação sexual predominante e 

sexualmente determinada. Pelo contrário, assim como a identidade sexual é fluida e 

dinâmica, a orientação sexual também o é. Os indivíduos desenvolveriam, 

individualmente, sua própria sexualidade, sem qualquer determinação biológica 

nesse processo. A heterossexualidade não seria, desse modo, a orientação sexual 

natural; tanto ela, como a homossexualidade e a bissexualidade seriam igualmente 

construções pessoais “normais” dos indivíduos. 

Das diferentes identidades de gênero dos indivíduos, emergem formas distintas 

de entidades familiares, compostas por pessoas de qualquer “gênero” em comunhão 

de vida e com a finalidade de convivência familiar. Sob a ótica da ideologia de 

gênero, portanto, qualquer organização com fins de convivência familiar é 

considerada família e deve ser “naturalmente” aceita, haja vista a complexidade e 

diversidade humanas. 

Não há um modelo de família naturalmente constituído; há modelos diversos de 

família socialmente construídos a partir da união de duas ou mais pessoas, com 

identidade de gênero e orientação sexual próprias. Daí não fazer sentido falar de 

casamento enquanto união entre homem e mulher, exclusivamente. Na perspectiva 

de gênero, o casamento corresponde a toda e qualquer união civil entre indivíduos 

que manifestam a vontade de estabelecer o vínculo conjugal com fim de convivência 

familiar. Assim como a família tem sua constituição fluída, o casamento também o 

tem. Ambos devem refletir e incluir a variedade de entidades humanas que podem 

ser formadas a partir da união entre pessoas com identidade de gênero particulares. 

Tendo conhecido o conjunto de ideias que caracterizam a ideologia de gênero, 

mostra-se, a seguir, as implicações empiricamente observáveis da adoção de tal 

perspectiva pelas nações. 

 

2. Implicações sociais da ideologia de gênero: evidências empíricas e 

científicas 

 

Enquanto uma ideologia, as ideias da ideologia de gênero não encontram 

fundamentação científica, nem tampouco têm se mostrado benéficas ao serem 

aplicadas e disseminadas em diferentes sociedades. Nas linhas abaixo, apresenta-
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se as principais evidências científicas e empíricas em relação às ideias dessa 

ideologia. Na primeira subseção, mapeia-se as principais contribuições científicas 

acerca da ideia de “identidade de gênero” e de “orientação sexual”, enquanto 

construções sociais, desvinculadas de fatores biológicos dos indivíduos. Descreve-

se, ademais, os males trazidos por essas ideias aos indivíduos. Na última subseção, 

mostra-se as implicações práticas, em termos de indicadores de bem-estar individual 

e social, da existência e multiplicação de “tipos de família” variados, para além da 

família natural. 

 

2.1. Evidências científicas e empíricas acerca da identidade de gênero e da 

orientação sexual: 

 

A compreensão de que a identidade sexual de um indivíduo consiste em uma 

construção pessoal ao longo da vida, desvinculada do sexo biológico, não é apoiada 

por evidências científicas (Mayer e McHugh, 2016). Os estudos científicos 

comprovam que o sexo biológico, isto é, as categorias binárias de masculino e 

feminino, é um aspecto fixo da natureza humana: a sexualidade é uma característica 

biológica binária objetiva, nas quais “XY” e “XX” são marcadores genéticos 

saudáveis – e não marcadores genéticos de uma desordem (AcPeds, 2017). 

Alguns indivíduos, porém, apresentam desordens extremamente raras no 

desenvolvimento sexual, que incluem, entre outras, a feminização testicular e a 

hiperplasia adrenal congênita. Tais desvios são medicamente identificáveis e são 

reconhecidos como desordens da formação humana. Indivíduos que as portam não 

apresentam uma terceira identidade sexual, apenas um desvio genético (idem, 

2017). 

Há, ademais, indivíduos que são afetados por distúrbios sexuais que provocam 

características ambíguas do sexo. Denominados “disforia de gênero” ou “transtorno 

de identidade de gênero”, esses distúrbios decorrem de uma desordem mental pela 

qual um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina ou uma 

menina biologicamente saudável acredita que é um menino. Nesses casos, há um 

problema psicológico objetivo, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado 

dessa forma. 



18 

 

A disforia de gênero é um distúrbio extremamente raro e solucionável. Segundo 

o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2017), 98% dos 

meninos e 88% das meninas confusos com seu “gênero” superam essa disforia e 

aceitam e assumem sua identidade sexual natural ao passar pela puberdade.  

Quando, porém, há intervenção por meio de bloqueadores de puberdade e de 

hormônios do sexo oposto para personificar outra identidade sexual, as crianças e 

adolescentes a ela submetidas apresentam maiores chances de sofrer graves 

problemas de saúde, tais como pressão alta, AVC e câncer (AcPeds, 2017). 

Ademais, há evidências claras de que a mudança de “identidade”, oposta ao 

sexo biológico, não produz necessariamente bem-estar para o indivíduo. Pelo 

contrário, as taxas de suicídio entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e 

passam por cirurgias de mudança de sexo são significativamente maiores que a de 

adultos sem disforia de gênero. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre a 

subpopulação transgênera, a taxa de tentativa de suicídio é estimada em 41%, o 

que corresponde a dez vezes a taxa de tentativa de suicídio da população geral 

(Mayer e McHugh, 2016). 

Assim como a ideia de identidade de gênero não encontra respaldo científico, a 

ideia de sexualidade construída também não. Embora não seja possível afirmar que 

a orientação sexual constitui uma propriedade inata e biologicamente fixa dos seres 

humanos – a idéia de que as pessoas "nascem assim" não é cientificamente 

consensual-, há evidências científicas suficientes de que fatores biológicos, como 

genes e hormônios, estão associados a comportamentos e atrações sexuais (idem, 

2016). 

A heterossexualidade consiste, portanto, na sexualidade natural dos indivíduos, 

enquanto a homossexualidade pode ser considerada, nas devidas proporções, uma 

doença (enquanto distúrbio da psique), um distúrbio (enquanto desajuste) ou um 

transtorno (abarca os conceitos de doença e distúrbio), como denominada pelo 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2017). 

O transtorno de sexualidade apresenta diferentes causas. Uma primeira está 

relacionada à ordem estrutural cerebral. Problemas relacionados a questões 

hormonais ocorridos na oitava semana de gestação de um indivíduo podem 

desencadear dificuldades na identificação biológica natural com o sexo oposto, o 
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que pode resultar em transtorno de sexualidade na puberdade (Mayer e McHugh, 

2016). 

Uma segunda causa diz respeito a diferenças no funcionamento cerebral de 

heterossexuais e homossexuais. Alguns estudos apontam distinções na forma como 

esses cérebros respondem a determinados estímulos e situações, bem como no 

modo como decodificam tais estímulos e situações no cérebro. Não há evidências 

científicas, no entanto, de que as diferenças no funcionamento cerebral têm origem 

na gestação; pelo contrário, as análises sugerem que essas distinções decorrem de 

aspectos contextuais que influenciam o desenvolvimento psicológico e 

neurobiológico dos indivíduos (idem, 2016). 

Por fim, o transtorno de sexualidade pode resultar de influências externas tais 

como ausência da figura paterna para os meninos e ausência da figura materna para 

as meninas, abuso e violência sexual e casos mais específicos, como de mulheres 

que criam os filhos como meninas, condicionando a forma de agir, pensar e 

comportar da criança. Comparados aos heterossexuais, os homossexuais 

apresentam chances duas a três vezes maiores de terem sofrido abusos sexuais na 

infância (idem, 2016).  

Por derivar de causas objetivamente identificáveis, o transtorno de sexualidade 

é tratável e pode, inclusive, ser naturalmente superado. Estudos longitudinais 

realizados com adolescentes sugerem que até 80% dos adolescentes do sexo 

masculino que experimentam, em alguma medida, atração pelo mesmo sexo na 

adolescência não apresentam mais o transtorno enquanto adultos. Nesta fase, a 

atração sexual natural tende a prevalecer (idem, 2016). 

O transtorno de sexualidade implica, porém, maiores riscos de problemas 

físicos e mentais para as subpopulações lésbicas, gays e bissexuais em 

comparação com a população em geral. Esses grupos apresentam chances maiores 

de sofrer depressão e ansiedade e de abusar de substâncias entorpecentes, além 

de apresentaram taxa mais alta de suicídio. A população não-heterossexual 

apresenta cerca de 1,5 vezes mais risco de sofrer transtornos de ansiedade e cerca 

do dobro do risco de sofrer depressão. No que concerne ao consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, as chances são 1,5 vezes maiores que da população heterossexual. 

Por fim, lésbicas, gays e bissexuais apresentam quase 2,5 vezes o risco de suicídio, 

comparado a mulheres e homens heterossexuais (idem, 2016). 
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Diante das evidências científicas acerca das inconsistências da ideia de 

identidade de gênero e de orientação sexual individual e socialmente construídas, 

não se justifica qualquer iniciativa para disseminar tais ideias no âmbito da política 

educacional. Não obstante, em diversos países, a ideologia de gênero tem sido 

aplicada em sala de aula e seus perversos resultados têm sido observados. 

Para fins de exemplificação, pode-se citar a experiência da Inglaterra e da 

Escócia. A Inglaterra tem testemunhado uma explosão de casos de crianças com 

problemas de identidade desde 2010. Em cinco anos, até 2015, o número de 

crianças submetidas a tratamento psicológico no Serviço Nacional de Saúde do 

Reino Unido aumentou 1.000%4. 

De forma semelhante, na Escócia, em apenas quatro anos, o número de 

crianças encaminhadas para tratamento de disforia de gênero subiu 500%. Em 

2013, apenas 34 crianças foram enviadas para apoio especializado a crianças com 

disforia de gênero. Em 2016, a quantidade de atendimentos chegou a 150 crianças, 

o que corresponde a um crescimento de quase 5 vezes em apenas três anos5. 

Como se constata, o ensino da ideologia de gênero provoca confusão mental 

nas crianças e adolescentes e, por conseguinte, disforia de gênero. Condicionar as 

crianças e adolescentes, portanto, a acreditar que podem construir sua própria 

identidade é abuso. Incentivar a discordância de gênero como normal por meio da 

educação produzirá uma geração de adultos doentes, que buscarão intervenções 

químicas e cirúrgica para personificar o sexo oposto. Tais medidas, porém, não 

trarão bem-estar, mas aumentarão as chances de doenças físicas e mentais, bem 

como de tentativas de suícidio desses desses adultos com disforia de gênero. 

 

2.2. Evidências científicas e empíricas acerca dos “tipos de família”: 

 

Sabe-se que a única forma de procriação natural dos seres humanos consiste 

na relação sexual entre homem e mulher. Qualquer outro tipo de relacionamento 

constitui uma união naturalmente estéril. A família natural consiste, portanto, na 

fonte primária das comunidades e sociedades. 

                                                           
4
 Fonte: http://portalconservador.com/ideologia-de-genero-eleva-em-1-000-o-numero-de-criancas-em-

tratamento-no-reino-unido/ 
 
5
 Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-40716736  

http://portalconservador.com/ideologia-de-genero-eleva-em-1-000-o-numero-de-criancas-em-tratamento-no-reino-unido/
http://portalconservador.com/ideologia-de-genero-eleva-em-1-000-o-numero-de-criancas-em-tratamento-no-reino-unido/
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-40716736
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No entanto, ao olhar para as sociedades democráticas atuais, constata-se uma 

redução progressiva e contínua do número de famílias naturais, com ambos os pais 

biológicos no ambiente familiar, e, por conseguinte, o aumento progressivo e 

contínuo do número de famílias monoparentais, de famílias refeitas (com madastra e 

padrasto) e de união livre. Somado a isso, há redução progressiva e contínua da 

taxa de fecundidade em parte expressiva das Nações ocidentais desenvolvidas e em 

desenvolvimento, como decorrência, em boa medida, da ampliação do papel da 

mulher enquanto responsável pela família e na sociedade. 

Pode-se dar diversos exemplos a esse respeito. Na Colômbia, em 2005, a 

proporção de casais juntados (25.9%) já era idêntica a de casais casados (25.9%). 

Na Holanda e na Espanha, em 2009, 32% das mães tinham filhos fora do 

casamento. Na Grã-Betanha, em 2008, a proporção era ainda maior: 44% das mães 

eram solteiras. Por fim, nos Estados Unidos, quase 30% das famílias com filhos 

menores de idades eram monoparentais em 2009 (Carrasco, 2013). 

O Brasil tem seguido o mesmo caminho. A proporção de mulheres sem 

cônjuge com filhos tem crescido gradualmente, enquanto a proporção de casais com 

filhos tem progressivamente caído. Em 1992, as famílias de mães solteiras 

correspondiam a 17,3%, em 2002, a 20,5% e, em 2010, a 53,5%. Por sua vez, a 

proporção de casais com filhos representava 68% em 1992, mas caiu para 60,4% 

em 2002 e para 23,9% em 2010 (Brasil, 2010).  

A proporção de casais sem filhos também tem aumentado nas últimas 

décadas, como resultado, notadamente, da redução progressiva da taxa de 

fecundidade das mulheres brasileiras. Em 1992, a taxa de fecundidade no Brasil era 

de 2,64 filhos por família e a proporção de casais sem filhos correspondia a 14,7%. 

Já em 2010, a taxa de fecundidade era de 1,84 filhos por família, enquanto os casais 

sem filhos representavam 22,6% entre os três grupos de família considerados (idem, 

2010).  

