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NOTA EXPLICATIVA SOBRE A NOVA VERSÃO SUGERIDA  

DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  

(VERSÃO CONSTITUCIONAL) 

 

A última versão da Base Nacional Comum Curricular, encaminhada pelo Ministério 

da Educação ao Conselho Nacional de Educação, viola preceitos constitucionais e leis 

infraconstitucionais relacionados à política de educação do Brasil. Este documento 

descreve e explica as alterações mais substantivas realizadas na última versão da Base. 

As modificações efetuadas tiveram como objetivo compatibilizar seu conteúdo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, tornando-a uma norma legítima.  

Neste sentido, o conteúdo da última versão da BNCC foi revisado de modo a: 

 

i. torná-lo uma base curricular que garanta a competência dos diferentes entes 

federativos para legislar sobre a educação;  

ii. retirar todas as ideias, premissas e estratégias pedagógicas da ideologia de 

gênero ao longo do documento, haja vista ter sido rejeitada no Plano Nacional de 

Educação; 

iii. eliminar todas as interferências e violações do direito dos pais à educação moral e 

religiosa de seus filhos; e  

iv. assegurar a neutralidade política e o pluralismo de ideias em sala de aula, como 

garantido pelo art. 206 da Constituição da República.  

 

As principais alterações promovidas em relação a cada uma dessas dimensões são 

apresentadas a seguir. Na versão da BNCC com destaques anexada, tais mudanças 

encontram-se destacadas ao longo do documento. Cabe salientar, por fim, que não houve 

modificação do conteúdo curricular proposto para as diferentes áreas de conhecimento e 

disciplinas. Buscou-se tão somente adequar o conteúdo ao ordenamento jurídico 

brasileiro a partir dos aspectos supracitados. 

 

I. BNCC e a competência compartilhada da União, estados, Distrito Federal e 

municípios para legislar sobre a política educacional 

 

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

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

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, 1988, art. 22, inciso XXIV), 
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fixando, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios (idem, art. 22, 

inciso XXIV), “conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (idem, art. 210). 

A BNCC, no entanto, extrapola tais preceitos constitucionais ao definir um currículo 

detalhado e completo para o ensino infantil e fundamental. O documento estabelece não 

só os princípios, os fundamentos e as finalidades do processo de aprendizagem, como 

também ele estabelece os objetivos, isto é, “o ponto aonde se quer chegar”, e os meios 

para se atingir esses objetivos, limitando os métodos didáticos para alcançá-los. Ao definir 

os pormenores curriculares dos alunos de 0 a 14 anos, a BNCC retira dos demais entes 

da federação a oportunidade de legislar sobre a educação, como lhes é 

constitucionalmente assegurado. 

Diante dessa ilegalidade, buscou-se compatibilizar o conteúdo proposto com a 

finalidade da base. Buscou-se, portanto, restringir o conteúdo da BNCC a diretrizes gerais 

para a educação infantil e fundamental. Nesse sentido, 

 

a) Para a educação infantil, eliminou-se os objetivos de aprendizagem, de modo a 

assegurar equidade na educação por meio de currículos diferenciados e 

adequados a cada sistema, rede e instituição escolar (Brasil, 2017, p. 11). Os 

trechos a seguir exemplificam tais mudanças. 

 

Portanto, na Educação Infantil, o quadro de cada campo de experiências se 
organiza em três colunas – relativas aos grupos de faixas etárias –, nas quais 
estão detalhados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em cada linha 
da coluna, os objetivos definidos para as diferentes faixas etárias referem-se a um 
mesmo aspecto do campo de experiências, conforme ilustrado a seguir (Brasil, 
2017, p. 25). 
 
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 
comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem 
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre 
tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Essas 
aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento (idem, p. 40). 
 
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a 
etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
estão sequencialmente organizados em três grupos de faixas etárias, que 
correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às 
características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a 
seguir. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que 
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que 
precisam ser consideradas na prática pedagógica (idem, p. 40). 
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b) Para o ensino fundamental, eliminou-se as habilidades propostas para as 

unidades temáticas, com vistas a tornar a base um documento que “define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais” (Brasil, 2017, p. 7), 

como se mostra pelos trechos abaixo. 

 

Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades de todos os 
componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo 
com suas possibilidades e especificidades, tratá-la de forma contextualizada 
(Brasil, 2017, p. 15). 
 
As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, 
perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação vertical, 
ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino 
Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos alunos, 
considerando suas especificidades (idem, p. 27). 
 
