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PARECER SOBRE O TRATAMENTO DADO AO TEMA DA DIVERSIDADE NO DOCUMENTO 

PRELIMINAR DA BNC 

PARECERISTA: Dr. Luís Donisete Benzi Grupioni (Iepé/RCA/CestA-USP) 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Convidado pela Secretaria de Educação Básica (SEB), por indicação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), a 

emitir parecer sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular, no que se refere 

ao tratamento dado a diversidade no documento e a verificar se o mesmo contempla o 

disposto na Lei 11.645, procedi a leitura e fichamento de todo o documento. 

 Trata-se, sem dúvida, de um documento de fôlego que, uma vez finalizado, irá 

impactar, positivamente, a educação brasileira. O caráter de um documento ainda em 

construção está evidente nas diferenças presentes em termos de texto e orientações 

entre as diferentes áreas do currículo, questão que se supõe será equacionada na 

versão final a ser submetida ao Conselho Nacional de Educação. 

 Antecipando, a guisa de conclusão, o presente parecer, é minha opinião que a 

questão da diversidade está adequadamente contemplada na proposta, bem como 

estão satisfeitas as condições para se afirmar que a Lei 11.645 encontrou acolhida nas 

principais áreas e componentes curriculares da proposta. 

 Apresento, seguindo (ainda que não totalmente) o roteiro enviado pela SEB, 

um conjunto de observações sobre a proposta analisada. 
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I- SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A estrutura de apresentação dos textos introdutórios à BNC e o conteúdo desses textos  (“Apresentação da Base” 

(p.2), “Princípios orientadores da BNC” (p. 7), “A educação especial na perspectiva inclusiva ea Base Nacional 

Comum Curricular” (p.11); Documento preliminar à Base Nacional Comum Curricular – Princípios, formas de 

organização e conteúdo” (p. 15)) permitem uma abordagem consistente e coerente dos temasda diversidade no 

contexto da BNC?Em caso negativo, como poderiam esses textos dialogar de forma mais pertinente e consistente 

com o tema? “Apresentação da Base” (p.2)  “Princípios orientadores da BNC” (p. 7) “A educação especial na 

perspectiva inclusiva ea Base Nacional Comum Curricular” (p.11) “Documento preliminar à Base Nacional Comum 

Curricular – Princípios, formas de organização e conteúdo” (p. 15)) 

 

Tenho quatro comentários em relação a esses textos iniciais. 

Sugiro que nos “Princípios Orientadores”, em que se afirmam 12 direitos 
educacionais, seja incluído mais um tópico de modo a reforçar a temática do respeito à 
diversidade, como um importante eixo a organizar a educação brasileira.  Tomo a 
liberdade de sugerir uma redação: 
 

compreender a dinâmica sociocultural da sociedade brasileira com vistas à 
construção de representações sociais positivas que valorizem as diferentes origens 
culturais da população brasileira como um valor, num ambiente escolar que permita 
que a diversidade se manifeste de forma criativa e transformadora na superação de 
preconceitos e discriminações étnico-raciais estimulando um convívio mais fraternal na 
diferença, marcado por respeito e por solidariedade. 

Meu segundo comentário em relação a esses textos iniciais diz respeito ao 

tópico “Educação Especial”. Este texto me parece fora de lugar, quebrando a fluidez do 

texto. Sugiro que seja remetido para o final do documento ou seja colocado após o 

“Documento preliminar”.  Não há aqui qualquer intenção de menosprezar a 

importância do tema, mas apenas garantir uma melhor organicidade ao documento. 

Este texto, sobre a educação especial, tem uma abordagem que difere desses textos 

iniciais, sendo pouco efetivo o glossário que se apresenta no item Atividades de AEE. 

Tomo aqui uma segunda liberdade, a de sugerir que ele seja repensado, uma vez que 

não me pareceu produtivo para o documento a explicitação das 10 

atividades/estratégias de atendimento educacional especializado.  