O enfraquecimento e a redução do número de famílias naturais funcionais, isto 

é, famílias compostas por ambos os pais biológicos e os respectivos filhos, 

impactam o nível de bem-estar individual e social de uma Nação. Um relatório que 

reúne 351 artigos científicos, baseados em amostras representativas de 800 ou mais 
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casos ou em censos aplicados em treze nações6 a partir de 1995, aponta que os 

casais e as crianças e adolescentes que vivem com seus pais biológicos 

apresentam maior e mais significativo bem-estar individual e social (Carrasco, 2013). 

Entitulado “Tipos de familia y bienestar de niños y adultos”, o relatório 

apresenta dados estatísticos robustos quanto a diferentes indicadores de bem-estar 

individual e social. De modo geral, o que se constata é que 84,9% das pessoas 

casadas e dos filhos que vivem com seus pais biológicos apresentam bem-estar 

maior e mais significativo em relação a todos os indicadores sociais considerados, 

independente do país examinado. 

O relatório aponta que os membros de famílias naturais funcionais apresentam, 

comparativamente a outras estruturas familiares e outras formas de união, melhor 

saúde física e menor incidência e ocorrência de problemas de saúde mental.  

Além disso, tais famílias apresentam menos casos de violência contra 

mulheres e crianças. Pesquisa realizada no México em 2006 com mais de 83 mil 

mulheres acima de 15 anos constatou que 14,5% de mulheres que viviam em união 

livre haviam sofrido algum tipo de agressão física no ambiente familiar, em 

comparação a 7,9% de mulheres casadas, índice quase 2 vezes menor (idem, 

2013). 

De forma análoga, a proporção de abusos sexuais de crianças e adolescentes 

que vivem em famílias naturais é significativamente menor que a de crianças e 

adolescentes de outras estruturas familiares e formas de união. A proporção de 

abusos sexuais sofridos por crianças e adolescentes é 8,4 vezes superior nas 

famílias com outro tipo de pai casado (padrastros, madrastras ou adoptivos), 4,6 

vezes superior nas famílias com pais em união livre, e 19,7 vezes maior em famílias 

com um pai biológico e outra pessoa em união livre (idem, 2013). 

As famílias naturais funcionais também apresentam melhores condições de 

vida. Nelas, aponta o relatório, há mais cooperação na relação entre o casal e o 

relacionamento entre pais e filhos é mais saudável e próximo. Disso decorre uma 

melhor conduta das crianças que vivem em famílias naturais funcionais em relação 

às crianças que habitam em outros tipos de família e de união livre. As primeiras 

apresentam menor índice de criminalidade e melhor desempenho escolar (idem, 

2013). 

                                                           
6
 Os países examinados são: Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Espanha, Estados Unidos de 
América, Holanda, Japão, México, Noruega, Peru e Reino Unido. 
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No que se refere ao índice de criminalidade, os estudos mostram que, das 

crianças e adolescentes que viveram com ambos os pais biológicos, 8,9%, em 

média, haviam cometido algum crime nas treze Nações examinadas. Embora 

expressivo, esse índice era bem menor que o apresentado por crianças e 

adolescentes que viveram em outras estruturas familiares ou formas de união: neste 

caso, 21.5% delas, em média, haviam cometido algum crime nos países 

investigados (idem, 2013). 

De forma análoga, a evasão escolar de crianças e adolescentes de famílias 

naturais funcionais apresenta patamares bem menores. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, a proporção de alunos evadidos da escola que viviam em famílias naturais 

funcionais foi de 6,4% em 1982, 4,6% em 1992 e 4,3% em 2004. Nos mesmos 

períodos, a evasão escolar de crianças e adolescentes que viviam em famílias com 

apenas um pai biológico e outro adulto e de união livre correspondia a, 

respectivamente, 14,5% e 21,5% em 1982, 8,2% e 10,9% em 1992, e 9,8% e 7,3% 

em 2004 (idem, 2013). 

Por fim, o tipo de família também afeta o consumo de drogas lícitas e ilícitas 

dos adultos. Pesquisa na Austrália com 9.324 mulheres de 22 a 27 anos, realizada 

em 1996 e reaplicada em 2000, mostra que o consumo de drogas por mulheres que 

viviam em união livre era 3,1 vezes superior do que o de mulheres em famílias 

naturais funcionais. As mulheres separadas, viuvas ou divorciadas e as mulheres 

solteiras consumiam 2,5 e 2,8 vezes mais drogas, respectivamente, que as mulheres 

casadas que viviam com seu parceiro (idem, 2003). 

O gráfico 1 apresenta, resumidamente, esses indicadores de bem-estar 

individual e social para as treze nações investigadas. Como se observa pelo gráfico, 

as pessoas casadas e as crianças e adolescentes que vivem com ambos os pais 

biológicos apresentam melhor e mais significativo bem-estar em todos os onze 

indicadores considerados. Dentre eles, destaca-se as melhores condições de vida e 

a melhor saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres de famílias naturais 

funcionais. 
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Gráfico 1: Tendência de 11 indicadores de bem-estar das pessoas casadas e crianças e 
adolescentes que vivem com os pais biológicos em comparação às demais situações 

possíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carrasco (2013). 

 

As constatações empíricas do relatório “Tipos de familia y bienestar de niños y 

adultos” (Carrasco, 2013) são reforçadas por estudo recente nos Estados Unidos, 

com uma amostra representativa de 2.988 pessoas de 18 a 39 anos. De forma 

semelhante, Regnerus (2012) analisou a relação entre os tipos de família e diversos 

indicadores de bem-estar, dentre eles, saúde física e mental dos indivíduos, 

violência doméstica, índice de criminalidade e  desempenho escolar das crianças e 

adolescentes. 

De modo geral, a pesquisa mostrou que os indivíduos que vivem em um lar 

homossexual apresentam maiores chances de ter menor nível de bem-estar, 

comparativamente aos indivíduos que vivem em um lar heterossexual. O nível de 

bem-estar individual tende a ser ainda menor quando o casal homossexual é 

composto por mulheres. O risco de padecer de problemas de bem-estar nesses 

ambientais é estatisticamente maior que em todas as demais situações. 

Regnerus (2012) constata que as crianças e adolescentes de um lar 

homossexual apresentam maiores chances de sofrer abuso sexual ao longo da 

infância e adolescência, de apresentar pensamentos suicidas e depressão, bem 

como de apresentar problemas na escola. Além disso, o estudo mostra que os 
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adultos que vivem em lar homossexual apresentam maiores chances de adquirir 

enfermidades transmitidas sexualmente, de apresentar depressão e de se envolver 

em atos criminosos. 

Em suma, observa-se expressiva importância da família natural funcional para 

o bem-estar dos indivíduos e da sociedade em geral. O tipo de família afeta, 

significativamente, o desenvolvimento e o comportamento das crianças e 

adolescentes em todos os ambientes, inclusive, no ambiente escolar. Não é, 

portanto, pela desconstrução da família que avançaremos a qualidade da educação 

no Brasil. Pelo contrário, é pelo fortalecimento, pela restituição da família natural, 

que resultados positivos serão alcançados. 

O texto da última versão da BNCC desconsidera, porém, todas as 

constatações científicas e empíricas acerca da identidade dos indivíduos e da 

importância da família. Ele se encontra permeado de enunciados e palavras que 

trazem em si conceitos e ideias próprios da ideologia de gênero. Há inúmeras frases 

e períodos muito bem construídos e maliciosamente costurados, com base nas 

premissas e nos ideais dessa abordagem ideológica. Na seção a seguir, mostra-se 

como a ideologia de gênero permeia todo o conteúdo da última versão da BNCC. 

 

3. Ideologia de gênero e sua aplicação na BNCC: 

 

Como visto na primeira seção deste artigo, a ideologia de gênero apresenta um 

conjunto de ideias que podem ser sintetizadas como segue:  

 

• Identidade dos indivíduos enquanto construções pessoais ao longo da vida, 

desvinculada do sexo biológico (conceito de identidade de gênero); 

• Indivíduos portadores de direitos sexuais e reprodutivos desde a mais tenra 

idade; 

• Valorização da “diversidade” de indivíduos em termos de identidade e 

orientação sexual; 

• Família enquanto toda e qualquer comunidade afetiva e casamento 

enquanto toda e qualquer união entre dois ou mais indivíduos. 
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Aplicada à BNCC, essa ideologia se encontra materializada em 

problematizações sobre a identidade natural dos indivíduos e os papeis sociais da 

mulher e do homem e em ações para desconstrução da sexualidade natural por 

meio de exposições e discussões, em sala de aula, acerca da sexualidade humana 

e do ato sexual e do estímulo à experimentação sexual tenramente. Somado a isso, 

há diversas propostas voltadas para a reflexão crítica da concepção de família e de 

casamento, como se mostra a seguir. 

 

3.1. Identidade natural dos indivíduos: 
 

A análise do conteúdo da BNCC aponta para um expressivo investimento na 

problematização e reconstrução da identidade sexual e psicosocial dos estudantes 

do ensino infantil e fundamental. Há diversas menções à “necessidade” de se 

proporcionar um ambiente escolar no qual cada aluno possa construir, 

individualmente, sua própria identidade, em interação com os outros. Seguem 

diversos exemplos nesse sentido. 

 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
origem, etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou 
de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma 
coletividade com a qual deve se comprometer (Brasil, 2017, p. 19) [grifo 
nosso]. 
 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário (idem, p. 34) [grifo nosso]. 
 
Por sua vez, no contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos 
de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do 
grupo, costumes, celebrações e narrativas, que geralmente ocorre na 
Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para as crianças 
ampliarem o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizarem 
sua identidade, respeitarem os outros e reconhecerem as diferenças que 
nos constituem como seres humanos (idem, p. 36) [grifo nosso]. 
 
A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem 
resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com 
as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, 
pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e 
valorização das diferenças (idem, p. 54). 
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Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento  
dançado ao seu próprio contexto, alunos problematizam e transformam 
percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que 
permitem novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a 
oportunidade de repensar dualidades e binômios (corpo versus mente, 
popular versus erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto 
híbrido e dinâmico de práticas. (idem, p. 153) [grifo nosso]. 
 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e 
corpo (idem, p. 153) [grifo nosso]. 
 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e 
ética) e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de 
indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero (idem, p. 
301) [grifo nosso]. 
Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em 
meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade – 
cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve ganhar especial 
destaque, com vistas ao acolhimento da diferença (idem, p. 305) [grifo 
nosso]. 
 
Além disso, pretende-se possibilitar que as crianças construam sua 
identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); 
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em 
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua 
compreensão do mundo (idem, p. 314) [grifo nosso]. 
 
Essas aprendizagens servem de base para o desenvolvimento de atitudes, 
procedimentos e elaborações conceituais que potencializam a 
construção das identidades e a participação em diferentes grupos sociais. 
Esse processo de aprendizado abre caminhos para práticas de estudo 
provocadoras e desafiadoras, em situações que estimulem a curiosidade, a 
reflexão e o protagonismo (idem,  321) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: Ciências – 8º ano 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 
necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de 
indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero 
(idem, p. 301) [grifo nosso]. 
Disciplina: História – 9º ano  
(EF09HI27) Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de 
identidades étnico-raciais e de gênero na história recente (idem, p. 381) 
[grifo nosso]. 

 

 

3.2. Sexualidade natural dos indivíduos: 

 

A BNCC também incorporou a ideia da ideologia de gênero de que a 

sexualidade humana consiste em uma construção pessoal, dissociada do sexo 

biológico e de determinações hormonais. Sendo assim, ao longo do corpo do texto 

da Base, é possível encontrar diversas propostas que incentivam a experimentação 
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da “diferença” a partir da problematização da própria sexualidade e em nome da 

liberdade e importância de se “auto-conhecer e determinar”. Nos trechos da BNCC a 

seguir, essa estratégia se encontra materializada.  

 

Disciplina: Arte – 1º ao 5º ano 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula de modo a problematizar questões de gênero e 
corpo (Brasil, 2017, p. 159) 
 
Disciplina: Arte – 6º ao 9º ano 
(EF69AR15) Refletir sobre as experiências corporais pessoais e 
coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de 
modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade (idem, 
p. 165) [grifo nosso]. 
 
Cada prática corporal

7
 propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de 

conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A 
vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento 
muito particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é 
preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de 
sentidos e significados que os grupos sociais conferem às diferentes 
manifestações da cultura corporal de movimento. Para além da vivência, 
a experiência efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, 
de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde [Educação física] (idem, 
p. 172) [grifo nosso]. 

 
 

3.3. Papeis sociais do homem e da mulher: 

 

Uma vez que a identidade e a sexualidade humanas são construções 

individuais ao longo do tempo, os papeis sociais que os indivíduos desempenham 

segundo seu “gênero” consistem, igualmente, em construções sociais, em 

realidades linguísticas apenas (Butler, 1990, 2015). Daí justifica-se discutir, 

questionar e resignificar tais papeis sociais assumidos por indivíduos de “gêneros” 

distintos, como proposto por diversas vezes ao longo da BNCC. 

 

Disciplina: Língua Portuguesa de 1º a 6º ano 
Objeto de conhecimento: 
Constituição da identidade psicossocial

8
, em sala de aula, por meio da 

oralidade (Brasil, 2017, p. 70, 76, 84, 94, 104, 116) [grifo nosso]. 

                                                           
7
 Entende-se que essas práticas corporais são aquelas realizadas fora das obrigações laborais, 

domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos 
específicos, sem caráter instrumental (BNCC, p.172). 
 