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das habilidades 
descritos na BNCC (com a explicitação dos objetos  de conhecimento aos quais se 
relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam 
um arranjo possível (dentre outros) (idem, p. 30). 
 

 

Dado o mérito do trabalho realizado no sentido de criar um currículo aprofundado e 

bem detalhado para área de conhecimento, criou-se um documento específico para a 

descrição desse currículo, que poderá ficar disponível no site do Ministério da Educação, 

enquanto modelo e/ou caderno de orientação para a construção dos próprios currículos 

pelos estados, municípios, e escolas públicas e particulares. 

 

II. BNCC e a ideologia de gênero: 

 

A ideologia de gênero defende que a identidade sexual e a sexualidade humana são 

construções pessoais, influenciadas por questões sociais e culturais, sem qualquer 

interferência biológica nesse processo. Esse conjunto de ideias, porém, não encontra 

quaisquer evidência e comprovação científicas, bem como sua aplicação prática tem 

somente produzido implicações negativas para os indivíduos e sociedades onde ocorre. 

Dentre elas, está o aumento do número de crianças com confusão de identidade e uma 

taxa de suicídio mais elevada daqueles que apresentam disforia de gênero. 

Por esses motivos, a ideologia de gênero foi completamente rejeitada e retirada do 

Plano Nacional de Educação e da expressiva maioria de planos municipais e estaduais já 

sansionados pelo país. A despeito das sucessivas rejeições, essa perspectiva político-

ideológica foi incorporada na última versão da BNCC. Por não apresentar respaldo legal, 
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todas as diretrizes e propostas a partir dela construídas foram alteradas ou eliminadas do 

texto. As principais modificações são mostradas a seguir. 

 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional.  Agir com 
responsabilidade e consciência em relação a si mesmo, aos outros e ao 
planeta (Brasil, 2017, p. 19). 
 
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). 
 
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). 
 
(EI02EO07)  
Valorizar a diversidade Respeitar as diferenças ao participar de situações de 
convívio com diferenças (idem, 41). 
 
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do 
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações 
identitárias e culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, 
capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social 
(idem, p. 56). 
 
Compreender as linguagens como forma de expressão construção humana, 
histórica e social e o seu caráter constitutivo de organização e significação da 
realidade (idem, p. 63). 
 
1. Reconhecer a língua como meio de expressão construção de identidades de 
seus usuários e da comunidade a que pertencem (idem, p. 67). 
 
Língua Portuguesa 
EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em 
diferentes contextos discursivos. 
Objeto de conhecimento 
Constituição Expressão da identidade psicossocial, em sala de aula, por meio da 
oralidade (idem, p. 71, 77, 85, 95, 105, 116). 
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvidas 
em aula, de modo a problematizar questões de gênero e corpo (idem, p. 160). 
 
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento 
corporal como elemento essencial vinculado ao cuidado com o corpo e a saúde 
(idem, p. 172). 
 
(Língua Inglesa) A proposição  do eixo  Dimensão  intercultural  nasce  da 
compreensão  de que  as culturas,  especialmente  na sociedade  digital  
contemporânea, estão em contínuo processo de interação e (re)construção e de 
que diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e repertórios 
linguísticos  e culturais  diversos,  vivenciam experimentam,  em seus contatos e 
fluxos interacionais, processos de constituição de identidades aprendizado 
abertos e plurais (idem, p. 203). 
 
(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como 
mecanismo de valorização expressão pessoal e de construção de identidades no 
mundo globalizado (idem, p. 221). 
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Ciência – 1º ano 
Objetos de conhecimento 
Respeito à diversidade  às diferenças físicas (idem, p. 286). 
 
(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. 303). 
 
Além disso, pretende-se possibilitar que as crianças desenvolvam-se 
intelectualmente construam sua identidade, relacionando-se com o outro, 
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas e diferentes 
lugares (idem, p. 316). 
 
A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla considera, 
antes de mais nada, a construção do o desenvolvimento do sujeito (idem, p. 
355). 
 
História – 9º ano 
Objetos de conhecimento 
Pluralidades social e diversidades identitárias na atualidade (idem, p. 382). 

 

 

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

 

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

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

pais e demais responsáveis legais por crianças e adolescentes não só apresentam esse 

direito, como diversos deveres nesse sentido. Cabe a eles a responsabilidade de sustento 

material e moral de seus filhos, bem como a criação e educação dos mesmos (Brasil, 

2002, art. 1.634, I), dentre outros deveres. 

