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INTERESSADO: Ilmo. Sr. José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação   

 

EMENTA: BNCC e ordenamento jurídico brasileiro. Concepção pedagógica e política na 

BNCC. Ensino Religioso na BNCC. Qualidade da educação infantil e fundamental a partir 

da implementação da BNCC. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de nota técnica sobre a incompatibilidade da terceira e última versão da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Infantil e Fundamental com o 

ordenamento jurídico brasileiro. Visa-se o cumprimento dos princípios basilares da 

Constituição da República de 1988 (doravante CF/88) para a educação, como o princípio 

do pluralismo de ideias e o da liberdade de crença, associados ao direito dos pais à 

formação moral e religiosa de seus filhos. Busca-se a homologação de uma BNCC que 

cumpra os preceitos legais e proporcione as oportunidades necessárias para a melhoria 

na qualidade do ensino no país.  

No dia 06 de abril de 2017, o Ministério da Educação entregou a versão final da 

BNCC do Ensino Infantil e Fundamental ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Como órgão normativo do sistema nacional de educação, ao CNE foi atribuída a 

competência para apreciar a proposta da BNCC elaborada pelo MEC e produzir um 

parecer e um projeto de resolução para serem homologados pelo Ministro da Educação 

em Novembro deste ano. Dessa forma, a BNCC se transformaria em norma nacional a 

ser implementada a partir de janeiro de 2018. 

Nesse sentido, o CNE promoveu cinco audiências públicas em cinco macroregiões 

do país. As audiências aconteceram em Manaus, Recife, Florianópolis, São Paulo e 

Brasília entre o mês de Julho e o de Setembro, inclusive. Nas audiências, os segmentos 

da sociedade civil podiam, em falas de até 3 minutos, oferecer contribuições e apresentar 

suas percepções e previsões acerca da base. Embora tendo caráter apenas consultivo, 
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as reflexões apresentadas nas audiências deveriam servir enquanto subsídios e diretrizes 

para a elaboração do parecer pelos membros do CNE. No entanto, é pouco provável que 

isso aconteça, como adiantou o Presidente do CNE em entrevista ao G11: 

 

Os conselheiros têm autonomia para fazer as alterações que acharem pertinentes 
ao documento elaborado pelo MEC. Em tese, podem ser [feitas mudanças]. Pode 
ser uma coisa diferente, não apenas com elementos que estavam na segunda 
versão e não na terceira, como também com elementos que não estavam nem na 
primeira, nem na segunda e nem na terceira versão. Essa é uma decisão que 
depende do CNE. O CNE vai analisar o documento elaborado pelo MEC, vai ouvir 
a sociedade, vai fazer os aperfeiçoamentos e complementações que entender 
necessários, e vai elaborar a norma nacional instituidora da Base Nacional 
Comum Curricular [grifo nosso]. 

 

Diante dessa declaração e do fato de que a BNCC se tornará obrigatória para as 

mais de 186 mil escolas públicas e particulares no país (Brasil, 2017), inclusive as 

confessionais, encontra-se a relevância desta nota técnica. São dezenas de milhões de 

alunos atingidos pela Base; são milhões de famílias afetadas pela educação que seus 

filhos receberão; é um país inteiro atingido pelos resultados da educação oferecida a, pelo 

menos, uma geração da população. Não se justifica permitir, portanto, que a BNCC e os 

rumos da educação brasileira sejam definidos por 12 cidadãos, membros de uma 

comissão técnica de um conselho, e com base em um documento elaborado por algumas 

poucas dezenas de instituições da área. A base deve respeitar e representar, 

verdadeiramente, as visões e demandas da maioria da população em relação à educação 

do país.  

Este documento constitui essa proposta que responde aos interesses de um 

expressivo número de cidadãos, entidades da área de educação e autoridades políticas 

de todo o Brasil, que abaixo assinam esta Nota Técnica (ver Apêndice A). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

No último dia 06 de abril, o Ministério da Educação entregou a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do Ensino Infantil e Fundamental ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE). A BNCC apresenta as diretrizes, competências e o conteúdo que 

estudantes de 0 a 14 anos deverão saber na área de Matemática, das Linguagens e das 

Ciências da Natureza e Humanas. Ela terá validade em todo o território nacional, para 

escolas públicas e particulares, inclusive confessionais.  