8
 A identidade psicosocial consiste no que o indivíduo é como membro do grupo. Esta é determinada 

pelos papéis que o indivíduo desempenha, de tal modo que a identidade social de alguém é “o 
múltiplo produto de tentativas de localizar-se no sistema de papéis” (Sarbin e Scheibe, 1983, p. 8). A 
identidade, porém, não é coisa simples, uma vez que, dependente da posição, o papel ora é 
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Disciplina: História – 1º ano 
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o 
papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços 
(idem, p. 357) [grifo nosso]. 

 
Disciplina: Educação Física – 6º e 7º ano 
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, 
sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais práticas 
corporais e estabelecer acordos objetivando a construção de interações 
referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito (idem, 
p. 193) [grifo nosso]. 

 
Disciplina: História – 9º ano 
(EF09HI07) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as 
questões de gênero no Brasil durante o século XX e compreender o 
significado das mudanças de abordagem em relação ao tema (idem, p. 379) 
[grifo nosso]. 

 

 

3.4. Concepção de família e casamento: 

 

Um último conjunto de ações que materializam as ideias da ideologia de 

gênero na BNCC diz respeito ao principal e final objetivo dessa ideologia, qual seja, 

a desconstrução da ideia de família natural e de casamento entre homem e mulher 

enquanto valores morais inegociáveis na sociedade brasileira. A aceitação de que 

não há identidade sexual e sexualidade natural implica, diretamente, na aceitação de 

formas diversas de entidades familiares, compostas por indivíduos com mesmo 

“gênero” e/ou mesma orientação sexual. 

Nos trechos da BNCC descritos a seguir, mostra-se como essa ideia pode ser 

materializada em sala de aula, a partir de discussões críticas sobre valores e 

concepções aprendidos pelos alunos no ambiente familiar. 

 

Campo de experiências 
Crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses 
(EI03ET07) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade 
(Brasil, 2017, p. 48). 

 
Disciplina: História – 1º ano 

                                                                                                                                                                                     
conferido à pessoa ora é alcan- çado por ela. Papéis conferidos são os que decorrem de posições 
ocupadas sem mediação do esforço ou do mérito, tais como, em geral, nacionalidade, gênero, 
parentesco, posições hereditárias; papéis alcançados decorrem da ação da pessoa, como, 
atualmente, profissão, filiação partidária ou religiosa. O desempenho do papel é avaliado pelos 
membros do grupo, o que gera, na pessoa avaliada, emoções ligadas ao respeito e à estima, que 
consolidam ou enfraquecem a identidade psicossocial (Paiva, Geraldo José. Identidade 
psicossocial e pessoal como questão contemporânea. Psico, v. 38, n. 1, pp. 77-84, jan./abr. 
2007). 
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Objetos de conhecimento:  
Os vínculos pessoais: as diferentes formas de organização familiar e as 
relações de amizade 
A vida em família e os diferentes vínculos e configurações (idem, p. 356). 
 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de 
família, acolhendo-as e respeitando-as (idem, p. 357). 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideologia de gênero e o conjunto de ideias que busca disseminar na 

sociedade não encontram respaldo científico, nem tampouco se justificam pelos 

resultados práticos que produzem ao serem implantadas. Como mostrado ao longo 

de texto, a ideia de “identidade sexual construída”, bem como a defesa de 

“sexualidade escolhida”, contradizem a natureza humana fixa e nata e provocam 

sérios problemas físicos e mentais para os indivíduos que sofrem de transtorno de 

identidade de gênero e de transtorno de sexualidade. Dentre os problemas, cita-se 

as maiores chances de tais indivíduos sofrerem depressão e as maiores taxas de 

suicídio entre eles observadas. 

Não obstante as diversas evidências científicas contrárias à ideologia de 

gênero, a última versão da BNCC apresenta inúmeras iniciativas baseadas em suas 

ideias e proposições. Encontra-se claro, ao longo do documento, a tentativa de 

desconstruir a identidade sexual e a sexualidade natural das crianças e 

adolescentes, bem como de reconceituar concepções morais como a de família 

natural e a de casamento. Por variadas vezes, a BNCC propõe problematizar, 

questionar, possibilitar que o aluno construa sua própria identidade, bem como 

propõe estimular a experimentação da “diversidade humana” por meio de práticas 

pedagógicas voltadas para a reflexão crítica em relação ao corpo, aos esteriótipos, 

aos papeis de homens e mulheres socialmente. Há, ademais, diretrizes para se 

discutir e reinterpretar o conceito de família, com vistas a naturalizar toda e qualquer 

forma de união, independente das pessoas e tipos de relacionamento entre elas. 

A adoção da ideologia de gênero pela BNCC, além de ser ilegal, acarretará, 

portanto, prejuízos expressivos para o desenvolvimento pessoal dos alunos 

brasileiros. Como se constata nos países que escolheram implantá-la, a ideologia de 

gênero causa sérios transtornos de identidade, o que, por sua vez, afeta o 
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desempenho escolar e o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes. 

Sendo assim, se queremos uma educação de qualidade em nossa Nação, é 

imprescindível promover uma educação sem ideologia de gênero. 
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A 3ª VERSÃO DA BNCC: UMA AMEAÇA AO DIREITO DOS PAIS  

À EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA DOS FILHOS 

 

Viviane Petinelli9 e Orley José da Silva10 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito dos pais à formação moral de seus filhos está amplamente garantido 

pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e por normas infraconstitucionais. A 

CF/88 assegura no artigo 227 que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1988, art. 227). 

 

Igualmente, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que apresenta 

eficácia jurídica no país, determina que é direito dos pais a formação moral de seus 

filhos (art. 12,4). O Código Civil Brasileiro (Brasil, 2002) reforça tais deveres dos pais 

ao atribuir a eles a responsabilidade de sustento material e moral de seus filhos, 

bem como a competência pela criação e educação dos mesmos (art. 1.634,I). A 

eles, cabe, inclusive, arcar civilmente com o pagamento de indenização pelos atos 

danosos a terceiros que os filhos praticarem (art. 932,I).  

No Brasil, portanto, os pais e a escola apresentam papéis complementares no 

que concerne à educação das crianças e adolescentes. A escola é um auxiliar dos 

pais na educação dos filhos, sua função é subsidiária. Ensinar e promover princípios 

e valores morais às crianças e adolescentes é direito e responsabilidade primária 

dos pais, estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. À escola, cabe ensinar 

conteúdos disciplinares, cabe proporcionar os meios adequados para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos nas diferentes áreas de conhecimento. 

Ações que incutem nos alunos princípios e valores morais diferentes dos que são 

                                                           
9
 Pós-doutora em Ciência Política. 

 
10

 Professor da rede pública municipal em Goiânia, mestre em letras e linguística e doutorando em 
Ciências da Religião.  



33 

 

ensinados na família, sem autorização dos pais ou responsáveis legais, são, 

portanto, ilegais, inconstitucionais. 

Este artigo analisa a última versão da Base Nacional Comum Curricular à luz 

do direito dos pais à educação moral e religiosa de seus filhos. O artigo está dividido 

em duas seções. Na primeira, examina-se se e como a Base estabelece conteúdos 

que violam a liberdade de consciência dos alunos e sua educação moral. A segunda 

seção, por sua vez, investiga se e como certos conteúdos curriculares ferem a 

liberdade de crença dos alunos e o direito de educação religiosa dos pais. 

 

1. BNCC e o direito dos pais à educação moral dos filhos: 

 

A moral constitui o conjunto de valores, individuais ou coletivos, que norteiam 

as relações sociais e a conduta dos indivíduos. Esses valores determinam a forma 

como cada pessoa conceitua e interpreta os diferentes objetos e situações com as 

quais interaje. Os valores são absolutos e se aplicam a toda e qualquer situação, 

independente do espaço e do tempo. Valores não são, portanto, costumes: os 

costumes, sim, representam regras temporais geradas por uma diversidade de 

razões, que podem ou não resultar de valores existentes. 

No Brasil, cabe aos pais, à família, ensinar valores, ensinar conceitos, 

interpretações e comportamentos aos filhos. Não cabe à escola a discussão, 

questionamento e imposição de uma moralidade própria. Ela deve respeitar o 

sistema moral das famílias, que é predominantemente cristão. Sabe-se que a 

maioria da população brasileira, atualmente mais de 85% (Brasil, 2010), é cristã 

católica ou evangélica e, como tal, apresenta posições claras em relação à família, 

ao casamento, à orientação sexual, ao direito à vida, às drogas, entre outras 

temáticas diretamente associadas à moral. 

Tais valores constituem, porém, alvo de problematizações e críticas na BNCC. 

O conteúdo curricular da base contém diversas diretrizes cujo objetivo é discutir a 

concepção de família e de casamento, problematizar a identidade biológica sexual 

natural das crianças e adolescentes e questionar e reinterpretar os papeis sociais da 

mulher e do homem. Além disso, a BNCC traz propostas que promovem a 

desconstrução da sexualidade natural dos alunos por meio, notadamente, do 

estímulo à experimentação da “diversidade” sexual. 
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A seguir, apresenta-se como o sistema moral da maior parcela das famílias 

brasileiras é abordado na última versão da BNCC. 

 

1.1. BNCC e a desconstrução da família natural 
 

A base do sistema moral cristão consiste na importância e no valor atribuído à 

família natural e ao modelo social que ela gera. A família natural resulta da união 

entre  homem e mulher, a partir de uma atração física natural entre os sexos. Tal 

atração ou orientação sexual decorre, por sua vez, da clara identidade física e 

psicosocial dos indíviduos enquanto homem e enquanto mulher. Disso segue que, 

para modificar a concepção de família, é necessário, primeiro, interferir no 

desenvolvimento natural da identidade sexual das crianças e adolescentes, para, 

então, reinterpretar o entendimento sobre orientação sexual e, por fim, sobre família.  

Na BNCC, a estratégia pedagógica utilizada para alcançar tal fim tem sido a de 

estimular questionamentos acerca da sua própria consciência de si e problematizar 

os valores familiares, como descrito abaixo: 

 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências, 
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural e 
material continua sendo fundamental. [...] Essas características possibilitam 
a eles, em sua formação científica, explorar aspectos mais complexos das 
relações consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com as 
tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos valores éticos e políticos 
envolvidos nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente com 
respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à 
discriminação. Nesse contexto, é importante motivá-los com desafios cada 
vez mais abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados 
a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e 
contextualizados (Brasil, 2017, p. 295). 

 

Por meio da abordagem crítico-reflexiva, “espera-se que os alunos construam 

as próprias interpretações, de forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as 

temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero e as 

abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e africanos (Brasil, 2017, p. 

351)”.  

Os trechos da BNCC a seguir exemplificam essa estratégia de desconstrução, 

que perpassa todo o documento, em relação à concepção de família natural e de 

casamento entre homem e mulher e de identidade natural (binária: homem e mulher) 
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e dos papeis sociais da mulher e do homem. Os exemplos não incluem trechos em 

que o termo “gênero” é utilizado enquanto sinônimo de sexo.  

 

A. Concepção de família e casamento: 
 

Campo de experiências 
Crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses 
(EI03ET07) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade 
(Brasil, 2017, p. 48) 
 
Disciplina: História – 1º ano 
Objetos de conhecimento:  
Os vínculos pessoais: as diferentes formas de organização familiar e as 
relações de amizade 
A vida em família e os diferentes vínculos e configurações (idem, p. 356) 
 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de 
família, acolhendo-as e respeitando-as (idem, p. 357). 

 

 

B. Identidade natural dos indivíduos: 
 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, 
gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer 
outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a 
qual deve se comprometer (Brasil, 2017, p. 19) [grifo nosso]. 
 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário (idem, p. 34) [grifo nosso]. 
 
Por sua vez, no contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos 
de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do 
grupo, costumes, celebrações e narrativas, que geralmente ocorre na 
Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para as crianças ampliarem 
o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizarem sua identidade, 
respeitarem os outros e reconhecerem as diferenças que nos constituem 
como seres humanos (idem, p. 36) [grifo nosso]. 
 
A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem 
resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com 
as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, 
pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e 
valorização das diferenças (idem, p. 54). 
 
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento  
dançado ao seu próprio contexto, alunos problematizam e transformam 
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percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem 
novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de 
repensar dualidades e binômios (corpo versus mente, popular versus 
erudito, teoria versus prática), em favor de um conjunto híbrido e dinâmico 
de práticas (idem, p. 153). 
 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e 
corpo (idem, p. 153). 
 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 
necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, 
sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero (idem, p. 301). 
 
Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em 
meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade – 
cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve ganhar especial 
destaque, com vistas ao acolhimento da diferença (idem, p. 305) [grifo 
nosso]. 
 
Além disso, pretende-se possibilitar que as crianças construam sua 
identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); valorizem as 
suas memórias e marcas do passado vivenciadas em diferentes lugares; e, 
à medida que se alfabetizam, ampliem a sua compreensão do mundo (idem, 
p. 314) [grifo nosso]. 
Essas aprendizagens servem de base para o desenvolvimento de atitudes, 
procedimentos e elaborações conceituais que potencializam a construção 
das identidades e a participação em diferentes grupos sociais. Esse 
processo de aprendizado abre caminhos para práticas de estudo 
provocadoras e desafiadoras, em situações que estimulem a curiosidade, a 
reflexão e o protagonismo (idem, 321) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: Ciências – 8º ano 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 
necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, 
sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero (BNCC, p. 301) [grifo 
nosso]. 
 
Disciplina: História – 9º ano  
(EF09HI27) Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de 
identidades étnico-raciais e de gênero na história recente (idem, p. 381) 
[grifo nosso]. 