Acredito que faria mais sentido um texto que explorasse de modo mais 

enfático: (1.) O direito dos estudantes com deficiência de participar ativamente do 

ambiente escolar e da vida escolar;  (2.) O ganho para a comunidade escolar e para os 

alunos sem deficiência da convivência com alunos portadores de deficiências, numa 

perspectiva de inclusão, de respeito com aqueles que são diferentes, do 

reconhecimento de limitações e de possibilidades de uso de outros sentidos, de modo 

acolhedor e respeitoso. Sugiro um texto que explore mais a ideia de que o cuidado 

com o outro é um valor importante a ser cultivado pela escola. 
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Meu terceiro comentário: não sei qual a posição do MEC em relação a proposta 

da BNC e a educação indígena, do campo e quilombola, que certamente, pela natureza 

dessas modalidades de ensino, têm características próprias, estabelecidas em 

diretrizes e normas específicas do Conselho Nacional de Educação. Isso não está 

contemplado nesse texto inicial, que embora respeitoso da questão da diversidade, 

não aborda essa questão. Parece-me importante avançar nessa discussão e contar com 

textos específicos sobre tais modalidades a partir de resposta objetiva para a questão: 

essas modalidades de ensino e as escolas que as oferecem seguirão a base nacional 

curricular comum? Creio que no caso da educação escolar indígena, cujo ensino, de 

acordo com a LDB e vasta legislação e normas existentes, deve ser pautado por uma 

perspectiva específica e diferenciada, que valorize os conhecimentos, práticas e 

línguas indígenas essa questão seja mais expressiva. Como conciliar a ideia de uma 

base nacional curricular comum com a perspectiva da interculturalidade, do 

bilinguismo ou multilinguismo, que devem organizar a educação nas aldeias? Creio que 

esse ponto não está equacionado nesse documento e que é necessário um 

posicionamento claro por parte da proposta. 

Por fim, meu último comentário: inicialmente busquei o link citado na página 

16 sobre o temas integradores, com a expectativa de encontrar textos específicos 

sobre cada um dos  6 temas, não tendo encontrado. Então entendi que se tratava de 

usar o link para acessar conteúdos relacionados a eles em toda a proposta. Porém, 

acredito que seria importante que os seis temas propostos como integradores entre as 

diferentes áreas de conhecimento fossem conceitualizados e explicitados. A simples 

citação dos temas e o recurso a buscar correlações via um link e um filtro não dão a 

dimensão do que se pretende. Penso que é fundamental haver um destaque maior 

para esses temas no documento, com textos que revelem a importância dos mesmos 

para a vida escolar e dos estudantes. Tais textos deveriam estabelecer as dimensões 

políticas, éticas e estéticas que são citadas no documento de modo a dar uma 

amarração à proposta curricular como um todo. 

 

II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) 
2.1- A diversidade é tratada de forma pertinente e consistente nos textos que apresentam as áreas de 
conhecimento?Em caso negativo, quais as modificações sugeridas? 
 
2.1.1- LINGUAGENS 

 

A questão da diversidade está contemplada de modo correto em diferentes 

passagens dos textos introdutórios, destacando-se  a diversidade linguistica e cultural 

e apontando que a área de Linguagens deve propiciar oportunidades de vivências 

significativas abrindo horizontes para realidades marcadas pela diversidade: fala-se em 

pluralidade, interculturalidades e relações étnico-raciais de modo satisfatório. 
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Ainda que o tema da pluralidade linguistica e da diversidade de línguas faladas 

no Brasil e no mundo seja abordado no componente de língua estrangeira, senti falta 

que no texto do componente de língua portuguesa não seja tratado de modo mais 

enfático essa questão. Parece-me importante que tanto em termos do texto de 

apresentação quanto dos objetivos de aprendizagem seja trabalhada a questão da 

relação de “uma língua, um país, uma nação”, focando o processo histórico de 

imposição do português como língua nacional, a existência de línguas gerais, a 

diversidade hoje de línguas indígenas faladas em todo o território nacional e a 

contribuição das línguas indígenas para o português atual, com inúmeras palavras de 

origem indígena presentes no nosso vocabulário. 

Considerei excelente o texto que apresenta o componente curricular de língua 

estrangeira moderna, apontando para a questão do pertencimento e para o mundo 

plurilíngue em que vivemos. A questão da diversidade linguistica e cultural está 

corretamente apresentada, bem como a proposta de abertura para o ensino de línguas 

a partir da realidade dos estudantes (se em fronteira, imigração, etc), valorizando o 

contexto de pluralidade sociocultural e linguística brasileira. 