Não obstante, a BNCC contém diversas diretrizes cujo objetivo é discutir o sistema 

moral e as crenças religiosas dos alunos em sala de aula. Propõe-se, por exemplo, 

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

natural das crianças e adolescentes e discutir os papeis sociais da mulher e do homem. 

Também há propostas que violam a liberdade de crença dos alunos, bem como o direito 

dos pais a educá-los conforme suas próprias convicções religiosas. 

No intuito de garantir o direito dos pais à educação moral e religiosa de seus filhos e 

retomar o papel da escola enquanto local privilegiado de aprendizado de conhecimento 

técnico e científico, as seguintes alterações foram promovidas ao longo da BNCC: 

 

a) Substituiu-se o termo “educador” por “professor”, dado que o primeiro está 

imbuído de um significado político-ideológico marxista, que tem implicações para 

a prática pedagógica em sala de aula. Os trechos a seguir exemplificam tais 

alterações: 
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Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 
curricular para os demais educadores professores, no âmbito das escolas e 
sistemas de ensino (Brasil, 2017, p. 13). 
 
A construção de novos conhecimentos implica, por parte do educador professor, 
selecionar, organizar, refletir, planejar,  mediar e monitorar o conjunto das práticas 
e  interações (idem, p. 35). 
 
O monitoramento das práticas pedagógicas fundamenta-se na observação 
sistemática, pelo educador professor, dos efeitos e resultados de  suas  ações 
para as  aprendizagens e  o  desenvolvimento das crianças, a fim de aperfeiçoar 
ou corrigir suas práticas, quando for o caso (idem, p. 35).   

 

 

b) Suprimiu-se as palavras “valores e princípios”, bem como se alterou ou se 

eliminou todas as diretrizes voltadas para a discussão, problematização e 

reinterpretação de sistemas morais e religiosos dos alunos. 

 

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, 
como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa  maneira, reconhecem 
que a  educação tem um compromisso com o desenvolvimento humano global, em 
suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica (Brasil, 
2017, p. 12). 
 
No âmbito da BNCC, a noção de competência é utilizada no sentido da 
mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla 
(conceitos, procedimentos, valores e atitudes). Assim, ser competente significa ser 
capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento  
construído (idem, p. 14). 
 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos 
construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários segundo os princípios e valores pela família ensinados 
(idem, p. 18). 
 

(EI03ET07)  

Relatar fatos  importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos 
seus familiares e da sua comunidade (idem, p. 48). 
 
Nesse período de vida, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, 
ampliam-se os víncu- los sociais e os laços afetivos, “intensificando suas relações 
[dos estudantes] com os pares de idade e as aprendizagens referentes à 
sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de ruptura com a 
infância na tentativa de construir valores próprios” (BRASIL, 2010) (idem, p. 56). 
 
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação 
integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso 
considerar a necessidade de desnaturalizar combater qualquer forma de violência 
nas sociedades contemporâneas (idem, p. 57). 
 
8. Interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas, inclusive 
aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e 
estatutos de interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho, colocando-se 
como protagonista no processo de produção/compreensão, para compartilhar os 
valores fundamentais de interesse social e os direitos e deveres dos cidadãos, 
com respeito ao bem comum e à ordem democrática (idem, p. 63). 
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(EF04LP20) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre 
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto (idem, p. 100, 110). 
 
(EF08LP02) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na participação em debates sobre temas controversos e/ou 
polêmicos (idem, p. 136). 
 
(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, 
discutindo questões  de gênero e  corpo (idem, p. 162). 
 
• Construção de valores Exercício da cidadania: vincula-se aos conhecimentos 
originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas 
corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e de normas voltadas ao  
exercício  da  cidadania em  prol de uma sociedade democrática. A produção e 
partilha de atitudes e normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a 
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão está diretamente 
associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e, portanto, demanda 
intervenção pedagógica orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se 
concentra mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às 
diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, não 
se pretende propor o tratamento apenas desses valores, ou fazê-lo só em 
determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de estereótipos 
e preconceitos expressos nas práticas  corporais (idem, p. 179). 
 
5. Identificar Respeitar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, 
beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na 
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas (idem, p. 182). 
 
7. Interpretar e  recriar  os  valores,  Compreender sentidos  e  significados  
atribuídos  às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas 
participam (idem, p. 182). 
 
6. 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  respeitando a diversidade 
de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 
natureza (idem, p. 225). 
 
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central 
na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento 
deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação 
básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus 
conhecimentos e sua compreensão acerca  analisar o mundo em que vivem 
(idem, p. 226). 
 