 

 

C. Papeis sociais do homem e da mulher: 
 

Disciplina: Língua Portuguesa de 1º a 6º ano 
Objeto de conhecimento: Constituição da identidade psicossocial

11
, em sala 

de aula, por meio da oralidade (idem, p. 70, 76, 84, 94, 104, 116) [grifo 
nosso]. 

                                                           
11

 A identidade psicosocial consiste no que o indivíduo é, como membro do grupo. Esta é 
determinada pelos papéis que o indivíduo desempenha, de tal modo que a identidade social de 
alguém é “o múltiplo produto de tentativas de localizar-se no sistema de papéis” (Sarbin e Scheibe, 
1983, p. 8). A identidade, porém, não é coisa simples, uma vez que, dependente da posição, o 
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Disciplina: História – 1º ano 
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o 
papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços (idem, 
p. 357) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: Educação Física – 6º e 7º ano 
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e 
étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais práticas 
corporais e estabelecer acordos objetivando a construção de interações 
referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito (idem, 
p. 193) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: História – 9º ano 
(EF09HI07) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as 
questões de gênero no Brasil durante o século XX e compreender o 
significado das mudanças de abordagem em relação ao tema (idem, p. 379) 
[grifo nosso]. 
 

 

1.2. BNCC e a desconstrução da sexualidade natural 
 

A BNCC também contém diretrizes curriculares diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento natural da sexualidade das crianças e adolescentes. O contéudo 

traz, explicitamente, propostas que visam a problematização da sexualidade pelo 

aluno e incentivam a experimentação livre da “diversidade” pelo aluno com o objetivo 

de se “auto-conhecer e determinar”. Nos trechos da BNCC a seguir, essas iniciativas 

que violam o direito dos pais à educação moral de seus filhos se encontram 

materializadas.  

 

Disciplina: Arte – 1º ao 5º ano 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula de modo a problematizar questões de gênero e 
corpo (Brasil, 2017, p. 159) 
 
Disciplina: Arte – 6º ao 9º ano 
(EF69AR15) Refletir sobre as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a 
problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade (idem, p. 165) [grifo 
nosso]. 
 

                                                                                                                                                                                     
papel ora é conferido à pessoa ora é alcan- çado por ela. Papéis conferidos são os que decorrem de 
posições ocupadas sem mediação do esforço ou do mérito, tais como, em geral, nacionalidade, 
gênero, parentesco, posições hereditárias; papéis alcançados decorrem da ação da pessoa, como, 
atualmente, profissão, filiação partidária ou religiosa. O desempenho do papel é avaliado pelos 
membros do grupo, o que gera, na pessoa avaliada, emoções ligadas ao respeito e à estima, que 
consolidam ou enfraquecem a identidade psicossocial (Paiva, Geraldo José. Identidade 
psicossocial e pessoal como questão contemporânea. Psico, v. 38, n. 1, pp. 77-84, jan./abr. 
2007). 
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Cada prática corporal12 propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de 

conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A 
vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito 
particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é preciso 
problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e 
significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da 
cultura corporal de movimento. Para além da vivência, a experiência efetiva 
das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, 
em contextos de lazer e saúde [Educação física] (idem, p. 172) [grifo nosso]. 

 

 

2. BNCC e o direito dos pais à educação religiosa dos filhos: 

 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro assegure aos pais o direito a que 

seus filhos recebam a educação religiosa que esteja de acordo com suas próprias 

convicções, a BNCC propõe uma educação compromissada com a formação e o 

desenvolvimento humano global, não só em suas dimensões intelectual, física, 

afetiva e social, como também em suas dimensões ética e moral (Brasil, 2017, p. 

12). Neste sentido, em diversos trechos, como os citados abaixo, a Base propõe 

“contribuir para o adensamento de conhecimentos sobre a participação no mundo 

social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a 

formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma 

atuação crítica e orientada por valores democráticos” (idem, p. 308). Acredita-se 

que,  

 

Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples, mas 
bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços de 
convivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares, identificam 
relações de parentesco, reconhecem a si mesmo em fotos (classificando-as 
como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de dormir 
e de ir para escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisitam o 
passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais 
velhos (Brasil, 2017, p. 308). 

 

Há uma clara orientação para que a educação seja problematizadora e 

orientada para a construção crítica do saber,  

 

no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e 
problematizar as vivências e experiências individuais e familiares 
trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas 

                                                           
12

 Entende-se que essas práticas corporais são aquelas realizadas fora das obrigações laborais, 
domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos 
específicos, sem caráter instrumental (BNCC, p.172). 
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sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio, praças, 
parques, museus, arquivos, entre outros) (Brasil, 2017, p. 307) [grifo 
nosso]. 
 
Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele 
é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, 
orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão 
(Idem, p. 37) [grifo nosso]. 

 

Dado que a maioria das famílias brasileiras apresenta, em menor ou maior 

medida, um sistema de crenças e vivências judaico-cristão, o alvo da 

problematização é tal sistema. 

 

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 
Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 
reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos 
quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. 
A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos estimula o 
pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania (Brasil, 
2017, p. 350) [grifo nosso]. 
 
5. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em 
relação a documentos, interpretações e contextos históricos 
específicos, recorrendo a diferentes linguagens, exercitando a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito (idem).  
 
6. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes 
sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e 
posicionar-se criticamente com base em princípios éticos 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários  (idem, p. 352). 
[grifo nosso]. 
 
Disciplina: Educação física – Ensino fundamental – Anos iniciais. 
As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, 
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas a 
proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira 
a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da 
vida social (idem, p. 182) [grifo nosso]. 
 
Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e 
flexibilidade, no desenvolvimento e/ou discussão de projetos, que 
abordem,  sobretudo, questões de urgência social, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 
diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 
de qualquer natureza (idem, p. 223) [grifo nosso]. 

 

Somado a isso, a BNCC, nos tópicos "ginásticas de conscientização cultural" 

espalhados em seu texto, legitima e universaliza práticas religiosas orientais e 

esotéricas nas escolas públicas e particulares, inclusive as confessionais. Para 

atender a essa previsão curricular nacional, certamente serão oferecidos cursos aos 

professores e produzidos materiais didáticos e paradidáticos. 
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Como estratégia de penetração no sistema educacional, em uma sociedade de 

maioria cristã, essas práticas abdicam-se do pertencimento ao campo religioso e 

inserem-se nos discursos das filosofias e terapias alternativas, além do científico. 

Elas dizem servir ao entretenimento, ao lazer, ao modelamento espiritualista de 

atitudes e comportamentos, à saúde pública, à facilitação do desenvolvimento 

psicomotor e cognitivo. No entanto, o que representam, na prática, é a violação do 

direito dos pais à educação religiosa de seus filhos, crianças e adolescentes. 

 

As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam 
movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou à 
conscientização de exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de 
uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas dessas práticas que 
constituem esse grupo têm origem em práticas corporais milenares da 
cultura oriental (Brasil, 2017, p. 175). 
 
Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: 
alternativas, introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a 
biodança, a bioenergética, a eutonia, a antiginástica, o Método Feldenkrais, 
a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros (idem, p. 175). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ordenamento jurídico brasileiro concede aos pais, à família, o direito de 

educar seus filhos segundo suas próprias convicções morais e religiosas. Aplicado à 

área educacional, tal direito implica uma relação de complementariedade entre 

família e escola. À família, cabe educar por princípios, enquanto, à escola, cabe 

ensinar conteúdos disciplinares que acrescentem conhecimento acadêmico aos 

alunos. Na escola, tais princípios na família ensinados devem ser respeitados, assim 

como devem ser respeitadas as regras de convivência na escola definidas. Cabe, ao 

professor, transmitir conhecimento e aplicar as regras de boa e respeitosa 

convivência em sala de aula. 

Essa relação de complementariedade entre família e escola encontra-se 

ameaçada pelo conteúdo curricular proposto na última versão da BNCC. Como 

mostrado nas seções anteriores, a base apresenta um conjunto de objetivos e 

diretrizes que fere o direito dos pais à educação moral e religiosa de seus filhos. 

Propõe-se que o aluno questione, problematize, critique, reinterprete e crie novas 

concepções de si mesmo, de sua sexualidade, de seu ambiente familiar, de suas 
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crenças religiosas. Há uma clara interferência da BNCC no sistema moral e religioso 

das crianças e adolescentes. 

Enquanto a escola violar o direito dos pais de educar moral e religiosamente 

seus filhos, nem a política educacional nem a própria sociedade serão bem-

sucedidas, seja qual for a dimensão de análise. O caminho não é a escola assumir 

um papel que não lhe é devido; o caminho é estimular a família a reassumir sua 

importância e seu papel na educação dos filhos e auxiliar a escola a reassumir sua 

importância e papel na transmissão de conhecimento multidisciplinar para as 

crianças e adolescentes. Somente quando famílias e escolas cumprirem o seu 

verdadeiro e típico papel social, sem interferência uma na outra, mas em contínua 

parceria, nossa educação e sociedade prosperão, como almejamos. 
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POR UMA REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DAS CULTURAS AFRICANA E 

INDÍGENA13 

 

Orley José da Silva14 e Viviane Petinelli15 

 

INTRODUÇÃO 

 

A lei 11.645/2008 instituiu o estudo obrigatório da história e cultura 

afrobrasileira e indígena no ensino fundamental e ensino médio nas escolas públicas 

e particulares. Em que pese a necessidade de valorizar a história e a cultura desses 

dois grupos étnicos, importantes na formação do povo brasileiro, há indícios de que 

a prática educacional nas escolas não tem acontecido de maneira diversificada nos 

“diversos aspectos da história e da cultura” desses grupos. 

A análise de materiais didáticos utilizados nos últimos anos pelas escolas 

públicas e privadas do Ensino Infantil e Fundamental mostra uma abordagem parcial 

da história dos povos indígenas e afrodescendentes e uma ênfase demasiada em 

suas práticas religiosas. Adota-se uma visão saudosista e idealizada do índio, 

encerrado na floresta. Não é mostrado às crianças e adolescentes o modo de vida 

do indígena da floresta contemporâneo e também do indígena citadino. Também 

não são apresentadas as assimilações culturais e religiosas do indígena de hoje. 

Por sua vez, o ensino da história e da cultura africana não privilegia a 

totalidade da África Continental, nem segue um ponto distante na linha do tempo. 

Restringe-se ao tempo e ao espaço de contato com o Brasil. Os aspectos escolhidos 

para o ensino, normalmente são aqueles com imbricação religiosa, sobretudo 

narrativas, símbolos, rituais e divindades do Candomblé e da Umbanda. Da mesma 

forma que se dá o ensino da cultura indígena, o ensino da história e cultura afro-

brasileira têm uma visão retroativa do afrodescendente e se restringe aos interesses 

culturais de minorias deste grupo étnico.  
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Diante dessas constatações, surge uma preocupação em relação à 

incorporação de tal abordagem pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A 

última versão da BNCC apresenta propostas acerca do ensino da história e da 

cultura afrobrasileira e indígena de forma ampla, o que pode reforçar o conteúdo 

historicamente parcial e notadamente religioso acerca desses povos nos materiais 

didáticos e em sala de aula. 

 

É imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a 
sociodiversidade de culturas indígenas, afrodescendentes, povos e 
comunidades tradicionais para compreender suas características 
socioculturais e suas territorialidades (Brasil, 2017, p. 320) 
 

A valorização da história da África e das culturas afro-brasileira e indígena 
(Lei nº 10.639/200344 e Lei nº 11.645/200845) ganha realce não apenas em 
razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em conta a 
história e os saberes produzidos por essas populações ao longo de sua 
duração (idem, p. 367-368). 

 

Este artigo busca mostrar como o ensino da cultura afro-brasileira na escola 

tem sido confundido com proselitismo religioso. Mostra-se como os materiais 

didáticos têm feito referência às culturas africanas e indígenas e têm promovido as 

religiões desses grupos étnicos em nome da compreensão da história e do estilo de 

vida dos mesmos. 

Uma vez que a BNCC se diz laica e se posiciona contra o ensino religioso, o 

conteúdo nela contido acerca do ensino da história e da cultura afrobrasileira e 

indígena deve assegurar, exclusivamente, o estudo da formação e das contribuições 

históricas desses povos para o Brasil. Ao decidir manter um tema pretensamente 

cultural e histórico, mas que tem se travestido de religiosidade, a BNCC deve 

resguadar o direito dos pais à educação religiosa de seus filhos. Vale lembrar que o 

termo “cultura” vem da palavra “cultuar, prestar culto” e, por si só, reflete um 

conjunto de vivências, crenças e visões, dentre elas, as religiosas. 

 

1. O ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena nas escolas 

brasileiras 

 

Com o pretexto de estudar a cultura afro brasileira, alguns livros do 1º ao 5º 

ano do ensino fundamental apresentam divindades do Candomblé e da Umbanda, 

com seus atributos e representações iconográficas. Da mesma forma, rituais de 
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culto, festas religiosas, despachos, ritos de conversão e de passagem, escala 

sacerdotal e doutrina própria acerca do surgimento do homem, do mundo e das 

coisas. 

A figura 1 abaixo traz um exemplo a este respeito. Xangô, deus do trovão e da 

justiça, é apresentado em aula de Ciências para alunos do 4º ano. De acordo com 

os autores do livro didático, o conteúdo cumpre a Lei 10.639/03 que torna obrigatório 

o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil. No entanto, o que 

se observa é o ensino de uma religião a partir dos deuses que ela adora, não o 

estudo da história africana no passado e no presente refletindo, inclusive, suas 

transformações, como propõe a referida lei.  

 

 

Figura 1: Xangô, deus do trovão e da justiça. 