                                                           
1
 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/aprovacao-da-base-nacional-comum-curricular-no-

cne-deve-acontecer-em-novembro.ghtml. Acesso em 21 set, 2017. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/aprovacao-da-base-nacional-comum-curricular-no-cne-deve-acontecer-em-novembro.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/aprovacao-da-base-nacional-comum-curricular-no-cne-deve-acontecer-em-novembro.ghtml
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A BNCC contém 60% do conteúdo básico esperado para os estudantes brasileiros 

até o Ensino Fundamental. Os 40% restantes deverão ser completados com os conteúdos 

da cultura e das necessidades locais a serem selecionados e implementados livremente 

pelas escolas e sistemas de ensino municipais e estaduais. 

A criação de uma Base Nacional Curricular foi prevista, pela primeira vez, pela 

Constituição de 1988 em seu artigo 210 e reforçada pela Lei no 6394/96, que estabelece 

as diretrizes e bases para a educação. Entre os anos de 1997 e 2000, foram consolidados 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com a finalidade de servirem de orientação 

curricular à educação nacional, até a construção da BNCC. Em 2014, a Lei no 13.005 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação, o qual definiu 20 metas para o decênio da 

educação nacional, dentre as quais 4 foram dedicadas à Base Comum Curricular.  

A primeira versão da BNCC, que serviu de ponto de partida para os debates que 

resultaram na elaboração da segunda e da terceira versão, foi construída por 116 

especialistas em educação de todo o país. Depois de publicada, em 16 de outubro de 

2015, ela sofreu muitas críticas, notadamente, em relação às competências propostas 

para as diferentes áreas de conhecimento. Historiadores reclamaram do apagamento das 

informações históricas acerca da formação cultural do mundo ocidental, além da pouca 

importância dada à história europeia e americana. Geógrafos se ressentiram da 

preferência dada à geocrítica em detrimento da fisiografia.  

Havia ainda, na primeira versão, propostas de conteúdo que, acintosamente, 

desvalorizavam a religião, sobretudo, o cristianismo. Mas não só. A diretriz de ensino 

religioso gerou descontentamento em praticamente todos os segmentos religiosos. 

Acrescente-se a isso as mais de 50 referências à Ideologia de Gênero nela presentes, 

não obstante sua rejeição nas votações e na versão final do Plano Nacional de Educação. 

A segunda versão, publicada em 03 de maio de 2016, recebeu a contribuição de 

consulta pública na internet, de professores de escolas, de discussões em seminários nas 

unidades da federação e da leitura crítica de especialistas da área. Não obstante, não 

houve avanços significativos em relação à primeira versão. A segunda ganhou com a 

inclusão e substituição de conteúdos, mas outros dois graves problemas permaneceram e 

ganharam destaque: a adoção de uma filosofia pedagógica e uma ideologia política 

específicas e a manutenção de conteúdos relacionados à ideologia de gênero. 

Como a primeira, a segunda versão da BNCC assumiu, claramente, uma orientação 

pedagógica baseada na filosofia construtivista e adotou o método crítico-cultural, cuja 

fonte constitui a ideologia política marxista. O particularismo político-pedagógico da base 

foi acompanhado por estratégias linguísticas e discursivas para a preservação das ideias 



4 

 

 

 

da perspectiva de gênero ao longo do texto. Estas foram camufladas e se ramificaram nos 

enunciados do texto, tornando-se independente em relação às palavras e termos 

conhecidos. Como decorrência, dificultou-se sua localização e identificação. 