5. Construir  argumentos  com  base  em  dados,  evidências  e  informações  
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 
promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza (idem, p. 278).  
 
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários (idem, p. 278). 
 
No  Ensino  Fundamental  –  Anos  Iniciais,  é  importante  valorizar e 
problematizar reconhecer as vivências e experiências individuais e familiares 
trazidas pelos alunos (idem, p. 309). 
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c) Modificou-se competências, objetivos de aprendizagem e objetos e habilidades 

de conhecimento, cujo conteúdo misturava as atribuições da escola de ensinar e 

da família de educar as crianças e adolescentes. 

 

Entre esses temas, destacam-se: direitos das crianças e adolescentes (Lei nº 
8.069/199012), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação do 
meio ambiente (Lei nº 9.795/199914), educação alimentar e  nutricional  (Lei  nº  
11.947/200915),  processo  de  envelhecimento, respeito e valorização do idoso 
(Lei nº 10.741/200316), educação em direitos humanos (Decreto nº 
7.037/200917), bem como saúde, educação sexual, vida familiar e social, 
educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e 
tecnologia e diversidade cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/201018) (Brasil, 2017, 
p. 13-14). 
 
Tais competências representam um “chamamento à responsabilidade que envolve 
a ciência e a ética”, devendo constituir-se em instrumentos para que a sociedade 
possa “recriar valores perdidos ou jamais alcançados” (BRASIL, 2013).

.
 Em 

síntese, esse conjunto de competências explicita o compromisso da educação 
brasileira com a formação humana integral e com a construção de uma sociedade 
justa, democrática e  inclusiva (idem, p. 19). 
 
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 
crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades a 
parceria entre a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais (idem, 
p. 32). 
 
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 
comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem 
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre 
tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes (idem, 39). 
 
Fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador para a 
cidadania consciente crítica e participativa privilegiado de aquisição de 
conhecimento científico (idem, p. 58). 
 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e 
gêneros musicais (idem, p. 168). 
 
(EF69AR24) RecConhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação profissional em  teatro (idem, p. 
168). 
 
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. 
183). 
 
(Ciências da Natureza) Para debater e tomar posição sobre alimentos, 
medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, 
saneamento e manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são 
imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto 
científicos (idem, p. 275). 
 
Além disso, é  fundamental  que tenha condições de ser protagonista na escolha 
de posicionamentos que representem o autocuidado com seu corpo e respeito 
com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e 
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reprodutiva, com base nas convicções morais e religiosas de sua família e 
valorização das experiências pessoais e coletivas (idem, p. 297). 
 
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si 
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de 
investigação das Ciências Humanas (idem, p. 311). 
 
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. 358). 
 
História – 1º ano 
Habilidades 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias dos 
colegas das famílias. 
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis enquanto filho(a) e aluno(a) e 
suas responsabilidades relacionados à família e à escola. 
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 
(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. 359). 
 

 

d) Revisou-se o conteúdo do ensino da história e cultura dos povos afrobrasileiros 

e indígenas com vistas a evitar o ensino de práticas religiosas em nome do 

ensino da cultura desses povos. 

 

Educação Física 
Objetos de conhecimento (3º ao 5º ano) 
Brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena (Brasil, 2017, p. 184, 188). 
 
Educação Física 
Objetos de conhecimento (3º ao 5º ano) 
Danças de matriz africana (idem, p. 184, 188). 
 
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando 
dada sua importância desse enquanto patrimônio histórico cultural (idem, p. 
189). 
 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura 
de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz 
africana e indígena (idem, p. 189). 
 
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e 
indígena, explicando suas características e a importância desse patrimônio 
histórico cultural na preservação das diferentes culturas (idem, p. 189). 
 
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora 
dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz africana e indígena, e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
adequando-as aos espaços públicos disponíveis (idem, p. 189). 
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(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e 
danças de matriz africana e indígena, valorizando e, respeitando os diferentes 
sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem (idem, p. 189). 
 
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e 
danças de matriz africana e indígena (idem, p. 189). 
 
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 
constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz 
africana e indígena (idem, p. 189). 
 

 

e) Revisou-se as propostas relacionadas a práticas esportivas orientais que não 

constituem atividades físicas, mas ritos ou práticas religiosos. 

 

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 (idem, 
176). 
 
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de  Conhecer ginástica de 
conscientização corporal, identificando as exigências corporais dos mesmos 
(idem, p. 195). 