Fonte: Bigaiski, D.; Sourient, L. Ciências. 4º ano. Coleção Akpalô. Editora do Brasil, 

2016. 

 

Os livros didáticos da primeira fase do ensino fundamental escolhem recortes 

que nitidamente direcionam para os aspectos inerentes à formação da religiosidade 

afro-brasileira. A figura 2 traz novo exemplo acerca dessa orientação. Tem-se 

ensinado, em sala de aula, na disciplina Artes, para alunos do 4º e 5º ano, a canção 

“Iemanjá, rainha do mar”. O livro didático, ‘Projeto Presente Arte”, propõe que os 

alunos não só leiam e conheçam a canção, como também cantem todos juntos. 

No mesmo material, há ainda a apresentação de outra canção, “Life Gods” 

(deuses da vida), como mostrado pela Figura 3. A canção evoca diversos deuses a 
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partir de termos desconhecidos e de difícil pronúncia. A criança é sujeitada, 

impositiva e ilegalmente, a um rito religioso de invocação de deuses, que viola seu 

direito à liberdade de crença e o direito dos seus pais à educação religiosa a ela 

dada. 

Em nome da valorização cultural dos povos afrodescentes e indígenas, os 

livros didáticos têm ensinado práticas religiosas diversas, tais como a congada, o 

xongo, o lundu, como se vê pela Figura 4. O ensino da cultura religiosa afrobrasileira 

nas escolas tem assumido uma visão sincrônica das religiões tradicionais africanas 

em próprio solo africano. Os livros didáticos evitam, por exemplo, apresentar uma 

visão diacrônica dessas religiões, deixando de lado dados estatísticos sobre a atual 

configuração religiosa do continente africano em que essas matrizes tradicionais 

aparecem hoje bem arrefecidas. 
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Figura 2: Canção: Iemanjá, rainha do mar. 

Fonte: Iavelberg, R.; Sapienza, T. T.; Arslan, L. M. Projeto Presente Arte. 4º e 5º ano. 

Moderna, 2016. 
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Figura 3: Life gods 

Fonte: Iavelberg, R.; Sapienza, T. T.; Arslan, L. M. Projeto Presente Arte. 4º e 5º ano. 

Moderna, 2016. 
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Figura 4: Ampliar horizontes 

Fonte: Lucci, E. A.; Branco, A. L. História. 4º ano. Projeto Coopera. Saraiva, 2016. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É indiscutível a importância de conhecer a formação histórica do continente 

africano, de onde vieram aproximadamente 5 milhões de pessoas escravizadas em 

um processo de migração forçada. Da mesma forma, é imprescindível que se 

estude, reconheça e valorize a contribuição dos indígenas para a construção da 
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sociedade brasileira. Por outro lado, faz-se necessário assegurar o direito 

constitucional à liberdade de consciência, expressão, crença e culto a todos, o que 

inclui crianças e adolescentes no ambiente escolar.  

Disso segue que o ensino da história de afrodescendentes e indígenas nas 

escolas deve se ater à formação e às contribuições sociais, políticas e culturais 

desses povos para a nação brasileira. No entanto, como mostrado acima, os 

conteúdos sobre a cultura afrobrasileira, e também indígena, contidos nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental, têm consistido em ações proselitistas que 

disseminam práticas religiosas, não informações históricas. Essas ações, ilegais, 

têm violado o direito de liberdade de crença dos alunos, bem como o direito dos pais 

à educação religiosa de seus filhos. 

 Sendo assim, torna-se necessário definir, com clareza, os objetos de 

conhecimento relacionados ao ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena 

no ensino infantil e fundamental da Base Nacional Comum Curricular. Se, por um 

lado, é imprescindível incorporar essa temática ao currículo escolar, por outro, é 

igualmente crucial restringí-la aos aspectos históricos sociais, políticos e 

econômicos, respeitando a liberdade de crença dos alunos e o direito dos pais à 

educação religiosa de seus filhos. 
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BNCC: o resultado de políticas de engenharia social 

 

Cleverson Fernando Lino Batista16 

 

Este breve artigo busca investigar o pano de fundo por trás do texto da Base 

Nacional Comum Curricular. Nesse sentido, dois eixos de reflexão são 

desenvolvidos. O primeiro diz respeito à análise da noção de “crítica” presente ao 

longo de todo o documento. O segundo eixo de reflexão trata da noção de 

engenharia social por meio de políticas educacionais, também presente na Base. 

 

1. Noção de crítica na BNCC 

 

Quando se fala de “educação crítica”, a maior parte das pessoas, inclusive 

professores, pensa se tratar somente de uma busca empreendida pelo aluno e 

supervisionada pelo professor com o intuito de analisar informações e conteúdos de 

forma bem fundamentada e articulada. Nesse processo, espera-se que o aluno 

internalize os conteúdos, debatendo com profundidade o assunto em questão tendo 

meios de agir com base nisso. Ao final, o aluno deveria ser capaz de oferecer uma 

opinião bem abalizada e com critério que fundamentariam sua ação no mundo. 

No entanto, não é bem assim que o processo acontece e não são tais 

resultados os geralmente alcançados. Daí vem o perigo de se buscar analisar os 

conceitos pelo que significam no dicionário sem a “devida crítica”, ou seja, sem 

levar em consideração a dimensão prática, logo o seu efeito real. Isso ocorre pela 

falta de clareza em torno do sentido de um termo tão comum, que apresenta na 

mentalidade das pessoas e no uso cotidiano significados variados e nem sempre 

próximos. A palavra “crítica” traz consigo certa ambiguidade e, por isso, necessita 

ser aclarada, principalmente por ser encontrada em diversos trechos de tão 

importante documento que, por sua vez, não pode permitir essa marcante 

imprecisão conceitual.   

O termo “crítica” aparece, mais precisamente, 46 vezes na última versão da 

BNCC com variadas nuances. Ao analisar cada uma dessas aparições, o que se 

constata, em linhas gerais, é que (1) há um distanciamento entre o que é crítica e 
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como ela se manifesta na prática cotidiana de sala de aula e (2) há uma 

significativa influência da teoria crítica em relação à concepção de educação 

“crítica” que perpassa a BNCC.  

No que se refere ao primeiro aspecto, é preciso questionar a ideia de "crítica" 

como vetor na educação básica. A crítica é um dos últimos passos na formação 

intelectual e deve ocorrer quando houver maturidade suficiente para tal. Nessa 

etapa de formação, deve-se privilegiar a aquisição de uma cultura literária e a 

apreensão de elementos básicos das operações matemáticas, de ciências, de 

humanidades em estreita conexão com a formação do imaginário literário e 

artístico. Desconsiderar essa dimensão da aprendizagem, partindo prematuramente 

ao questionamento de tudo e de todos, atitudes próprias da crítica, tende-se a 

causar confusão e não aprendizagem. Observa-se essa aplicação precoce e 

inadequada da “crítica” nas passagens que seguem: 

 

Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na 
área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também a 
crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder e, 
especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de 
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos (Brasil, 2017, p. 
9). 
 
É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma 
perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as 
dimensões pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas. (idem, p. 
199).  
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL: 
3. Colocar em sequência, no tempo e no espaço, acontecimentos 
históricos e processos de transformação e manutenção das estruturas 
sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como criticar os significados 
das lógicas de organização cronológica.  
6. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-
se criticamente com base em princípios éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários (Brasil, 2017, p. 352). 
 

 

Magnoli (201717) já havia apresentado, em análise de versão anterior do 

documento, o problema de se excluir o “tempo” do ensino de História.  

 

O ensino de História, oficializado pelo Estado-Nação no século XIX, fixou o 
paradigma da narrativa histórica baseado no esquema temporal clássico: 

                                                           
17

 Artigo publicado originalmente em 08 de outubro de 2015. 
 



52 

 

Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A crítica 
historiográfica contesta esse paradigma, impregnado de positivismo, 
evolucionismo e eurocentrismo, desde os anos 60. Mas o MEC joga fora o 
nenê junto com a água do banho, eliminando o que caracteriza o ensino de 
História: uma narrativa que se organiza na perspectiva temporal. 
(MAGNOLI, 2017, s.p.)

18
. 

 

Ao excluir o tempo, retira-se a ideia de objetividade histórica com a aparente 

manutenção da própria objetividade científica que lhe é subjacente. A história passa 

a ter um caráter puramente interpretativo e subjetivo, tendo, em sua superfície, a 

aparência de uma disciplina objetiva e, dessa forma, continua gozando das 

prerrogativas de uma ciência isenta. Esse processo produz, no mínimo, dois 

problemas: o primeiro seria o de abrir espaço para uma reescrita da história à revelia 

dos fatos e das documentações e o segundo seria fortalecer uma narrativa histórica 

altamente relativista, mas com ares de objetividade científica.    

Além dessa situação citada por Magnoli (2017), há que se levar em 

consideração que o nível de conhecimento e experiência exigido para se superar o 

modelo intuitivo das categorias espaço/tempo é elevado. A criança na faixa etária da 

educação básica está em fase de se posicionar no mundo e de aprender a lidar com 

elementos concretos como mapas, globo terrestre, entre outros. Sem dominar essa 

estrutura, não há como se falar em crítica sem o risco de se causar uma confusão 

extremamente prejudicial ao seu desenvolvimento. Talvez em sala de aula, por 

iniciativa própria de algumas crianças, haja questionamentos naturais e saudáveis 

acerca dos recortes históricos e da sucessão dos eventos. No entanto, não se trata 

de “crítica sistemática”, como proposto pela BNCC. 

Nessa mesma linha de análise acerca da maturidade da criança em 

estabelecer críticas sem a devida preparação intelectual e psicológica, cabe 

problematizar a proposta do documento de possibilitar que os alunos desenvolvam 

críticas a “posturas consumistas e preconceituosas”. Em última instância, a quem 

caberia a tarefa de definir as posturas consumistas e preconceituosas e estabelecer 

um juízo de valor sobre o tema? Essa prerrogativa de acordo a legislação brasileira 

ainda é dos pais. 

         

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL  
[...] Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza 
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e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na 
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas (Brasil, 2017, p. 
181). 

 

As considerações feitas acima acerca da presença não esclarecida e logo 

inadequada do termo crítica no texto da BNCC perpassa desde o ensino de línguas, 

língua inglesa no caso, à Matemática, passando pelo conteúdo de Geografia, como 

pode ser visto pelos trechos abaixo. 

 

É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma 
perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as 
dimensões pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas (Brasil, 
2017, p. 199).  
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL Fazer observações sistemáticas de aspectos 
quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de 
modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 
relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 
argumentos convincentes (idem, p. 223). 
 
GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES 
TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES: 
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será 
necessário considerar o que as crianças aprenderam na Educação Infantil. 
Em seu cotidiano, por exemplo, elas desenham familiares, enumeram 
relações de parentesco, reconhecem-se em fotos (classificando-as como 
antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de dormir, de ir 
para escola, negociam horários, fazem relatos orais, revisitam o passado 
por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos, 
posicionam-se criticamente sobre determinadas situações, e tantos outros. 
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças, o estudo 
da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em articulação com 
os saberes de outros componentes curriculares e áreas de conhecimento, 
concorre para o processo de alfabetização e letramento e para o 
desenvolvimento de diferentes raciocínios (idem, p. 319). 

 

O que une todos os exemplos é a baixa menção à dimensão cognitiva no 

currículo, um fenômeno que Benardin (2012, p. 86) denomina de substituição dos 

“ensinamentos clássicos e cognitivos por um ensino ‘multidimensional e não 

cognitivo’”. Esse processo educacional pode, à primeira vista, parecer muito bom ao 

proporcionar uma formação mais abrangente, mas o que verdadeiramente acontece 

é o sub-dimensionamento da formação intelectual em que se dá ao aluno a 

possibilidade de criticar sem fornecer a ele as ferramentas adequadas para o fazer. 

Uma ilustração simples, mas bem elucidativa, a este respeito consiste na 

analogia entre a aplicação da crítica na educação básica e a construção de uma 

casa a partir do telhado. As implicações são as mesmas: quando se apregoa uma 
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“educação crítica” sem que o aluno domine o básico de sua própria cultura, de sua 

própria história, a crítica não se sustenta, pois não tem fundamento, não tem 

conteúdo suficiente para propor soluções. Seria como uma casa que se constrói 

sobre bases frágeis, sem estruturas fortalecidas com concreto, mas com um 

belíssimo telhado. Os alunos adquirem uma mentalidade capaz de apontar erros, 

mas não soluções. Eles até conhecem, mas não reconhecem. Seriam como 

pessoas que conhecem as letras, mas não sabem ler. Essa é a consequência 

prática da aplicação do que se chama convencionalmente crítica, que perpassa o 

texto da BNCC. Outra consequência seria a de que sem as capacidades 

desenvolvidas para exercer a crítica a criança acabaria assimilando os 

apontamentos do professor. Nesse sentido, a ausência de referências e termos 

bem definidos e também a ausência do aclaramento dos fundamentos pedagógicos 

depõem contra o texto da BNCC. 

Essa prática do que se entende por crítica é danosa. Apesar da inevitabilidade 

dos questionamentos próprios de cada idade, a educação básica, para que se torne 

crítica nos anos finais, deve proporcionar aos alunos conhecimento daquilo que 

nossa civilização por séculos vem acumulando e deve ser preservado. Esse 

esquecimento da dimensão cultural e o pressuposto de que o Estado deva ser 

protagonista no processo educativo é um dos maiores riscos daquilo que podemos 

definir como “essência da centralização da educação”. Em belas palavras, observa-

se essa ideia no seguinte trecho da BNCC: 

 

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das 
redes escolares dos Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  e  
das propostas pedagógicas das instituições escolares (Brasil, 2017, p. 8). 