Em razão dos problemas elencados acima e também de outras preocupações 

educacionais, parlamentares ligados às Frentes Evangélica e Católica, além das Frentes 

em Defesa da Vida e da Família, da Câmara Federal e do Senado, pressionaram por 

mudanças na BNCC e lograram certo êxito em relação à terceira versão do documento. A 

atual administração do MEC analisou as questões apontadas com mais distinção e 

promoveu importantes modificações ao longo do texto. 

Uma delas foi a retirada das expressões “Identidade de Gênero” e “Orientação 

Sexual”, conceitos muito caros e característicos da Ideologia de Gênero – esta pode ser 

considerada uma vitória expressiva pelo simbolismo que ela carrega. Em toda a Base, 

ficou apenas uma expressão (p. 381), certamente por equívoco de revisão textual. 

Outra importante conquista, com repercussão direta na proteção dos alunos 

menores, foi a inserção do reconhecimento à fragilidade (ou vulnerabilidade) psicológica 

de crianças e adolescentes, como determina a Constituição e as leis brasileiras. 

 

Nessa mesma direção, cumpre reiterar que a Constituição Federal de 1988 e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) reconhecem que 
crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e recomendam 
proteção especial face a mensagens ou imagens impróprias ou abusivas ao seu 
entendimento e vulnerabilidade psicológica. A Educação Básica, em todas as suas 
Etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), deve respeitar 
estes limites normativos e orientar as famílias segundo este entendimento (Brasil, 
2017, p. 20). 

 

Nesse sentido, a Base determinou que, no Eixo Educação Literária e no eixo Leitura,  

 

A escolha dos textos para leitura pelos alunos deve ser criteriosa, para não expô-
los a mensagens impróprias ao seu entendimento, consoante determinam os 
Artigos 78 e 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) 
(idem, p. 65). 

 

Essas medidas, certamente, dificultarão as ações didáticas, literárias e pedagógicas, 

muito comuns em escolas de todo o país, de exposição de mensagens e conteúdo 

pornográfico aos alunos. Os produtores de materiais didáticos, paradidáticos e de auxílio 

pedagógico direcionados à educação de crianças e adolescentes tenderão a tomar mais 

cuidado com a produção dos materiais escolares. Mas caso isto não ocorra, os pais terão, 

nesses artigos, uma base jurídica para exigirem o cumprimento dos seus direitos e dos 

filhos. Pode-se considerar, com isto, um ganho social de excelência. 
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Em que pese esses importantes avanços na terceira versão da BNCC, os problemas 

outrora mencionados permanecem. A última versão da BNCC é incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro em, pelo menos, quatro aspectos. Seu conteúdo é ilegal 

(1) frente à competência dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a educação; 

(2) por ainda incorporar elementos da ideologia de gênero, retirada do Plano Nacional de 

Educação; é ilegal (3) frente ao direito dos pais à educação moral e religiosa de seus 

filhos; e (4) por violar o princípio constitucional da neutralidade política e do pluralismo de 

ideias na educação (Brasil, 1988, art. 206). Cada uma dessas dimensões é objetivamente 

examinada a seguir com vistas a fundamentar as conclusões desta nota técnica. Uma 

discussão aprofundada de cada tema encontra-se no Apêndice B deste documento. 

 

(1) A ilegalidade da BNCC frente à 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. À União, cabe 

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, 1988, art. 22, inciso XXIV) 

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

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

1988, art. 210). À União cabe, ademais, “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, art. 9º, inciso IV).  

Esse entendimento é reforçado pelo Parecer CNE/CEB nº 15/98, que interpreta 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. 

 

Haveria, portanto, a necessidade do estabelecimento de “competências de caráter 

geral” pela BNCC (idem, p. 27): 
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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). 

 

Não obstante, ao se analisar o conteúdo proposto pela BNCC, o que se constata é o 

contrário: a Base extrapola os limites a que deveria se ater. Ela estabelece os objetivos 

que se espera que os estudantes venham a atingir, isto é, “o ponto aonde se quer 

chegar”. Ela estabelece os meios para se atingir esses objetivos e limita os métodos 

didáticos para utilizá-los. A figura 1 a seguir exemplifica o alto nível de detalhamento 

apresentado pela BNCC em relação aos objetivos da aprendizagem. 