 

2.1.2- CIÊNCIAS HUMANAS 

 O texto de abertura da área de Ciências Humanas e os objetivos da área são 

explícitos quanto a abordagem da diversidade. A Lei 11.645 é citada no texto sobre a 

área de ciências humanas no ensino médio. Um foco específico na história brasileira é 

realçado  no componente do texto curricular de história. Mas são nos objetivos de 

aprendizagem do componente curricular de história, seja no ensino fundamental, seja 

no ensino médio, que, de fato, a temática da história e da cultura dos povos indígenas 

se realiza. Em inúmeros tópicos, propõe-se uma nova abordagem para a temática, 

retirando a invisibilidade curricular que sempre caracterizou a abordagem dos povos 

indígenas e suas histórias na escola.  

Considero que a Lei 11.645 está plenamente contemplada nos conteúdos e 

abordagens propostas para o componente curricular de história, salientando a 

inovação e a pertinência da proposta, que incorpora contribuições atuais da reflexão 

acadêmica sobre esses povos e histórias, advindas tanto da história quanto da 

antropologia. De modo que não tenho sugestões ou modificações a propor, a não ser 

manifestar que essas propostas de fato se realizem. 

No componente de geografia também a temática se faz presente, ainda que de 

modo muito mais tímido, mas que me pareceu suficiente em função da proposta como 

um todo. 
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Já na disciplina de religião, a abordagem da diversidade cultural religiosa 

estrutura a proposta apresentada. 

Por fim, na disciplina de sociologia, embora se afirme a incorporação da ciência 

política e da antropologia, os conceitos propostos para cada ano do ensino médio 

restringem-se basicamente a área da sociologia. Parece-me que a abordagem da 

pluralidade cultural ganharia maior ênfase nessa disciplina se conceitos como Cultura, 

Identidade, Gênero,  Sexualidade fossem incorporados à proposta, oportunizando 

oferecer aos estudantes condições de desenvolver e vivenciar, como valor 

fundamental, o respeito à pluralidade de formas de se viver a condição humana. 

Sugiro, então, que se considere a possibilidade de incorporação desses conceitos e de 

uma abordagem mais explicita na parte de objetivos de aprendizagem para o tema da 

pluralidade cultural. 

 

2.1.3- CIÊNCIAS DA NATUREZA 

  Aqui um comentário estilístico se impõe: diferente de outras áreas, no 

componente ciências são dados exemplos de temas e abordagens e estrátegias para 

objetivos de aprendizagem, deixando esse componente bem distinto dos demais. 

Sendo uma proposta geral, considerei estranho que somente aqui isso seja 

apresentado. 

 Embora em ciências se proponha discussões relacionadas a biodiversidade, 

sustentabilidade, manejo, mudança climática, etc pareceu-me tímida a abordagem 

quando se pensa sobre a Amazônia, a importância das florestas tropicais para a 

regulação climática e regime de chuvas, não só para o Brasil como um todo, mas para 

o resto do mundo. Penso que aqui se tem a oportunidade de apresentar e discutir 

essas questões colocando o papel das terras indígenas e das florestas nelas existente, 

não só para a sobrevivência das populações indígenas, mas para a manutenção do 

clima como um todo. Nos objetivos de aprendizagem se comenta como exemplo a ECO 

92, mas nada se diz sobre as diferentes convenções, patrimônio genético, conferências 

do clima. Parece-me que o tema das mudanças climáticas e do papel do Brasil nessa 

discussão deveriam ser melhor abordados nesse componente. Cabe lembrar que as 

Terras Indígenas ocupam cerca de 13% do território nacional e sua importância para a 

regulação climática vem sendo apontada em inúmeros trabalhos científicos na 

atualidade. 

 

2.1.4- MATEMÁTICA 

 Não há referências à temática da diversidade. Não tenho sugestões a fazer. 
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III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS DIFERENTES ETAPAS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
A diversidade é contemplada nos objetivos de aprendizagem propostos pelos diferentes componentes 
curriculares para  cada etapa de escolarização?A diversidade perpassa de forma contínua e crescente os 
objetivos de aprendizagem de todas as áreas e componentes curriculares? Em caso negativo, quais as 
modificações sugeridas para a estrtura desses objetvos? (Seus comentários podem incidir sobre cada 
um dos objetivos ou se referirem a conjuntos de objetivos, como preferir. ) 
 
3.2- ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS  /  3.3- ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS  /  3.4- 
ENSINO MÉDIO 
 

3.2.1- Língua Portuguesa 

 

O contato e a apreciação com textos literários tradicionais, bem como 

indígenas e de outros povos está contemplado em diferentes anos de estudo, 

parecendo-me suficiente para uma abordagem da diversidade indígena no 

componente de língua portuguesa. 

Sem sugestões de moficações ou acréscimos. 

 

3.2.2- Arte 

Os objetivos de aprendizagem poderiam apontar, nos diferentes anos, não somente o 

conhecimento e apreciação de obras e produções visuais e plásticas de artistas locais, 

regionais, nacionais e estrangeiros, mas de “artistas e grupos”, o que nos levaria a tomar em 

consideração as produções coletivas de povos indígenas (e também de origem africana) seja 

em termos da pintura corporal, dos rituais, das danças, das músicas, da produção material. 

Mais que artistas ou autores individuais, temos produções culturais coletivas, porque 

relacionadas a povos e culturas com as quais os estudantes deveriam manter contato durante 

a escolarização, reconhecendo sua importância para a formação da sociedade brasileira e sua 

presença no nosso coditiano e na cultura nacional. 

Sugiro que haja uma referência mais explícita no sentido de trazer para o currículo o 

conhecimento e o estudo das manifestações artísticas indígenas, seja na música, na produção 

material, na pintura corporal, nos rituais. Estudos antropológicos entre povos ameríndios têm 

demonstrado que atividades designadas como artísticas não correspondem a um domínio 

autônomo da vida social e que estes povos não possuem um conceito para se referir à arte ou 

à estética, tal como estas são concebidas no ocidente. Enquanto as sociedades ocidentais 

compartimentam saberes e práticas, definem especialistas, investem na autonomia do sujeito, 

os ameríndios possuem lógica distinta, em que não há campos autônomos e independentes da 

vida social: suas ações e práticas estão organizadas em função de suas relações com distintas 

esferas do universo em práticas marcadas por reciprocidade, por trocas e por transformações. 

Trocam-se bens, comidas, pessoas, conhecimentos, substâncias. Coisas, pessoas e relações se 

transformam o tempo todo, desde épocas imemoriais aos dias de hoje. Assim, o que 
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usualmente nos acostumamos a chamar de arte em nossa sociedade não é uma esfera 

independente entre os ameríndios, mas está presente nos rituais, nos cantos, na oratória, na 

confecção dos objetos, na forma como as casas estão dispostas na aldeia, nos instrumentos de 

trabalho, na decoração dos corpos. Se no ocidente arte é antes de tudo algo que se usufrui 

pela contemplação, entre os ameríndios arte é algo que cria, que instaura comunicação entre 

diferentes domínios do mundo humano e não-humano.  

Penso que a proposta de Artes poderia ser enriquecida se incorporasse tais reflexões, 

inclusive abrindo-se para uma discussão sobre o que é arte para diferentes povos e culturas. 

Como a Lei 11.645 cita explicitamente a área de educação artística, acredito que se faz 

necessário uma abordagem mais explícita tanto no texto do componente curricular de arte 

quanto nos objetivos de aprendizagem, seja do ensino fundamental seja do ensino médio. 

 

3.2.3- Educação Física 

Para ficar mais explicita a possibilidade de se incorporar conteúdos relativos aos povos 

indígenas nesse componente de ensino, que poderia abrir e trazer várias novidades à prática 

da disciplina de educação física, sugeriria ampliar formulações do texto como, por exemplo no 

objetivo dLIEF2COA032, incluindo o termo “indígena”.  

Na página 105, LIEF3COA087 – substituir Uga-Uga por Huka-Huka, que é o modo como 

os índios do Xingu se referem a essa prática. 

 

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

 

 Finalizando o presente parecer  penso que o documento poderia ser acrescido de um 

apêndice que inventariasse e resumisse as diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação, de modo a ampliar o conhecimento sobre elas para os 

professores e pais de alunos.  

Considerando os comentários apresentados nesse parecer, sou da opinião que tanto a 

temática da diversidade quanto o disposto na Lei 11.645 estão devidamente contemplados na 

atual proposta de documento da Base Nacional Comum Curricular, sendo importante proceder 

com as revisões apontadas aqui. 

 

São Paulo, 06 de fevereiro de 2016. 

 

Dr. Luís Donisete Benzi Grupioni 
Coordenador do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) 
Pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo (CestA-USP) 