 

Esse processo não é gratuito, mas está intimamente relacionado com o 

segundo aspecto aqui abordado, a saber, a presença maciça da “teoria crítica” nos 

meios educacionais, mesmo que nem sempre essa  presença seja percebida com 

clareza. 
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2. A Teoria Crítica na BNCC 

 

A teoria crítica oriunda da Escola de Frankfurt19 promoveu uma verdadeira 

revolução linguística quanto ao uso do próprio termo crítica, bem como promoveu 

uma verdadeira revolução comportamental. Resumidamente, a teoria crítica  

defende que os meios de comunicação de massa, como TV, rádio, jornais e portais 

da Internet, consistem em instrumentos de manipulação das pessoas por aqueles 

que detêm o poder econômico e político e são proprietários desses meios. Ao 

controlar a tecnologia e a comunicação, esses grupos controlariam a massa da 

população e perpetuariam as condições de desigualdade social. O povo seria um 

mero consumidor de informações produzidas por uma elite e seria politicamente 

apático. 

Para romper com essa estrutura de desigualdade e apatia, seria necessário 

uma revolução silenciosa por meio da educação. A educação deveria adquirir 

contornos emancipatórios das ideias e dos valores amplamente disseminados pela 

sociedade brasileira, os quais, para os frankfurdianos, constituiam as fontes 

primárias das desigualdades e injustiças sociais. O mundo não deveria ser 

conhecido, mas transformado; a educação seria, portanto, um ato político.  

Não se trata, porém, da Política em seu sentido clássico, tal como proposto 

por Aristóteles, que afirmava ser o homem um zoon politikon, ou seja, um ser 

vivente que habita a pólis. Trata-se, na verdade, do sentido moderno de Política: a 

política enquanto uma relação de poder e, mais tarde, enquanto política partidária.  

 
Maquiavel e todos os autores da razão do Estado que começam a partir 
dele chegam até a eliminar todos os tipos de limites normativos-morais que 
possam obstruir a autoridade do príncipe e apenas sujeitá-lo às normas 
técnicas do poder, status da relação (Heller, 1955, pp. 31-32) [tradução 
própria]

20
. 

 

 

                                                           
19

 A Escola de Frankfurt consistiu em um grupo de intelectuais que, na primeira metade do século XX, produziu 
uma nova teoria, a Teoria Crítica, em nome do proletariado e com base em uma ideologia marxista. A escola 
dedicava-se ao estudo dos problemas tradicionais do movimento operário, unindo trabalho empírico e análise 
teórica. Para os frankfurtianos, a dominação pela burguesia resultava de uma indústria cultural, cujos valores e 
leis reproduziam desigualdades socioeconômicos, políticos e culturais. 
 
20

 Texto original: Maquiavelo y todos los autores de la razón de Estado que de él arrancan, llegan, incluso, a 
eliminar toda clase de límites normativo-morales que puedan trabar la autoridad del príncipe, y sólo lo 
someten a las normas técnicas del poder, a la “ratio status”. (Heller, 1955, p. 31-32) 
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Como afirma Benardin (2012): 

 

O nível escolar continuará decaindo, o que aliás não surpreende, já que o 
papel da escola foi redefinido e que sua missão principal não consiste mais  
na formação intelectual, e sim na formação social das crianças; já que não 
se pretende fornecer a elas ferramentas para a autonomia intelectual, mas 
antes se lhes deseja impor, sub-repticiamente, valores, atitudes e 
comportamentos por meio de técnicas de manipulação psicológica. Com 
toda nitidez, vai-se desenhando uma ditadura psicopedagógica. 
(Bernardin, 2012, p.12). 
 
A filosofia política claramente manipulatória que fundamenta tais práticas 
pressupõe um desprezo absoluto liberdade e dignidade humanas e pela 
democracia. Ver-se-á que o autor visa explicitamente à difusão das 
técnicas de manipulação psicológica nas escolas. Compreende-se 
facilmente que um dispositivo assim, uma vez estabelecido, poderá ser 
aplicado para mudar as “atitudes sociais em geral”, ao arbítrio dos 
interesses dos governantes. E, de fato, as publicações das organizações 
internacionais discorrem frequentemente sobre a modificação de atitudes 
éticas, culturais, sociais, políticas e espirituais. (Bernardin, 2013, p.39-40).  

 

A tradição da Teoria Crítica tem dado mostras práticas de que a política está 

necessariamente a serviço da revolução. A política é entendida somente enquanto 

um meio e não um fim natural do ser humano que busca o bem comum. Essa 

posição explica o porquê alguns setores resistem tanto à busca do mínimo de 

neutralidade no ambiente escolar. Enquanto um ato político, a educação constituiria 

um instrumento para a promoção da “revolução democrática”, ainda que à revelia 

das instâncias democráticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há muitas intenções retas ao se projetar a BNCC, dentre elas, a intenção de 

melhorar a educação. No entanto, os fundamentos e as estratégias para se 

alcançar tais objetivos estão equivocados. Ao adotar a Teoria Crítica enquanto 

matriz político-ideológica, a BNCC se torna refém de todos os efeitos perversos 

para o desenvolvimento intelectual dos alunos decorrentes dessa teoria. O 

desenvolvimento da crítica pressupõe conhecimento aprofundado sobre os 

diferentes assuntos a serem criticamente analisados. Deve-se necessariamente 

ensinar primeiro, antes de problematizar, questionar, analisar criticamente. Caso 

contrário, a crítica será infundada, incoerente, desconectada com a realidade 

criticada. 

Não se pode, portanto, abrir mão da “ordem social espontânea” nos dizeres 
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de Hayek, que emana da população, e ceder a burocratas e tecnocratas o 

monopólio de escolher uma nova ordem social moldada em escritórios confortáveis 

e à revelia do que as pessoas comuns consideram melhor para si mesmas dentro 

dos valores e tradições que desejam para suas vidas. Uma agenda impositiva 

desde fora não é a melhor forma de melhorar a educação. Esse é um pensamento 

absurdamente elitista, travestido num eufemismo que brota com facilidade da boca 

de comandantes de regimes totalitários, em nosso país, denominado democracia 

popular.  
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CIÊNCIA COGNITIVA E EDUCAÇÃO:  

IMPLICAÇÕES PARA AS BASES CURRICULARES 

 

Vitor Geraldi Haase21 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formulação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo 

Ministério da Educação (MEC) representa uma oportunidade única para refletir 

sobre as vicissitudes e destino da educação no Brasil. A BNCC procura estabelecer 

parâmetros que unifiquem e norteiem os currículos e propostas pedagógicas no 

país em torno de alguns princípios e objetivos comuns. A explicitação de princípios 

e objetivos comuns pode assegurar um grau mínimo de unidade curricular e acesso 

universal ao ensino, mas implica riscos.  

A uniformização pode acarretar conseqüências negativas em função das 

diversidades regionais no País (Lynn et al., 2017). Para algumas regiões ou 

segmentos sociais, os objetivos propostos podem ser excessivos, ficando além das 

possibilidades dos alunos e professores e causando estresse. Para outras, podem 

ser insuficientes, ficando aquém das necessidades e potencialidades, 

desperdiçando capital humano.  

Somado a isso, para acomodar as necessidades e idiossincrasias das mais 

diversas regiões, segmentos sociais e perfis ideológicos, a BNCC precisa ser 

formulada em termos tão genéricos que a avaliação dos seus resultados pode ser 

inviablizada. 

Tal como formulada em sua terceira versão, a BNCC apresenta pontos 

positivos e negativos (Brasil, Ministério da Educação, 2017). Uma dificuldade 

advém da infeliz escolha do nome, que é redundante e não respeita a ordem a ser 

obedecida pelos termos qualificativos na frase. Trata-se de uma base curricular 

nacional. O termo “comum” é redundante.  

Outros problemas são de natureza filosófica ou até mesmo ideológica. A 

análise do documento indica que o mesmo foi redigido a partir de uma concepção 

muito específica do que seja a educação. Concepção essa que é ideologicamente 

                                                           
21

 Médico, Mestre em Lingüística Aplicada e Doutor em Psicologia Médica. Professor titular do 
Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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enviesada, desconsiderando as posições conservadoras esposadas por uma 

grande parcela da população brasileira. Podem ser mencionados como exemplos: 

a) a tentativa de incluir a chamada ideologia de gênero (Mayer & McHugh, 2016) 

nas diretrizes curriculares, a qual foi aparentemente retirada da terceira versão; b) o 

enviesamento político dos conteúdos propostos para as ciências humanas, 

negligenciando e posicionando-se nitidamente de modo desfavorável à tradição 

cultural, política e econômica ocidental (Bernardin, 2012); e c) a adoção de uma 

filosofia pedagógica muito específica (Freire, 1981, Nogueira, 2017), retirando 

ênfase da transmissão de conhecimento e formulando como objetivos um conjunto 

de competências que dificilmente se deixa operacionalizar e ter seus resultados 

avaliados de forma objetiva. 

Além de refletir opções filosóficas e ideológicas específicas, a concepção da 

BNCC se ressente de uma fundamentação científica que poderia ser fornecida 

pelas ciências comportamentais e cognitivas contemporâneas (Christodoulou, 

2014, Willingham, 2011). A BNCC foi nitidamente formulada a partir de uma 

concepção sociológica da problemática do ensino no Brasil, negligenciando as 

contribuições da psicologia contemporânea, comportamental e cognitiva.  

Essa negligência das técnicas e estratégias didáticas e disciplinares que 

poderiam ser fornecidas pela psicologia científica certamente contribui para o mau 

desempenho acadêmico e problemas disciplinares dos jovens brasileiros no 

comparativo internacional (Organization for Economic Cooperation and 

Development, OECD, 2014). É duvidoso que sem preconizar o uso de estratégias 

mais eficientes de ensino, a BNCC possa resultar em algum benefício concreto 

para a educação brasileira. 

O presente texto discute as possíveis contribuições das ciências 

comportamentais e cognitivas para a área da educação e suas implicações 

curriculares. A discussão focalizará o papel do conhecimento na aprendizagem. 

Ainda que não tenha implicação curricular direta, alguns comentários serão 

oferecidos sobre o manejo da disciplina em sala de aula como uma área na qual as 

evidências científicas têm sido subaproveitadas. 
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1. Princípios pedagógicos da BNCC 

 

Os princípios pedagógicos que orientaram a formulação do conhecimento da 

BNCC se baseiam na crítica à educação como transmissão de conhecimento, 

pregando um abandono das fronteiras disciplinares tradicionais e o 

desenvolvimento de competências: 

 

a) “A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do 
aluno em sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido 
ao que se aprende são alguns dos princípios subjacentes à BNCC” (Brasil, 
2017, p. 17); 
 

b) “Segundo a LDB (Artigos 32 e 35), na educação formal, os resultados 
das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo a 
possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-
lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento mobilizado, 
operado e aplicado em situação se dá o nome de competência” (Brasil, 
2017, p. 15). 

 

Um dos problemas é o modo vago como as competências, tanto gerais quanto 

específicas, são definidas. As “competências gerais” são definidas de modo tão 

vago e incomensurável (vide as dez competências gerais nas pp. 18 e 19) que mais 

se assemelham a uma cartilha de princípios éticos a orientar a formação dos alunos 

do que a objetivos a serem atingidos através de um currículo escolar. Isso fica claro 

no comentário apresentado logo após as competências gerais: 

 

Ao definir essas dez competências, a BNCC assume que “a educação 
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa 
e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013) 
(Brasil, 2017, p. 19). 

 

O comportamento ético, o pensamento crítico e o exercício pleno da cidadania 

requerem alguns pré-requisitos cognitivos mínimos. No mundo contemporâneo, por 

exemplo, não há como se falar em exercício pleno da cidadania se o indivíduo não 

consegue ler e escrever as palavras, interpretar e redigir um texto ou realizar as 

operações aritméticas. 

Essas habilidades cognitivas básicas são indispensáveis ao exercício da 

cidadania e é justamente nisso que o Brasil tem falhado sistematicamente (Brazil, 

2016). Para dar um exemplo, 44% dos jovens de 15 anos do país não conseguiam 
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atingir o Nível 1 de desempenho em aritmética considerado pela OECD. Ou seja, 

mais de 40% dos jovens com nove anos de escolaridade não conseguem atingir o 

nível de desempenho em matemática esperado para crianças após quatro anos de 

escolarização. Na média, 8,47% dos jovens dos países da OECD não atingiram o 

desempenho no Nível 1. Esse Nível 1 foi atingido por apenas 27% dos jovens 

brasileiros. 

Como essas habilidades cognitivas básicas constituem pré-requisitos 

importantes para o exercício da cidadania, seria de esperar que as competências 

específicas estabelecidas pela BNCC se ocupassem da sua operacionalização. 

Infelizmente, isso não acontece. 

É preciso reconhecer que as competências específicas formuladas para as 

áreas de língua portuguesa e matemática não são incompatíveis com as evidências 

científicas contemporâneas (Dehaene, 2011, 2012, Morais, 2014), ainda que os 

dados de pesquisa não sejam explicitamente considerados. Não deixa de ser 

surpreendente que a BNCC utilize o termo alfabetização e reconheça o papel do 

processamento fonológico na sua aquisição, dadas as resistências apresentadas a 

esse termo no meio pedagógico (Soares, 2003). 