 

 

Figura 1: Campo de experiências. “Traços, sons, cores e formas” 
Fonte: Brasil (2017, p. 24) 
 

 

A BNCC, portanto, rechaça as diretrizes constitucionais, da LDB e do Parecer 

CNE/CEB que determinam o estabelecimento de apenas conteúdo mínimo curricular 

nacional. Para tanto, ela invoca o Plano Nacional de Educação (PNE), consubstanciado 

na Lei nº 13.005/2014, como pretexto para tratar minuciosamente de temas curriculares. 

O PNE 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”.  
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Sob esse prisma, de forma ilegal, a Base se revela um currículo minucioso a ser 

aplicado em sua integralidade por todas as escolas de ensino infantil e fundamental no 

país. Como descrito no próprio documento (Brasil, 2017, p. 7): 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 
1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)6, 
e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes 
desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos 
e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira 
para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

 
 

(2) A BNCC e incorporação ilegal da ideologia de gênero: 

 

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 destruição da 

família natural, 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 objetiva provocar uma 

transformação, ainda que apenas 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, como 

se estivessem enclausuradas num mundo à parte. Há a substituição do mundo dado pelo 

mundo pensado. No mundo pensado, não há verdade, há apenas ideias. Nele, a 

coerência interna do discurso é que convence; a coerência lógica produz tão somente a 

aparência de realidade, na medida em que participa dos primeiros princípios do ser. 

Enquanto uma ideologia, a perspectiva de gênero busca difundir a ideia de que não 

há identidade sexual. O fato de nascer com órgão sexual masculino ou feminino não 

determina o sexo, nem tampouco a identidade dos indivíduos. Como afirma Butler, 

principal ideológa de gênero, “não existe uma identidade definida [...] uma região do 
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“especificamente feminino”, diferenciada do masculino como tal (Butler, 1990, p. 17, 22). 

A identidade sexual seria uma reificação, isto é, uma “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 a ótica de gênero, o termo sexo e a atribuição de um sexo (masculino ou 

feminino) a um indivíduo são construções sociais, realidades linguisticamente construídas. 

Sendo assim, como afirma Butler (1990, p. 206), “não há um ou dois sexos, mas tantos 

sexos quantos há indivíduos”. Da mesma forma, o gênero, isto é, a identidade pessoal 

reconhecida pelo 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 culturalmente construído quanto o gênero, não se justifica 

a distinção entre sexo e gênero. Sexo e gênero seriam, igualmente, criações culturais, 

puras produções linguísticas e ideológicas. Daí adotar apenas um termo, “gênero”, para 

tratar da “identidade construída” de cada indivíduo. 

A ideia de “identidade construída” está presente na última versão da BNCC, como 

pode ser visto pelo trecho a seguir. 

 

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 (Brasil, 2017, p. 34) 
[grifo nosso]. 

 

Essa construção, na perspectiva de gênero, deve ocorrer em um vazio identitário, 

sem sofrer qualquer interferência (natural ou social) de uma identidade sexual 

determinada por características biológicas ou por aspectos culturais. No ambiente escolar, 

como prevê a última versão da BNCC, esse processo deve resultar de problematizações 

e reflexões sobre a natureza do próprio corpo e do próprio ser. 

 

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. 
(Brasil, 2017, 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].  
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A ideia de “identidade construída” implica, por sua vez, uma segunda ideia: a de que 

a sexualidade humana, isto é, a orientação sexual de cada indivíduo, consiste em uma 

construção pessoal mutável no tempo e no espaço. A heterossexualidade não seria a 

orientação sexual natural do ser humano; pelo contrário, cada indivíduo apresentaria uma 

orientação sexual própria, sem qualquer interferência biológica determinística. Tal como 

visto para a ideia de “identidade construída”, a BNCC também incorpora a ideia de 

“sexualidade construída”, como se constata no trecho a seguir: 

 

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 (Brasil, 2017, p. 301) [grifo nosso]. 

 

A desconstrução das categorias “homem” e “mulher”, “masculino” e “feminino” e, por 

conseguinte, da “heteronormatividade”, constitui pré-requisito e abre caminho para a 

descontrução da família natural e da suposta relação de opressão entre homem e mulher 

– a mulher seria a categoria que retrata o oprimido dessa relação. Este consiste no 

principal objetivo da ideologia de gênero. Visa-se substituir o modelo social baseado na 

família natural por um modelo sem família, composto por todo e qualquer tipo de 

agrupamento entre humanos e entre humanos e animais/ coisas. Somente assim, 

acreditam os ideológos de gênero, toda a “diversidade” humana pode ser assegurada; 

somente assim não haverá qualquer tipo de opressão social. 

Na BNCC, a tentativa de desconstruir a ideia de família natural também está 

presente e é materializada por meio tanto da discussão sobre a concepção de família, 

como pela problematização do papel social do homem e da mulher, como se observa 

pelos trechos abaixo. 

 

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 (Brasil, 2017, 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) 
 
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]. 
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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) A BNCC e a violação do direito dos pais à educação moral e religiosa de seus filhos: 

 

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 (OEA, 

1969, art. 12, IV). O Código Civil Brasileiro 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 (Brasil, 2002, art. 1.634, I). A eles, cabe, inclusive, 

arcar civilmente com o pagamento de indenização pelos atos danosos a terceiros que os 

filhos praticarem (idem, 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. 

Sabe-se que a maioria da população brasileira, atualmente mais de 85% (Brasil, 

2010), é cristã católica ou evangélica e, como tal, apresenta um sistema moral bem 

característico, com posições claras em relação à família, ao casamento, à orientação 

sexual, ao direito à vida, às drogas, entre outras temáticas afins. A transmissão desses 

valores e posições deles decorrentes às crianças e adolescentes cabe, por direito, aos 

pais, enquanto, à escola, cabe respeitá-los dentro das regras de convivência local nela 

definidas. 
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A despeito, porém, do direito dos pais à educação moral de seus filhos, a BNCC 

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, como visto nas duas 

seções anteriores. 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. 

Nos trechos da BNCC a seguir, tais iniciativas que violam o direito dos pais à 

educação moral de seus filhos se encontram materializadas.  

 

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: 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). 
 
Cada prática corporal 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). 

 

Somado ao direito de educar moralmente seus filhos, os pais também apresentam o 

direito de que seus filhos recebam a educação religiosa que desejarem. Como já 

mencionado, a Constituição de 1988 concede aos pais o direito e atribui a eles o dever 

pela educação de seus filhos (art. 205, 227, 229). Ademais, o Pacto de São José, no seu 

art. 12, inciso IV, estabelece que “os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a 

que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo 

com suas próprias convicções” (OEA, 1969). 

Não obstante a essas garantias, em diversos trechos, como os citados abaixo, a 

BNCC 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 (Brasil, 2017, p. 308). 
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A Base incorpora uma clara orientação para que a educação seja problematizadora 

e orientada para a construção crítica do saber. Uma vez que a maioria da população 

professa a religião cristã, o alvo da problematização consiste, também, nesse sistema de 

crenças e práticas.  

 

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 (bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros) 
(Brasil, 2017, p. 307) [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]. 

 

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]. 

 

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. Em nome do 

entretenimento, da saúde e da facilitação do desenvolvimento psicomotor e cognitivo das 

crianças e adolescentes, essas práticas visam e servem ao modelamento espiritualista de 

atitudes e comportamentos, uma vez que consistem em práticas religiosas.  

 

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). 

 

Na prática, portanto, não há somente a violação do direito dos pais à educação 

religiosa de seus filhos. Há, ademais, violação expressa da liberdade de consciência e de 

crença dos alunos, como prevista no art. 5º, VI, da Constituição de 1988. Na sala de aula, 

como em todo ambiente público e privado, tal direito deve ser assegurado e gozado de 

forma integral. 
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(4) A BNCC e a violação ao princípio constitucional do pluralismo de ideias na 

educação: 

 

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 (art. 206, III) no ambiente escolar. 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. 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 político-partidária de nenhum espécie. 