 

 

IV. BNCC, neutralidade política e pluralismo de ideias: 

 

A Constituição de 1988 (CF/88) estabelece, em seu artigo 206, os princípios que 

devem reger a educação brasileira. Dentre eles, está o princípio do pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas no ambiente escolar (Brasil, 1988, art. 206, III). A sala de 

aula deve ser um espaço de apresentação de todas as visões, teorias e posicionamentos 

existentes em relação aos diversos assuntos tratados nos diferentes campos de 

conhecimento. 

Não se observa, contudo, a aplicação de tal preceito constitucional ao longo da 

BNCC. O documento combina uma orientação pedagógica única, a filosofia construtivista, 

com uma ideologia política particular, a teoria crítica. Em conjunto, essas perspectivas 

engessarão e impossibilitarão o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas no 

ambiente escolar. 

Com vistas a assegurar a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas em sala 

de aula, realizou-se dois conjuntos de modificações ao longo da última versão da BNCC. 

O primeiro consiste na flexibilização e, quando necessário, eliminação de uma 

interpretação exclusivamente construtivista e crítico-marxista do documento. Os trechos a 
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seguir mostram as principais alterações realizadas nesse sentido a fim de possibilitar um 

desenvolvimento cognitivo criativo e análitico-propositivo dos alunos, com base em 

conhecimento científico e a partir de atividades que contribuam e estimulem o potencial 

intelectual de cada criança e adolescente.  

 

No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico propositivo, 
participativo, produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de 
informações (Brasil, 2017, p. 17). 
 
Nesse contexto, a a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a 
educação integral, reconhecendo que a educação básica deve visar à formação e 
ao desenvolvimento humano global, o que implica romper com visões 
reducionistas que privilegiam que combina a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a e dimensão afetiva com a dimensão do desenvolvimento humano , ou, 
ainda, que confundem “educação integral” com “educação ou escola em tempo 
integral”  (idem, p. 17). 
 
A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o 
estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo a participação ativa do 
aluno em sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que 
se aprende são alguns dos princípios subjacentes à BNCC (idem, p. 17). 
  
1. Exercitar a curiosidade intelectual e  recorrer  à  abordagem  própria  das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das 
diferentes  áreas (idem, p. 18). 
 
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma consciente 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo 
as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos e resolver problemas (idem, p. 18). 
 
6. Reconhecer a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se  de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade (idem, p. 18). 
 
1. Valorizar e Utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, 
informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, 
científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma 
sociedade solidária (idem, p. 18). 
 
Participar ativamente,  com  adultos e  outras  crianças, tanto  do planejamento da 
gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização 
das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos 
materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 
conhecimentos, decidindo e se posicionando (idem, p. 34). 
 
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, 
conclui, faz julgamentos e assimila valores e aprende que constrói conhecimentos 
e se apropria  do  conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações 
com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas 
aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao 
contrário, reitera a importância e necessidade de imprimir intencionalidade 
educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto 
na pré-escola (idem, p. 34). 
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O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as 
crianças vão constituindo aprendendo um modo próprio de agir, sentir e pensar e 
vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 
outros pontos de vista (idem, p. 36). 
 
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, 
oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente 
com  diferentes  conhecimentos  e  fontes de informação (idem, p. 56). 
 
1. Desenvolver visão crítica das Compreender as linguagens, tendo por base o 
estudo da natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das 
formas de expressão (idem, p. 63). 

 
(EF08LP18) Analisar, criticamente, as relações entre mídia, sociedade e cultura, e 
os efeitos das novas tecnologias na cognição e na organização social (idem, p. 
138). 
 
• Crítica Análise: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em 
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no 
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas 
experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas (idem, p. 
153). 
 
6. Estabelecer Compreender as relações entre arte, mídia, mercado e consumo, 
compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de 
circulação da arte na  sociedade (idem, p. 157). 
 
7.  Problematizar  Expressar questões   políticas,   sociais,   econômicas, 
científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, 
intervenções e apresentações artísticas (idem, p. 157). 
 
(Língua Inglesa) 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. 201). 
 
(História) Por meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o 
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, ambos, 
uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos, no âmbito de um 
processo adequado ao Ensino Fundamental (idem, p. 350). 

 
 
O segundo conjunto de alterações realizadas refere-se à inserção de teorias e 

visões de mundo não contempladas no documento, bem como a eliminação de visões 

unilaterais sobre certas temáticas, como os direitos humanos. Desta forma, busca-se 

assegurar o pluralismo de ideias em sala de aula e evitar a doutrinação político-ideológica 

por algum grupo específico. Os trechos abaixo mostram algumas das modificações 

realizadas nesse sentido ao longo da BNCC. 