Mesmo assim, muitas competências, especialmente na área de ciências 

humanas são formuladas em termos vagos, como observado na p. 352 com relação 

aos objetivos propostos para a disciplina de história:  

 

Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da 
realidade [...] estabelecer relações entre sujeitos e sujeitos e objetos [...] 
identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos [...] 
compreender e problematizar os conceitos e procedimentos (Brasil, 2017, 
p. 352). 

 

A próxima seção discutirá o papel do conhecimento na aprendizagem escolar, 

salientando que a definição vaga e abstrata de competências não se coaduna com 

a importância atribuída ao conhecimento pelas evidências científicas. 

 

2. Aprendizagem como transmissão de conhecimento 

 

A obscuridade na definição das competências gerais e específicas deriva 

diretamente do menosprezo pelo conhecimento. A BNCC esposa a idéia de que a 

educação não pode se reduzir à mera “transmissão de conhecimento”. Essa 
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concepção é reminescente da crítica que Paulo Freire (1981) fez ao modelo de 

“educação bancária” (vide Nogueira, 2017). Freire também defendeu a noção de 

que a educação deveria transcender a mera transmissão do conhecimento, 

almejando a consecução de objetivos mais elevados, tais como a consciência 

crítica e a luta por justiça social. Essa concepção romântica da educação é 

problemática porque se presta, por um lado, à doutrinação ideológica (Bernardin, 

2012), indo, por outro, na contramão do papel do conhecimento na aprendizagem, 

identificado pelos cientistas cognitivos (Christodoulou, 2013, Willingham, 2011). 

A psicologia cognitiva analisa a aprendizagem escolar como um processo 

ativo para o qual concorrem a memória de curto-prazo ou operacional, a memória 

de longo-prazo ou conhecimento e a motivação (Willingham, 2011). Para que 

ocorra aprendizagem, a informação precisa ser armazenada temporariamente e 

processada na memória operacional, o equivalente humano à RAM de um 

computador digital. Além de ser mantida na memória operacional, ocorre uma busca 

por informação previamente armazenada na memória de longo-prazo, de tal forma 

que a nova informação a ser aprendida seja ativamente relacionada com os 

resultados das aprendizagens prévias. 

De acordo com Willingham (2011), quando se confrontam com uma situação 

potencialmente problemática, a mesma é representada na memória de curto-prazo 

e inicia-se um processo de busca por soluções previamente aprendidas e 

armazenadas ou, na falta destas, soluções eventualmente presentes no ambiente. 

É apenas quando não consegue recuperar soluções da memória de longo-prazo ou 

do ambiente que o indivíduo se engaja em uma estratégia de solução de 

problemas. O raciocínio envolvido na resolução de problemas é tedioso, cansativo, 

requer atenção, é sujeito a erro, sendo, portanto, muito aversivo. Os indivíduos 

privilegiam, portanto, o acesso a soluções previamente aprendidas e automatizadas 

ou disponíveis no ambiente. Quando estas não são disponíveis a motivação precisa 

manter a memória de trabalho ativo de forma a corresponder à demanda por 

processamento na memória operacional. 

O conhecimento desempenha um papel crucial na aprendizagem. A memória 

de longo-prazo não é um depositório passivo de conhecimento, mas sim um 

sistema altamente dinâmico que tanto assimila quanto se acomoda à informação 

nova adquirida. É apenas a partir desse processo ativo de associação entre os 
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conteúdos da memória de trabalho e de longo-prazo que a informação nova adquire 

significado, transformando-se em conhecimento armazenado. A importância do 

conhecimento na aprendizagem será ilustrada a seguir tomando a leitura como 

exemplo. 

 

3. Aprendizagem da leitura 

 

O conhecimento previamente adquirido guia e facilita a aprendizagem, 

constituindo-se em um importante fator limitante na compreensão leitora. Utilizando 

o exemplo da aquisição da leitura, a teorização cognitiva divide o processo em duas 

fases: leitura de palavras isoladas e compreensão leitora (Gough, 1996). A fase 

inicial consiste na automatização do reconhecimento visual de palavras isoladas 

(Dehaene, 2011, Morais, 2014). A aprendizagem da leitura de palavras isoladas é 

um árduo processo que requer mais de três anos de trabalho da criança e para o 

qual a conscientização sobre o princípio alfabético desempenha um papel crucial. A 

chave do sucesso para a aprendizagem da leitura nas ortografias alfabéticas é a 

intuição de que os conjuntos de letras (grafemas) são utilizados para representar as 

unidades sonoras mínimas da linguagem (fonemas) (Share, 1999).  

O processo inicial de automatização do reconhecimento de palavras isoladas 

é tedioso e mecânico. Por essa razão, diversas correntes pedagógicas tentam pegar 

um atalho e passar ao largo desse processo (Soares, 2003). Só que não funciona. 

A automatização da leitura de palavras, fortemente dependente da consciência 

fonêmica, é um pré-requisito para a compreensão leitora (Cain, 2010). 

O desenvolvimento da compreensão leitora é um processo bem mais 

complexo (Cain, 2010, Oakhill et al., 2014). A automatização da leitura de palavras 

isoladas é uma condição necessária, porém não suficiente, para a compreensão de 

textos. A interpretação requer que as informações sejam mantidas e associadas na 

memória operacional ao conhecimento previamente adquirido. Isso requer 

capacidade de fazer inferências, conhecimento das estratégias de coesão e 

coerência textual e, principalmente vocabulário. 

Nem toda a informação contida em um texto pode ser explicitamente 

apresentada. Há necessidade de fazer inferências quanto a informações que são 

subentendidas. Além da capacidade de raciocínio verbal, esse processo depende 



64 

 

de conhecimento de mundo, ou seja, de vocabulário. O vocabulário é um dos 

principais preditores da compreensão leitora (Wallace, 2007) e um dos principais 

motivos pelos quais as crianças mais pobres apresentam dificuldades com a leitura 

(Hirsch, 2003).  

Uma educação que não se preocupa explicitamente com a transmissão de 

conhecimento, com o enriquecimento do vocabulário da criança, acaba 

prejudicando justamente os mais pobres e mais necessitados das oportunidades 

que a escola lhes poderia oferecer de ascensão social. Para muitas crianças pobres, 

a escola pode ser a única oportunidade para adquirirem conhecimentos que não 

estão facilmente disponíveis em casa. Ao mesmo tempo, essa falta de 

conhecimento prejudica a sua aprendizagem. 

Um argumento semelhante pode ser erigido no que se refere à aprendizagem 

da matemática. A memorização dos fatos aritméticos, principalmente a tabuada de 

multiplicação, é um dos pré-requisitos mais importantes para desenvolvimentos 

posteriores em matemática e um dos principais sintomas de discalculia do 

desenvolvimento (Santos, 2017). Quando um adolescente não consegue realizar as 

operações aritméticas mais simples sem contar nos dedos, ou ele tem discalculia 

do desenvolvimento ou a aquisição desse conhecimento não foi suficientemente 

enfatizada na sua educação. Ou ambos. 

É por esses motivos que, na contramão da filosofia pedagógica da BNCC, 

algumas correntes pedagógicas contemporâneas têm enfatizado a importância da 

transmissão de conhecimento (Bauer & Wise, 2004, Christodoulou, 2014, Hirsch, 

2006, Willingham, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada da BNCC sugere que a orientação pedagógica da mesma 

negligencia algumas contribuições importantes das ciências cognitivas 

contemporâneas para a aprendizagem escolar. A psicologia cognitiva atual enfatiza 

o conhecimento como um importante pré-requisito e mecanismo dinâmico da 

aprendizagem escolar. A crítica a uma suposta redução da educação à transmissão 

de conhecimento não leva essas evidências científicas em consideração. O 

desprezo ao conhecimento em favor de competências definidas de forma vaga e 
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abstrata não contribui para orientar os professores quanto à implementação do 

currículo em sala de aula nem tampouco permite uma aferição objetiva dos 

resultados alcançados pela educação. 

Não deixa de causar certa aflição constatar que as ciências comportamentais 

e cognitivas produzem conhecimentos que poderiam ser incorporados à educação 

no Brasil com o intuito de melhorar o desempenho e o comportamento dos nossos 

alunos. Infelizmente, não parece haver uma preocupação generalizada em 

fundamentar as diretrizes e práticas educacionais nas melhores evidências 

disponíveis. Tudo indica que, a contrário, a educação no Brasil permanece refém 

de determinadas orientações ideológicas. A BNNC pode representar mais uma 

oportunidade perdida para melhorar a educação no Brasil. 
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PLURALISMO DE IDEIAS NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR? 

 

Viviane Petinelli22 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 (CF/88) estabelece, em seu artigo 206,os princípios 

que devem reger a educação brasileira. Dentre eles, está o princípio da neutralidade 

política, ideológica e religiosa do Estado, do pluralismo de ideias, da liberdade de 

consciência e de crença e da liberdade de ensinar e de aprender no ambiente 

escolar. A sala de aula deve ser, portanto, um espaço de apresentação de todas as 

visões, teorias e posicionamentos existentes em relação aos diversos assuntos 

tratados nos diferentes campos de conhecimento. Nela, deve ser promovido um 

ensino intelectualmente honesto que fomente nos alunos a aptidão para o 

pensamento independente dos vícios e das ideologias. A sala de aula não pode ser, 

desse modo, um espaço de doutrinação. 

No livro “A Doutrinação”, escrito na década de 1970, o filósofo Olivier Reboul 

aponta dois sentidos para essa prática: a doutrinação de tipo conformista, que 

consiste no reforço de preconceitos já existentes na cabeça do educando, e a 

doutrinação de tipo sectário, marcada pelo ataque frontal aos preconceitos 

existentes na cabeça do educando e sua substituição por outros. Enquanto o 

conformismo impede que o educando elabore grandes projetos, cresça como 

pessoa e, assim, contribua para o bem social como um todo, o sectarismo está na 

raiz dos movimentos de negação radical da realidade, que frequentemente resultam 

em violência e grandes tragédias pessoais e/ou coletivas. 

Talvez um dos grandes desafios com que se defronta o educador seja 

diagnosticar, na própria prática pedagógica, se seu ensino está ou não trilhando o 

caminho da doutrinação, seja ela conformista ou sectária. Consistem em exemplos 

de doutrinação em sala de aula fazer propaganda de partido político, impor um tipo 

de conhecimento que poderia ser compreendido (o famoso “porque sim”) e elaborar 

um ensino com base em preconceitos e, paralelamente, manipular fatos para que a 

doutrina ensinada aparente ser a única possível (Florence, 2017). 

                                                           
22

 Pós-doutora em Ciência Política. 

http://escolasempartido.org/o-papel-do-governo-categoria/587-as-ciencias-humanas-na-base-nacional-comum-curricular
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Todo educador possui – e é legítimo que possua – suas crenças e convicções 

pessoais de ordem política e de valores morais. Sem o devido cuidado, tais crenças 

e valores podem ser transferidos para aulas com temas interessantes e conflituosos 

e implicar na adesão irrefletida do aluno ao ponto de vista do professor pela simples 

associação da opinião com a pessoa. Como, então, se resguardar desse perigo? 

O caminho mais adequado parece ser a garantia de um conteúdo curricular 

que assegura o pluralismo de ideias no âmbito de cada área de conhecimento, 

somado sempre à honestidade intelectual do professor de expor os diferentes 

pontos de vista que um assunto comporta e as possíveis conseqüências que a 

adoção de cada um deles pode acarretar. No primeiro aspecto, porém, a última 

versão da BNCC falha. Há claramente um direcionamento pedagógico e político-

ideológico de esquerda ao se tratar de diversos assuntos nos distintos campos de 

conhecimento, o que fere o princípio constitucional do pluralismo de ideias e da 

neutralidade política em sala de aula e na educação (Brasil, 1988, art. 206). 

Na próxima seção, apresenta-se a filosofia pedagógica e a ideologia política 

por trás da BNCC para, em seguida, mostrar como elas estão aplicadas aos diversos 

elementos que compõem a base. 

 

1. A filosofia pedagógica e a ideologia política por trás da BNCC: 

 

A análise dos fundamentos pedagógicos, dos objetivos e competências de 

aprendizagem e dos conteúdos curriculares propostos para cada área de 

conhecimento e disciplina da BNCC aponta para a adoção de uma orientação 

pedagógica que combina a filosofia construtivista23 de ensino, com uma ideologia 

política crítico-emancipatória de educação. 

Grosso modo, a filosofia educacional construtivista considera “o conhecimento 

como sendo um resultado de interações da pessoa com o ambiente onde vive” 

(Portela Neto, 2012, p. 38). Postula-se que o aluno constroi ativamente o 

conhecimento ao entrar em contato com objetos físicos e culturais. O conhecimento 

                                                           
23

 O construtivismo constitui muito mais do que uma metodologia de educação, como se prega. Na 
verdade, ele é uma filosofia que possui postulados básicos epistemológicos, comportamentais e 
morais. Piaget não desenvolveu nenhum método pedagógico. Enquanto biólogo e cientista, ele 
examinou crianças e, a partir de suas observações, estabeleceu premissas filosóficas acerca, 
inicialmente, do desenvolvimento cognitivo e, mais tarde, do desenvolvimento do conhecimento 
desde o nascimento até a idade adulta (Portela Neto, 2012).  
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cresceria subjetiva e individualmente por meio de estímulo proporcionado pelo 

professor-facilitador em sala de aula. 

A filosofia construtivista constitui o produto do trabalho de diferentes 

estudiosos, dentre eles, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon. Cada um à sua 

maneira, os três se opuseram a teorias que defendiam que o conhecimento é inato e 

a outras convencidas de que o que sabemos é absorvido apenas do ambiente onde 

vivemos. Para eles, o conhecimento é aprendido pela interação entre o sujeito e o 

objeto externo a ele. Ele é um reflexo subjetivo gerado na mente do que aprende a 

partir de atividades sociais, que requer colaboração e intercâmbio e depende de 

contato com os objetos e da compreensão sobre os mesmos. Como tal, o 

conhecimento não é uma cópia da realidade, mas uma construção individual de 

cada aluno. 

A aplicação dessas ideias em sala de aula tem diversas implicações. Uma 

primeira diz respeito ao método de ensino. Pelo construtivismo, o ensino deve ser 

baseado na autorregulação dos alunos e em situações em que eles decidem o que 

estudar. Acredita-se que o aluno é sujeito ativo, é protagonista de seu próprio 

processo de aprendizado e que o professor consiste em um facilitador, não um 

transmissor, do conhecimento.  

Piaget (1994) defendeu que o direcionamento do professor correspondia à 

coação intelectual. A atuação do professor enquanto transmissor de conhecimento 

prejudicaria, no entendimento do autor, o desenvolvimento intelectual do aluno e 

desrespeitaria o individualismo de cada criança. 

Enquanto facilitador, o papel do professor em sala de aula deveria se restringir 

a instigar os alunos a refletir e a construir entendimentos próprios por meio de 

perguntas e intervenções direcionadas. Mais importante do que uma resposta pronta 

seria a possibilidade de construção do próprio conhecimento pelos alunos. No 

construtivismo, portanto, o que interessa é a pergunta, não a resposta. A ênfase do 

processo de aprendizagem é deslocada do conteúdo para a metodologia24. A 

educação consiste, primariamente, não na transmissão de informações, mas no 

treinamento das faculdades dos alunos.  

                                                           
24

 A filosofia construtivista se diferencia do modelo normativo, onde o foco está no assunto e na 
transmissão dele do professor para o estudante, e do modelo incitativo, que tem as motivações e 
interesses do aluno como norte. Nessas outras concepções, o conteúdo ganha mais centralidade e 
apresenta maior relevância no processo de aprendizado. 
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Para Piaget, o aluno sempre sabe alguma coisa. Sendo assim, a atuação 

principal do professor não é ensinar, mas desenvolver nos alunos as faculdades que 

possibilitarão o seu aprendizado. Cabe ao professor proporcionar os espaços para 

que o aluno demonstre, reflita e amplie seu conhecimento na sua individualidade. O 

objetivo é que os alunos não necessitem de direcionamento e de respostas às 

questões postuladas. Nesse patamar, eles terão alcançado a autonomia intelectual 

almejada.  

Sob a ótica construtivista, portanto, a relação entre professor-facilitador e aluno 

apresenta contornos próprios. Rejeita-se a repressão e a repreensão clássicas, uma 

vez que o comportamento inadequado seria apenas um momento de desequilíbrio e 

de aprendizagem do aluno em relação ao mundo exterior (Portela Neto, 2012, p. 49). 

Ruídos e questionamentos são bem-vindos em sala de aula, em vez de 

direcionamento e controle. Uma convivência harmônica entre o respeito ao interesse 

infantil e a intencionalidade pedagógica deve ser assegurada.  

Nesse sentido, o professor deve se utilizar da curiosidade do aluno para 

apresentar conteúdos. Ele deve preparar o cenário, elaborar situações-problema e 

direcionar os momentos para resolvê-las. Ele deve disponibilizar os materiais e 

definir a ordem das propostas. Mas, a investigação deve ficar a cargo 

exclusivamente dos alunos. O foco deve ser sempre a relação do estudante com o 

saber. Enquanto um processo individual, a aprendizagem deve ser apenas 

organizada e facilitada pelo professor. 

A definição personalizada nos rumos do conhecimento não se restringe, porém, 

ao desenvolvimento do conhecimento acadêmico, mas abrange também a área do 

julgamento moral dos alunos (Portela Neto, 2012, p. 73). Numa educação 

construtivista, as questões morais, os sistemas de valores, estão igualmente sujeitos 

à construção subjetiva, individual e autônoma pelos alunos. Entretanto, o 

construtivismo, por inferência lógica, não apresenta nem pode defender um sistema 

de crenças e valores, dado que a existência dos mesmos os tornariam absolutos e 

uma realidade objetiva a ser transmitida. Na prática, portanto, o que o construtivismo 

faz é acreditar e criar meios, em sala de aula, para que os alunos construam 

individualmente sua própria moralidade de acordo com suas experiências. Há, 

portanto, uma defesa e disseminação do relativismo moral por essa filosofia 

educacional. 
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O construtivismo de Piaget possibilita que o erro e o acerto sejam revistos e 

reinterpretados de acordo com o contexto. Toda e qualquer tese contém uma 

antítese e toda antítese gera uma síntese a partir do processo de aprendizado. Uma 

vez que, nessa perspectiva, os valores e crenças primários são relativos, o processo 

de contraste tende a produzir uma forma superior, mais aceitável, mais “moderna” de 

moralidade. Valores e crenças dos alunos seriam desconsiderados ao longo do 

processo de auto-construção do aprendizado, gerando novos sistemas morais 

individualizados. O quadro 1, extraído de Portela Neto (2012, p. 84), ilustra esse 

postulado construtivista de tese/ antítese/ síntese. 

 

Quadro 1: Tese/Antítese/Síntese na filosofia construtivista 

VALOR 
(situação) 

ANTIVALOR 
(reação) 

VALORES NOVOS 
(criação/ renovação) 

Virgindade, castidade, pureza sexual Promiscuidade Liberdade sexual 

Estudo (cultura) Pedantismo Pragmatismo 

Respeito à vida 
Eutanásia, aborto, asilos, 
manicômios, pena de morte 

Bebê de proveta, inseminação 
artificial, geriatria. 

Fonte: Portela Neto (2012) 

 

Os postulados do construtivismo foram adotados integralmente por uma escola 

inglesa denominada Summerhill. Estabelecida totalmente sem regras, essa escola 

almejou propiciar uma educação “mais moderna”, “sem fronteiras” para crianças e 

adolescentes. Adotou-se a rejeição de qualquer autoridade no processo de 

aprendizado e a importância do bem-estar emocional do aluno para seu 

desenvolvimento acadêmico. Os alunos podiam fazer o que quisessem: brincar o 

tempo que quisessem, frequentar as aulas quando quisessem e se vestir como 

quisessem (Portela Neto, 2012). 

Os resultados dessa filosofia aplicada foram, porém, desastrosos.  Após 

décadas de deficiência acadêmica e disciplinar de seus alunos, a Summerhill quase 

fechou as portas. A escola tem sido alvo constante de inspeção pelo governo Inglês, 

o qual tem pressionado para seu enquadramento em padrões acadêmicos 

aceitáveis, sob pena de fechamento (idem, 2012). 

No Brasil, a aplicação da filosofia construtivista tem sido combinada com uma 

ideologia política crítica25, de inspiração marxista, que acredita na educação 

enquanto um instrumento de emancipação, de libertação dos alunos de influências 

                                                           
25

 Para uma discussão aprofundada sobre a teoria crítica, ver Batista, Cleverson Fernando Lino. 
BNCC: o resultado de políticas de engenharia social, pp.  
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tradicionais, de ensinamentos conservadores, de prisões morais e éticas 

transmitidas no ambiente familiar e religioso. Sob essa ótica, a educação consiste na 

ferramenta apropriada para se transformar a sociedade e se instituir um novo 

modelo social. 

Associado à teoria crítica, a filosofia construtivista ganha contornos 

“revolucionários”. O processo de aprendizado individual construtivista é direcionado 

para a problematização do contexto vivenciado e para a libertação de preconceitos e 

ensinamentos morais e religiosos familiares. Nesse sentido, a linguagem ganha 

centralidade e é utilizada como uma ferramenta de questionamento de crenças, 

ideias e valores. Uma vez que o aluno é visto enquanto um sujeito ativo desse 

processo, a prática pedagógica adota uma visão pragmática de aprendizagem pela 

ação, de aprendizado pela experimentação de toda a “diversidade” nas diferentes 

áreas de conhecimento. 

Na seção a seguir, analisa-se a aplicação dessas concepções na BNCC. 

 

2. Concepção pedagógica na BNCC: pluralismo de ideias? 

 

A combinação de construtivismo com teoria crítica na BNCC pode ser 

analisada a partir de seis aspectos, quais sejam: 

 Aluno enquanto sujeito ativo e protagonista do próprio aprendizado 

 Educação problematizadora 

 Educação libertadora 

 Aprendizado pela experiência 

 Valorização da diversidade 

 Linguagem enquanto ferramenta de transformação 

 

Nas subseções a seguir, apresenta-se alguns trechos da BNCC, a título de 

exemplo e sem pretensões de esgotá-los, nos quais a perspectiva de educação 

supracitada se encontra materializada. 

 

2.1. Aluno enquanto sujeito ativo e protagonista do próprio aprendizado: 

 

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil definem “a 
criança como um sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, 
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imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(Brasil, 2017, p. 32). 
 
Espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de 
forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas 
voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero e as 
abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e africanos 
(idem, p. 351) [grifo nosso]. 
 
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de 
organização familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de 
família, acolhendo-as e respeitando-as (idem, p. 357). 

 

2.2. Educação Problematizadora: 

 

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele 
é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, 
orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. 
(Brasil, 2017, p. 37) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: Arte – 1º ao 5º ano 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula de modo a problematizar questões de gênero e 
corpo (idem, p. 159) [grifo nosso]. 
 
Disciplina: Educação Física – 6º e 7º ano 
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, 
sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais 
práticas corporais e estabelecer acordos objetivando a construção de 
interações referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no 
respeito (idem, p. 193) [grifo nosso]. 
 
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e 
problematizar as vivências e experiências individuais e familiares 
trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas 
sensíveis, nos diversos ambientes educativos (idem, p. 307) [grifo nosso]. 
5. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em 
relação a documentos, interpretações e contextos históricos 
específicos [...] (idem, p. 352) [grifo nosso].  

 

2.3. Educação libertadora: 

 

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 
Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 
reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos 
quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e 
condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos 
estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania 
(Brasil, 2017, p. 350) [grifo nosso]. 
 
6. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-
se criticamente com base em princípios éticos democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários  (idem, p. 352) [grifo nosso]. 
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As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, 
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas a 
proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de 
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias 
esferas da vida social (idem, p. 182) [grifo nosso]. 
 
Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade 
e flexibilidade, no desenvolvimento e/ou discussão de projetos, que 
abordem,  sobretudo, questões de urgência social, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 
diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 
de qualquer natureza (idem, p. 223) [grifo nosso]. 

 

2.4. Aprendizado pela experiência: 

 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento 
[...] (Brasil, 2017, p. 34) [grifo nosso]. 
 
Além disso, pretende-se possibilitar que as crianças construam sua 
identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); 
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em 
diferentes lugares [...] (idem, p. 314) [grifo nosso]. 
 
A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito 
particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é preciso 
problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos 
e significados que os grupos sociais conferem às diferentes 
manifestações da cultura corporal de movimento (idem, p. 172) [grifo 
nosso]. 

  

2.5. Valorização da diversidade: 

 
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
origem, etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou 
de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma 
coletividade com a qual deve se comprometer (Brasil, 2017, p. 19) [grifo 
nosso]. 
 
Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em 
meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade – 
cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve ganhar especial 
destaque, com vistas ao acolhimento da diferença (idem, p. 305) [grifo 
nosso]. 

 

Disciplina: Ciências – 8º ano 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 
necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de 
indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero 
(idem, p. 301) [grifo nosso]. 
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2.6. Linguagem enquanto ferramenta de transformação: 

 

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a 
cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas 
noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e 
contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em meio a 
circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade – 
cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve ganhar especial 
destaque, com vistas ao acolhimento da diferença (Brasil, 2017, p. 305) 
[grifo nosso]. 
 
Disciplina: Língua Portuguesa de 1º a 6º ano 
Objeto de conhecimento: 
Constituição da identidade psicossocial, em sala de aula, por meio da 
oralidade (idem, p. 70, 76, 84, 94, 104, 116) [grifo nosso]. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivemos em um país culturalmente plural. Dessa diversidade, tem resultado 

uma variedade significativa de ideologias políticas e de propostas para a política 

educacional, que se encontram sistematicamente em conflito. Nesse contexto, é 

imprescindível assegurar uma educação politicamente neutra, plural, e cuja 

liberdade de consciência e de crença e de ensinar e de aprender no ambiente 

escolar sejam asseguradas, como garantido pela CF/88. 

No entanto, não é essa educação que a BNCC prevê. Como mostrado 

sucintamente ao longo deste artigo, os fundamentos pedagógicos, os objetivos e 

competências de aprendizagem e os conteúdos curriculares propostos para cada 

área de conhecimento e disciplina da BNCC apontam para a adoção de uma 

orientação pedagógica que combina o método construtivista de ensino com uma 

concepção crítico-emancipatória (teoria crítica) de educação.  

Ao longo de toda a BNCC, é claro o pressuposto de que o aluno é protagonista 

de seu próprio processo de aprendizado e que sua construção deve ocorrer por 

meio da experimentação de todas as possibilidades existentes e criadas (valorização 

da diversidade), independente de suas convicções morais e religiosas. Essa 

estratégia se justificaria à medida que a aprendizagem deve ser orientada, sob essa 

ótica, para a problematização de crenças e opiniões e para a transformação das 

mesmas (ideia de educação libertadora). Nesse sentido, a linguagem se torna uma 
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importante ferramenta de libertação dos alunos de conhecimentos “politicamente 

incorretos” e da transformação social a partir de uma visão marxista de mundo. 
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