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 revela, contudo, o descumprimento de tal preceito constitucional para 

a educação. Há a adoção de uma orientação pedagógica única e de uma ideologia 

política particular, que engessam e impossibilitam o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas no ambiente escolar. A BNCC combina a filosofia construtivista de ensino, 

com uma ideologia política crítico-emancipatória de educação. 

Grosso modo, a filosofia educacional construtivista considera “o conhecimento como 

sendo o 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 cresceria subjetiva e 

individualmente por meio de estímulo proporcionado pelo professor-facilitador em sala de 

aula. 

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. Enquanto facilitador, o professor deve 

instigar os alunos a refletir e a construir entendimentos próprios por meio de perguntas e 

intervenções direcionadas em sala de aula. A ênfase do processo de aprendizagem é a 

metodologia2, não o conteúdo. A educação consiste no treinamento das faculdades dos 

alunos, não na transmissão de informações, de conhecimento acadêmico.  

                                                           
2
 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 
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Na BNCC, essa visão em relação à política educacional permeia todo o documento. 

Parte-se do pressuposto de que o aluno consiste em um sujeito ativo e protagonista do 

próprio aprendizado e que o aprendizado decorre da experimentação, da vivência 

pessoal, nos múltiplos ambientes de socialização, como se constata nos trechos a seguir: 

 

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) [grifo nosso]. 
 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento [...] (idem, 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 orientação pedagógica construtivista está associada, na BNCC, uma ideologia 

política específica, denominada teoria crítica, de inspiração marxista. A teoria crítica 

entende a educação enquanto um instrumento de emancipação, de libertação dos alunos 

de influências 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. 

Associada 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. Os trechos da BNCC abaixo exemplificam essa orientação: 

 

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: 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]. 
 
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 

                                                                                                                                                                                                 
como norte. Nessas outras concepções, o conteúdo ganha mais centralidade e apresenta maior relevância 
no processo de aprendizado. 
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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]. 

 

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. 

 

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]. 
 
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]. 

 

Constata-se, portanto, que a última versão da BNCC adota uma orientação 

pedagógica e uma ideologia política particulares, o que fere diretamente o princípio do 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas no ambiente escolar (Brasil, 1988, art. 

206). Num país culturalmente diverso como o Brasil, é imprescindível que a política 

educacional seja politicamente neutra, plural e assegure liberdade de ensinar e de 

aprender no ambiente escolar, como garantido pela Constituição da República. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A análise da educação brasileira a partir da perspectiva da efetividade aponta tanto 

para avanços quanto para importantes desafios a serem superados. Dentre os avanços já 

alcançados nos últimos vinte anos, destaca-se o aumento do número de crianças e 

adolescentes na escola, o aumento do número de jovens que concluem ensino 

fundamental e médio, a redução do índice de analfabetismo e o aumento da escolaridade 

média da população jovem-adulta (Brasil, 2017).  

Grosso modo, esses avanços decorreram, por um lado, do aumento progressivo do 

investimento público em educação com vistas à ampliação do acesso à escola e, por 
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outro lado, de programas governamentais focados tanto na redução do índice de evasão 

escolar quanto na escolarização da população jovem-adulta. 

Em que pese a importância desses avanços para uma educação de qualidade, eles 

são insuficientes. Ser alfabetizado e concluir a escola não implica necessariamente a 

aquisição de conhecimento, o desenvolvimento intelectual apropriado, nem tampouco a 

preparação adequada para a vida adulta em relação às diversas dimensões que ela 

compreende. Uma educação de qualidade está associada, em especial, ao nível de 

proficiência dos alunos nas diferentes áreas de conhecimento. E, nesse aspecto 

específico, a educação brasileira ainda vai mal. 

Os alunos brasileiros, em geral, não têm apresentado proficiência nas diferentes 

avaliações nacionais e internacionais. Na Prova Brasil e no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica, o SAEB, os estudantes brasileiros não têm alcançado 

proficiência em Língua Portuguesa no 5º ano Ensino Fundamental (exceto Sul e Centro-

oeste), no 9º ano Ensino Fundamental e no 3º ano Ensino Médio (exceto Norte e 

Sudeste), e em Matemática no 9º ano Ensino Fundamental e no 3º ano Ensino Médio 

(Brasil, 2016).  

Os alunos brasileiros também estão entre os que apresentam menos conhecimento 

e habilidades adquiridas em leitura, matemática e ciências ao concluirem o ensino médio. 

Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, apontam que o 

desempenho médio em leitura e em ciência permanece inalterado desde 2000 e 2006, 

respectivamente, e que 70% dos alunos brasileiros não alcançam nível mais básico de 

proficiência em matemática3. 

Somado ao baixo nível de proficiência, os alunos brasileiros apresentam taxa 

significativa de reprovação no Ensino Fundamental (10% em 2011) e no Ensino Médio 

(13% em 2011) e ainda se observa uma taxa de distorção idade-série alta tanto no Ensino 

Fundamental (cerca de 20%) como no Ensino Médio (cerca de 30%) (Brasil, 2017). 

Sob a ótica da qualidade, portanto, a política educacional brasileira ainda carece de 

expressivas melhorias. É uma política pouco efetiva de modo geral e cujos resultados 

negativos têm reverberado no mercado de trabalho e na economia. O Brasil apresenta um 

alto índice de analfabetismo funcional (cerca de 25%) e estima-se que hoje apenas 8% 

das pessoas em idade de trabalhar apresentam plenas condições de compreender e se 

                                                           
3 

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponível em: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/. Acesso 19 jul, 2016.  
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expressar4. Além disso, o endividamento das famílias brasileiras é relativamente alto e 

está associado ao próprio consumo e não a investimentos de longo prazo5. O baixo nível 

de proficiência em língua portuguesa e em matemática dos alunos brasileiros tem os 

tornado adultos com sérias dificuldades para atuar no mercado de trabalho e para 

administrar suas próprias finanças. 

Diante dessa realidade, encontra-se a crucialidade da BNCC. As diretrizes 

curriculares nela definidas levarão a melhorias ou a mais fracassos da política 

educacional do país. Estudos empíricos sugerem que uma educação de qualidade 

resulta, em grande medida, do currículo e da qualidade do ensino em sala de aula. 

Aspectos institucionais, como localização e tamanho da escola e número de alunos em 

sala de aula, e aspectos externos, como idade e sexo, afetariam, com pouca ou nenhuma 

significância, a qualidade da educação (CISO, 2007). 

Essas constatações são reforçadas ao se analisar a política educacional de países 

com melhor qualidade de ensino, dentre eles, Finlândia e Coreia do Sul6. Nesses países, 

há expressiva valorização dos profissionais da educação e investimentos significativos em 

formação qualificada de docentes. Além disso, o currículo escolar dessas nações 

promove o raciocínio e o conhecimento; ele tem como finalidade desenvolver o intelecto, 

capacitar os alunos para a vida adulta, para enfrentar e lidar com problemas cotidianos e 

situações desafiadoras específicas. Ele privilegia o conhecimento científico, o 

desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente. 

Não é este, porém, o foco e a perspectiva pedagógica que se observa na BNCC. A 

adoção da filosofia construtivista, associada à teoria crítica que defende uma educação 

problematizadora e libertadora, mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, 

mistura a socialização com o exercício da reflexão crítica.  

Nessas perspectivas, o foco do aprendizado está em trabalhar a emoção, o afeto, a 

intuição, o reflexo, e em discutir e problematizar atitudes e crenças. Substitui-se o saber 

ler, escrever, contar, criar, resolver problemas, pelo saber se expressar, questionar e 

criticar. Prestigia-se aspectos valorativos e atitudinais ao desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Como decorrência, o processo de aprendizado torna-se enormemente complicado 

e negligencia a aquisição das habilidades intelectuais mais básicas. 

                                                           
4
 Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/02/29/no-brasil-apenas-8-escapam-do-analfabetismo-

funcional.htm  
 
5
 Fonte: http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/10/27/internas_economia,464280/apesar-de-

recorde-endividamento-dos-brasileiros-e-baixo-em-relacao-a-outros-paises.shtml 
 
6
 Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-21354932.  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/02/29/no-brasil-apenas-8-escapam-do-analfabetismo-funcional.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/02/29/no-brasil-apenas-8-escapam-do-analfabetismo-funcional.htm
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/10/27/internas_economia,464280/apesar-de-recorde-endividamento-dos-brasileiros-e-baixo-em-relacao-a-outros-paises.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/10/27/internas_economia,464280/apesar-de-recorde-endividamento-dos-brasileiros-e-baixo-em-relacao-a-outros-paises.shtml
http://www.bbc.com/news/uk-21354932
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A adoção da filosofia construtivista e da teoria crítica implica, ademais, a violação de 

preceitos do ordenamento jurídico brasileiro, como o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas no ambiente escolar (Brasil, 1988, art. 206, III) e o direito dos 

pais de educar moral e religiosamente seus filhos.  

Ao defender o aprendizado enquanto uma construção individual e a educação 

enquanto um processo emancipador dos estudantes, a filosofia construtivista e a teoria 

crítica propõem práticas discursivas e atividades experimentais que visam refletir, 

questionar, problematizar e romper com o sistema moral e religioso dos alunos, adquirido 

no ambiente familiar. Tal sistema aprisionaria os alunos e não permitiria seu 

desenvolvimento intelectual integral e autonômo, o que justificaria atacar os valores e 

crenças dos alunos em sala de aula, segundo a filosofia crítico-construtivista. 

Se a educação brasileira fosse efetiva e apresentasse uma trajetória contínua 

crescente de qualidade de ensino e aprendizagem, a última versão da BNCC, tal como 

elaborada, justificar-se-ia. No entanto, não é isso que se constata. Além de ilegal, a 

implementação do construtivismo e da teoria crítica em sala de aula tem resultado, em 

boa medida, no baixo desempenho acadêmico dos alunos brasileiros, expressado pelo 

baixo nível de proficiência nas diferentes áreas de conhecimento, com implicações 

negativas no mercado de trabalho e na economia. 

Há duas décadas, o Ministério da Educação tem insistido na mesma estratégia. 

Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em meados da 

década de 1990, tem se insistido no construtivismo, associado à educação crítica de 

Paulo Freire e seus seguidores, como se observa pelos trechos do PCN a seguir. 

 

Nesse sentido, é papel preponderante da escola propiciar o domínio dos 
recursos capazes de levar à discussão dessas formas e sua utilização crítica na 
perspectiva da participação social e política (Brasil, 1997, p. 24) [grifo nosso]. 
 
A ação pedagógica contribui com tal desenvolvimento, entre outras formas, 
afirmando claramente seus princípios éticos, incentivando a reflexão e a análise 
crítica de valores, atitudes e tomadas de decisão e possibilitando o 
conhecimento de que a formulação de tais sistemas é fruto de relações humanas, 
historicamente situadas (idem, p. 44) [grifo nosso]. 
 
Ensino Fundamental 
Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 
decisões coletivas (idem, p. 66) [grifo nosso]. 

 

Ante o exposto, sugere-se uma nova versão da BNCC que contemple todos os 

aspectos discutidos nesta Nota Técnica. Esta nova versão busca possibilitar a construção 

de uma educação de qualidade no país. Para tanto, ela supera a incompatibilidade da 
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Base com o ordenamento jurídico brasileiro no que se refere à competência concorrente 

dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre a educação, à incorporação da 

ideologia de gênero, à violação do direito dos pais à educação moral e religiosa de seus 

filhos, e à não garantia de uma educação politicamente neutra e pedagogicamente plural, 

como preceituado pela Constituição da República. 
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