 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural (Brasil, 2017, p. 
18). 
 
6. Valorizar Reconhecer a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se  de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto 
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de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade (idem, p. 18). 
 
9. 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 (idem, p. 18). 
 
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em  interações  sociais  e nos 
meios de comunicação, posicionando-se criticamente em relação a conteúdos 
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais (idem, p. 67). 
 
(EF69LP04) Reconhecer a manifestação de preconceitos manifestações 
linguísticos linguísticas diversas como formas de discriminação e dominação 
(idem, p. 118). 
 
(EF69LP14) Inferir Reconhecer a presença de valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes visões de mundo em textos  literários (idem, p. 126). 
 
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, práticas e produções artísticas 
e culturais do seu entorno social e  de  diversas  sociedades,  em distintos tempos 
e contextos, para reconhecer e dialogar com as diversidades artísticas e 
culturais (idem, p. 157). 
 
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando reconhecendo as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.) (idem, p. 170). 
 
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas (idem, p. 170). 
 
Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e 
Combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos 
seus participantes (idem, p. 182). 
 
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las (idem, p. 189). 
 
(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. 195). 
 
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 
demais práticas corporais e propor alternativas para sua superação (idem, p. 197). 
 
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em 
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 
modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar e os usos 
heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 
contemporâneas (idem, p. 204). 
 
EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à 
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a falantes de língua 
inglesa, nativos ou não nativos), de modo   a favorecer o convívio, o respeito, a 
superação de conflitos e a valorização o reconhecimento da diversidade entre  
dos povos (idem, p. 220). 
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Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e 
para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do  
trabalho (idem, p. 225). 
 
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin e a teoria 
criacionista apresentadas em textos científicos e históricos, identificando 
semelhanças e diferenças entre essas ideias e compreendendo sua importância 
para explicar a diversidade biológica (idem, p. 305). 
 
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na teoria 
criacionista e evolucionista na atuação da seleção natural sobre as variantes de 
uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo (idem, p. 305). 
 
Nessa fase, as noções de temporalidade, espacialidade e diversidade pluralidade 
são abordadas em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a 
pers- pectiva dos direitos humanos (idem, p. 310). 
 
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais 
em distintos lugares (idem, p. 329). 
 
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam Reconhecer as 
territorialidades indígenas, de remanescentes de quilombolas, de povos das 
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do 
campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades (idem, 341). 
 
Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões 
de gênero e as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e 
africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade brasileira, a presença 
de diferentes povos e culturas, suas contradições sociais e culturais e suas 
articulações com outros povos e sociedades. A inclusão dos temas obrigatórios 
definidos pela legislação vigente, tais como a história da África e das culturas afro-
brasileira e indígena, devem ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir 
que se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria história do 
Brasil. A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de 
os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade 
brasileira e se compromete- rem com ela. Problematizando a ideia de um “Outro”, 
convém observar a presença de uma percepção naturalizada de diferença, ao se 
tratar de indí- genas e africanos. Essa problemática está associada à produção de 
uma história brasileira marcada pela imagem de nação constituída nos moldes 
europeus e, também, colonizadora nos trópicos. (idem, p. 353). 
 
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos 
significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à 
presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes (idem, p. 363). 
 
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. Ao mesmo 
tempo, são objetos de conhecimento os processos de inclusão/exclusão dessas 
populações nas recém-formadas nações do Brasil e da América ao longo dos 
séculos XIX e XX (idem, p. 369). 
 
(EF09HI15) Relacionar Reconhecer a Carta dos Direitos Humanos enquanto um 
pacto de defesa da igualdade de todos os indivíduos ao processo de afirmação 
dos direitos das minorias (idem, p. 381). 
 
(EF09HI18) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-
militar no Brasil a partir das múltiplas interpretações a esse respeito  e discutir 
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a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de 
violação dos direitos humanos (idem, p. 383). 
 
(EF09HI26) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de 
globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas 
globais (idem, p. 383). 
 
(EF09HI27) Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de identidades 
étnico-raciais e de gênero reconhecer a pluralidade social na história recente 
(idem, p. 383). 
 
(EF09HI28) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados 
históricos no início do século XXI (idem, p. 383). 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
Brasil, República Federativa do (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília: Centro gráfico do Senado Federal. 
 
_____Ministério da Educação (2017). Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. Acesso em 25 set, 2017. 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio

