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PARECER  SOBRE O DOCUMENTO PRELIMINAR DA BNCC - TEATRO 

 

Parecerista: Mônica Torres Bonatto (Colégio de Aplicação/UFRGS)  

 

Os apontamentos que trago a seguir são fruto não apenas da leitura individual do 

documento em questão, mas, em especial, das discussões realizadas com professores da 

Educação Básica oriundos de diversas áreas do conhecimento no Colégio de Aplicação da 

UFRGS e, ainda, de elaborações feitas em reuniões com colegas docentes das áreas de 

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, atuantes no Colégio de Aplicação (CAp), na Escola 

Superior de Educação Física e Dança (ESEFID), na Faculdade de Educação (FACED) e no 

Instituto de Artes (IA) da UFRGS. Tais encontros tiveram como principal objetivo debater o 

texto do Documento Preliminar da Base Nacional Comum Curricular, apresentado pela 

Secretaria de Educação Básica no ano de 2015. 

	

 I - SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO	

A estrutura do documento favorece a compreensão da proposta apresentada pela 

SEB/MEC, organizada em quatro grandes áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas. No entanto, tal divisão, já apontada em documentos 

produzidos anteriormente (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 

2013) e aos quais a BNCC está submetida, é um dos motivos de grande preocupação, ao 

menos nos espaços nos quais circulei, pois reforça a hierarquização dos campos de 

conhecimento, já bastante cristalizada (e contra a qual lutamos cotidianamente), no sistema 

educacional brasileiro. Essa hierarquização se reflete em especial em dois pontos, a saber:	

1 - A Matemática, ao ser apresentada como área de conhecimento, rompe com a 

lógica que norteou a organização dos demais componentes curriculares, aglutinados em 

grandes áreas. Se o objetivo foi favorecer a criação de currículos inovadores, 

interdisciplinares, o destaque dado ao componente Matemática, apenas reforça a sua 

tradição como componente ‘diferenciado’. Tendo em vista a alegação de que, por estarem 

seguindo a divisão já definida e aprovada em documentos que precederam a BNCC, fica a 

sugestão de que tal problematização seja, de alguma forma, contemplada no versão final do 

texto.	

2 - A área de Linguagens, por sua vez, reúne quatro componentes: Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. No componente Arte, estão 

agrupados quatro “subcomponentes”: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.  

 Antes de dar continuidade à análise do documento preliminar da BNCC, se faz 

necessário pontuar, novamente, o incômodo gerado pela inserção das Artes Visuais, da 
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Dança, da Música e do Teatro como “subcomponentes” do componente curricular Arte. O 

fato de o documento atribuir às diferentes artes a denominação “subcomponentes” - e 

colocando-as, portanto, com um estatuto que não chega a área nem componente curricular - 

expressa hierarquias que existem tradicionalmente entre as disciplinas e que um documento 

como a Base deveria, justamente, não reforçar.	

Já há muitas discrepâncias quanto à carga-horária, condições de trabalho, recursos 

e forma de organização de diferentes áreas do saber no Ensino Básico e, nesse sentido, a 

Base poderia fazer um movimento mais enfático de valorização dessas áreas do 

conhecimento, não colocando-as como subitens, e sim legitimando suas especificidades. Da 

forma como o texto está, coloca-se em primeiro plano da área a Língua Portuguesa, em 

detrimento de cada uma das áreas específicas de conhecimento em Arte, como se elas não 

fossem também áreas específicas de conhecimento. Entende-se a necessidade de 

permanência dos termos e classificações: “Área – Linguagem” e “Componente curricular – 

Arte (e outros)”, visto que tal organização está determinada em documentos que antecedem 

a BNCC e aos quais a mesma está subordinada. No entanto, o termo “subcomponente” não 

é apropriado, pois indica as áreas da Arte como subjugadas às outras, que são os 

“componentes curriculares”. 	

Muito foi produzido nas últimas décadas sobre esses quatro componentes 

curriculares, seja em pesquisas acadêmicas, seja através dos movimentos encabeçados por 

docentes/arte-educadores e por suas associações representativas (ABRACE, ANPAP, 

ABEM, ANPPOM, ANPED, FAEB, ABET entre outras) pela consolidação dos mesmos no 

currículo das escolas, observando-se suas especificidades. Nesse sentido, ainda que esteja 

presente no texto a preocupação com a necessidade de professores especializados em 

cada um dos campos de conhecimento em Artes1, não está garantida a ruptura com uma 

prática comum nas escolas brasileiras, que muitas vezes optam por privilegiar uma das 

Artes ou, ainda, o desenvolvimento do trabalho com os quatro componentes encabeçado 

por um mesmo professor (normalmente especializado em apenas uma das áreas). 

Sugere-se, ainda, que seja repensada a estrutura atenta exclusivamente às áreas do 

conhecimento, sem setores do documento dedicados ao planejamento interdisciplinar nos 

anos/níveis de ensino. Compreende-se que a perspectiva é de que, a partir de um 

documento balizador no qual estejam claros os conteúdos, cada professor especialista seja 

capaz de contribuir na construção do currículo de sua escola; no entanto, não se pode 

esquecer que o foco das estratégias de ensino deve ser o estudante - que estabelecerá 
																																																													
1	 “Ao considerar que a formação em Arte acontece em licenciaturas específicas (artes visuais, dança, teatro e 
música), é necessário garantir professores habilitados em cada um dos subcomponentes, para todas as etapas 
da Educação Básica. Igualmente, é fundamental assegurar espaços físicos e materiais adequados para a prática 
de cada subcomponente, bem como tempo apropriado para o desenvolvimento do trabalho” (BNCC, p. 97)	
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ligações muito mais aprofundadas entre conteúdos organizados de forma dialógica entre si e 

adequada para sua etapa de escolarização - e também o grupo de professores da 

série/ciclo/ano/etapa - cujo trabalho pode ser muito facilitado caso um documento como a 

Base aponte conceitos comuns aos componentes curriculares da mesma série/ano/etapa. 

Portanto, além da atenção a cada área de conhecimento, seria muito importante que a Base 

pudesse, de alguma forma, contribuir para a reflexão interdisciplinar e o planejamento 

conjunto.	

	

 II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS DE APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE 

LINGUAGENS E DO COMPONENTE ARTE/TEATRO	

2.1 - Tratamento do componente no texto que apresenta a área de Linguagens 

A estratégia de construir um texto de apresentação da área de Linguagens, definindo 

objetivos gerais para a Educação Básica, é considerada adequada, uma vez que estão 

sendo reunidas áreas com especificidades, e é fundamental que se compreenda qual o eixo 

comum que torna essa reunião pertinente, pedagogicamente. No entanto, ainda que o texto 

manifeste a intenção de, ao integrar os quatro componentes em uma área, “romper com 

uma lógica de organização escolar que reforça certa dissociação e hierarquia entre as 

linguagens” (BNCC, p. 298), ganham pouca atenção na redação conceitos caros ao campo 

das Artes.	

 Justamente por compreender que esse texto de apresentação traz a essência do que 

se entende por “Linguagens” na Base é que se deve levar em consideração um debate que 

compõe o escopo de discussões dos grupos de professores e pesquisadores que se 

dedicam a pensar a relação entre Arte e Escola ou Arte e Ensino, qual seja: a inserção da 

Arte ou, melhor dizendo, das Artes, no campo das Linguagens. Problematiza-se, aqui, o 

entendimento da Arte como (somente) uma linguagem, ou seja, questiona-se a pertinência 

do uso do termo “Linguagem” em referência às Artes no documento, visto que as Artes 

dizem respeito a mais âmbitos do conhecimento humano que apenas a leitura e escrita - ao 

contrário do que está sugerido no texto de apresentação, que não dá o devido espaço a 

outros aspectos, tais como oralidade, corporeidade, processos criativos, interações 

performáticas etc. Considera-se que, a longo prazo, será importante problematizar a 

presença da Arte na área de Linguagens mas, para este momento, sugere-se a ampliação 

do conceito de Linguagem no próprio documento da BNCC, para que o mesmo contemple 

mais a Arte em suas especificidades, visto que a tentativa de argumentação em torno dos 

pontos em comum às diferentes “linguagens” que compõem a área se mostra frágil e pouco 

consistente, no que diz respeito ao ponto que mencionamos.	
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Outra questão a discutir é a definição dos objetivos da área de Linguagens para a 

Educação Básica, que contempla apenas parcialmente o componente Arte/Teatro. Observe-

se os objetivos, listados abaixo:	
	

• interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na perspectiva 
de sua recepção e produção, de modo a ampliar, gradativamente, o repertório 
de gêneros e de recursos comunicativos e expressivos;	

• reconhecer as condições de produção das práticas de linguagens (quem, o quê, 
por quem, para quê, para quem, em que suporte, modo de circulação), 
materializadas na oralidade, na escrita, nas linguagens artísticas e na cultura 
corporal do movimento;	

• refletir sobre os usos das linguagens e os efeitos de sentido de diferentes 
recursos expressivos, levando em conta as condições de recepção e produção;	

• compreender a diversidade de manifestações linguísticas, artísticas e de 
práticas corporais como construções sociais e culturais, relacionando-as com 
ideologias e relações de poder;	

• interagir com o outro, usando expedientes comunicativos e expressivos nas 
diversas práticas sociais de modo crítico, autoral e criativo;	

• reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das linguagens, 
apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios.	(BNCC, p. 31-32) 	

	

 Como fica evidente, o foco do texto de apresentação e dos objetivos gerais da área 

são aspectos vinculados ao letramento/compreensão dos códigos de linguagem 

(reconhecer, refletir, compreender e apreciar), deixando de enfatizar características 

fundamentais do trabalho com o componente curricular Arte/Teatro na escola, como os 

processos de criação, o trabalho coletivo e colaborativo e, em especial, a experimentação 

(que são sugeridos pelo uso genérico e repetido do verbo interagir). Ainda que alguns 

desses itens apareçam mais adiante nos objetivos específicos de Artes Visuais, Dança, 

Música ou Teatro, penso que é importante que a dimensão da criação seja contemplada já 

nessa construção inicial.	

Por outro lado, considera-se positivo que as disposições contidas nas áreas do 

conhecimento em Arte não são conteudistas e sim abertas o suficiente para que os 

professores possam elaborar seu plano de trabalho de forma livre e autônoma. Entretanto, o 

texto deixa espaço para interpretações superficiais sobre a arte/o fazer artístico na 

educação escolar. Exemplo disso é a menção, na página 10, ainda que a título de exemplo, 

de “desenho e canto” como “atividades artísticas”, dando a entender que o mesmo 

professor, não importando sua formação, pode ser responsável por ambas e, ainda, 

sugerindo uma possível restrição do campo das Artes Visuais ao desenho e do campo da 

Música ao canto.  

Tendo em vista o contexto das escolas brasileiras, nas quais Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro ainda buscam se consolidar como campos de conhecimento, há o risco da 

interpretação da polivalência como alternativa para o atendimento do componente curricular 

Arte: o professor atenderia aos quatro “subcomponentes” em um único componente 

curricular denominado “Arte”, o que mais uma vez reforçaria a tradicional percepção de que 

Prof. Gilberto Icle
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as Artes não são áreas com conhecimentos específicos e conceitos próprios, e que 

poderiam ser igualmente ministradas por apenas um professor.  

É de fundamental importância enfatizar a necessidade de formação específica para a 

atuação docente no âmbito de cada área do conhecimento em Artes, bem como evitar que 

os objetivos propostos deixem brechas para uma leitura, digamos, superficial da relação 

entre as Artes. Com tal preocupação em mente, trago como exemplo um dos objetivos da 

área de teatro, Ensino Fundamental - Anos Iniciais, que diz: “compor e encenar pequenas 

sequências cênicas, usando músicas, imagens, pequenas narrativas ou outros estímulos de 

forma a integrar outras artes” (LIAR1COA016, BNCC, p. 102). É certo que o fazer teatral 

está em estreito diálogo com as outras Artes (e vice e versa), mas tomar músicas, imagens 

ou pequenas narrativas como ponto de partida para construção de cenas, não significa que 

estamos trabalhando com Música, Artes Visuais e Literatura enquanto áreas de 

conhecimento com especificidades e objetivos próprios. Podemos, sim, atentar para a 

interface destas com o teatro, mas isso não esgota o trabalho que se espera realizar em 

sala de aula a partir do conhecimento produzido nesses campos. 	

Ainda nessa perspectiva, chamo a atenção para o fato de a Arte na BNCC estar 

sendo descrita inúmeras vezes como “recurso expressivo” e não como conhecimento, pois 

reduz a condição epistemológica das áreas de Arte a um mero instrumento, um meio. É 

possível substituir “recursos expressivos” por “conhecimento”, pois se postula cada uma das 

artes como uma área de conhecimento que precisa ser cuidadosa e seriamente pesquisada 

em suas especificidades. É importante reforçar que essa perspectiva não se opõe à ideia de 

que as Artes se incluam no processo dialógico e interdisciplinar proposto pela Base - muito 

pelo contrário, pois permite compreender cada uma dessas áreas do conhecimento em arte 

como um campo complexo, contextualizado e interrelacionado com outros âmbitos do 

conhecimento. 	

Uma ausência notável no texto da Base sobre Arte/Teatro é referência à pesquisa 

em Arte. Tendo em vista que os diferentes componentes curriculares e áreas do 

conhecimento são convidados a explorar temas relevantes e atuais, tais como culturas 

indígenas e afro-brasileiras, e temáticas concernentes ao gênero e à diversidade sexual, 

entende-se que as Artes têm muito a contribuir nessa discussão. Os processos de pesquisa 

específicos das Artes, portanto, devem ser incluídos - e mencionados - como possibilidade 

de ação/reflexão significativa e contextualizada, a fim de garantir de forma clara e intensa a 

abordagem da diversidade cultural – epistemológica, artística, científica - na educação 

escolar.	

Constata-se, ainda, que na construção dos objetivos de aprendizagem de cada 

“subcomponente” não estão presentes a indicações para construção de uma perspectiva de 

trabalho interdisciplinar, até mesmo porque os objetivos de cada etapa para Artes Visuais, 

Prof. Gilberto Icle
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Dança, Música e Teatro parece não terem sido construídos a partir de eixos comuns ou, 

ainda, com a preocupação de diálogo. A distância do que é proposto nos objetivos de cada 

área das Artes aumenta ainda mais quando relacionadas aos demais componentes da área 

de linguagens e, praticamente inexiste em relação às outras áreas.  Isso reforça, mais uma 

vez, a percepção de que as áreas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro não 

apresentam no texto possibilidades conceituais e pedagógicas tão relevantes quanto as de 

outros componentes curriculares. 	

Considero que há uma lacuna no que diz respeito à fundamentação teórica 

apresentada no corpo do documento, ou seja, falta explicitar e contextualizar os conceitos 

utilizados. Em termos gerais, um caso flagrante é o de objetivos de aprendizagem que, sem 

conceituação, acabam incluindo desde sugestões de atividades até conteúdos 

programáticos. Um caso específico das Artes é a utilização do termo “obra”, visto que há 

produções artísticas coletivas (por exemplo, entre povos indígenas e comunidades 

quilombolas) que não se enquadram no modelo ocidental-europeu de “obra”. 	

A discussão em torno do conceito de Arte Contemporânea, em especial quando 

pensamos em objetivos como compreender e investigar a Arte Contemporânea, está 

ausente do texto, bem como reflexões mais elaboradas sobre a relação entre as Artes e as 

mídias contemporâneas. Essa ausência não apenas deixa o ensino das Artes desatualizado 

e distante das práticas atuais (e, inclusive, das práticas do imenso número de estudantes 

que têm acesso às mídias e são, na sociedade contemporânea, produtores de material), 

mas também não reflete posições expressas pela própria Base na Área de Linguagens. 

Mais uma vez percebe-se a disparidade de entendimento sobre componentes curriculares 

da mesma Área.	

	

 2.2- Apresentação do “subcomponente” Teatro	

O texto de apresentação da área de Teatro traz elementos que apontam para 

resquícios da relação de submissão do teatro ao texto literário. Essa visão é bastante 

arraigada na educação escolar, e leva à limitação da prática teatral na escola, pois o 

desenvolvimento da expressividade e da comunicação está no foco da prática teatral 

através da vivência de situações de criação. Vincular o Teatro à Literatura faz com que se 

pense a aula de Teatro como a análise de textos pré-existentes consagrados ou à busca por 

intencionalidades e mensagens implícitas e/ou explícitas, ignorando a especificidade do 

componente curricular. Aliás, esse é mais um exemplo em que a relação entre a área de 

Teatro e os demais componentes da área de Linguagens, ou mesmo com as demais áreas, 

deixa espaço para que se perpetue a compreensão do teatro como ferramenta para o 

ensino de conteúdos e outras áreas. É preciso abordar de forma mais aprofundada a 

relação, que se quer intrínseca, entre os componentes agrupados nas Áreas de 
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Conhecimento, para evitar a hierarquização dos conteúdos com base na incompreensão de 

uns sobre as especificidades dos outros.	

Outro elemento bastante importante: o texto carece de maior precisão no que diz 

respeito à rede conceitual que o sustenta. Conceitos-chave que compõem o escopo teórico 

relacionado ao teatro-educação e ao ensino de teatro estão presentes, mas sem 

contextualização. Apenas para dar um exemplo, trazemos aqui o caso do conceito de jogo 

dramático: na obra de Jean-Pierre Ryngaert (1981; 2009), um dos teóricos mais 

conhecidos no Brasil, jogo dramático define uma modalidade de trabalho baseada em jogos 

de improvisação, com ênfase no caráter lúdico da atividade e não necessariamente nos 

aspectos formais do espetáculo teatral. Entretanto, da forma como está colocado no 

documento, o termo pode ser tomado pela noção de jogo simbólico, esta última relacionada 

à teoria de Jean Piaget (1990). Trazemos esse exemplo para ilustrar a necessidade de 

maior clareza conceitual e, principalmente, da necessidade de explicitar o referencial 

utilizado. 	

Identifico, além de Ryngaert, Viola Spolin (1992) como outra referência do grupo 

redator da Base, visto que o termo jogos teatrais remete diretamente à sua proposta 

metodológica e está presente, por exemplo, no objetivo LIAR2COA0442 (sobre o qual 

voltarei a falar mais adiante). Sobre o referencial teórico, questiono: seriam apenas essas as 

abordagens metodológicas indicadas? Ou, ainda, é papel desse documento indicar a 

metodologia a ser seguida? Quais são as noções que abrangem os aspectos essenciais do 

fazer teatral e que possibilitam os arranjos mais diversos levando em conta as 

particularidades de cada escola, grupo ou região quando envolvida na construção de seus 

currículos?   

 Retomo a questão da relação do ensino das Artes com a Arte Contemporânea a 

partir do objetivo do “subcomponente” Teatro apresentado para o Ensino Médio: “reconhecer 

as diferentes estéticas da cena contemporânea, manipulando elementos do teatro pós-

dramático, do teatro performativo e da arte da performance” (LIAR3COA090, BNCC, p. 106). 

Considero que as três noções apresentadas através desse objetivo são de extrema 

relevância no cenário artístico contemporâneo, porém, considero que, da forma como estão 

citadas, deixam poucas pistas para o futuro leitor do documento sobre quais são os 

elementos que as tornam emblemáticas ou merecedoras de destaque no texto da BNCC. A 

manifestações artísticas contemporâneas identificadas com a arte da performance 

(GOLDBERG, 2006; SCHECHNER, 2000), por exemplo, são marcadas por experiências 

que habitam a fronteira entre diferentes campos e dialogam com mais de uma área ou 
																																																													
2	“Conhecer as diferenças entre o jogo projetado, o jogo dramático e o jogo teatral” (BNCC, p. 104). 
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gênero artístico, muitas vezes na contramão da lógica vigente, que encaminha para a 

compartimentalização. Como trazer esse movimento possibilitado pela Arte da Performance 

para os objetivos descritos na Base? Já as definições de teatro pós-dramático (LEHMANN, 

2007) e teatro performativo (FÉRAL, 2009)  podem gerar intensos debates e, para a Base, 

penso ser importante pensarmos na relevância da identificação de diferenças entre ambos 

ou na identificação e exploração das características que os diferenciam de outros modelos 

de espetáculo.  

	

	

III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS 

DIFERENTES ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Os objetivos específicos da área de teatro estão, de maneira geral, adequados à 

etapa de escolarização para a qual são propostos. No entanto, verifica-se que apenas nos 

objetivos do Ensino Médio é mencionada a expectativa de um posicionamento crítico 

refletido nas produções dos estudantes: “comunicar-se por meio de gestualidades e 

vocalidades, expressando ideias complexas de maneira crítica e reflexiva” (LIAR3COA084, 

BNCC, p. 106). Considera-se que contextualização, argumentação e capacidade crítica são 

elementos que estão fortemente presentes no fazer artístico e podem ser mencionados nos 

objetivos desde etapas anteriores (no caso, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental), pois 

tal exercício será realizado de acordo com as possibilidades de estudantes e professores 

em cada etapa da escolaridade. 	

Alguns outros elementos que geraram preocupação estão listados a seguir.	

Verifica-se, por exemplo, momentos em que um objetivo do ensino está colocado 

como objetivo de aprendizagem: “conhecer as diferenças entre o jogo projetado, o jogo 

dramático e o jogo teatral” (LIAR2COA044, BNCC, p. 104). Nesse caso, o estudante poderá 

experimentar as diferenças entre jogo projetado, o jogo dramático e o jogo teatral, mas o 

interesse em identificar quais são as formas de jogar de seus estudantes e quais os desafios 

que serão propostos a eles cabe ao professor. Outra preocupação referente à redação 

desse objetivo diz respeito à adequação conceitual, visto que o texto se refere aos anos 

finais do ensino fundamental e o chamado “jogo projetado”, na definição oferecida por Peter 

Slade, remete aos “estágios mais precoces da criança pequena, que ainda não está pronta 

para usar seu corpo totalmente” (SLADE, 1978, p. 19), ou seja, em geral não se aplica aos 

estudantes em questão. 	

Ainda sobre a redação dos objetivos, ressalto a inadequação da expressão “ter 

prazer”, apresentada nos objetivos “ter prazer em ouvir e contar histórias dramatizadas 

próprias da cultura infantil” e “ter prazer em encenar estilos cênicos diferentes” 

(LIAR1COA013 e LIAR2COA049, BNCC, p. 102 e 104), que se referem aos Anos Iniciais e 
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Finais do Ensino Fundamental. É preciso maior precisão ao delinear o objetivo de 

aprendizagem da área: o que a expressão “ter prazer” significa? Talvez a escrita pudesse 

ser alterada para, por exemplo, “experimentar”, “explorar” ou, ainda, “participar” da contação 

de histórias, ouvindo e narrando situações próprias do universo infantil.	

Retomo a questão da necessidade de maior clareza quanto ao referencial teórico 

trazido no texto da Base ao analisar o objetivo “explorar modalidades de improvisação, em 

especial de jogo dramático, valorizando o trabalho coletivo e a autoria” (LIAR1COA015, 

BNCC, p. 102). Algumas propostas metodológicas despontaram, ainda nas décadas de 

1960 e 1970, como possibilidades de diálogo entre o teatro de seu tempo e o ensino de 

teatro, ganhando especial atenção dos pesquisadores brasileiros: os Jogos Teatrais, da 

norte-americana Spolin (1992, 1999) e o Jogo Dramático, na vertente francesa (jeu 

dramatique), desenvolvida por Ryngaert (1981), apenas para citar dois autores aos quais já 

fiz referência nesta avaliação. Portanto, quando utilizamos tal nomenclatura, estamos 

apontando para um caminho metodológico. Outros autores, como o brasileiro Augusto Boal 

(2000), por exemplo, tem extenso material sobre metodologias de trabalho a partir de jogos 

de improvisação com não-atores e não estão representados na redação atual da Base. 

Caso esta seja uma opção, penso que precisa estar explicitada no texto de apresentação.	

Ressalto que conceitos, definições e nomenclaturas que são correntes entre 

determinados grupos de profissionais da área não podem ser tomadas como “universais”, 

sob pena de estarmos esvaziando-as de significado.	

	 Dentre os tópicos que elegi abordar nesse parecer, resta, ainda, falar sobre a 

ausência de objetivos que abordem a centralidade do corpo e da voz no fazer teatral nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Para finalizar, ressalto a importância do papel do professor no processo de 

construção dos currículos. Oferecer diretrizes que possibilitem aos educadores material de 

referência e qualidade, que possibilitem a montagem de currículos adequados às vivências 

e condições de suas escolas, e não uma seleção de conteúdos que devam ser ministrados, 

ou de linhas teóricas que devam ser seguidas, é, a meu ver, o grande desafio que se 

impõem à uma empreitada como esta: de construção de uma Base Curricular Comum. Tal 

documento ganhará força e sentido, quanto mais amplo for o debate. Portanto, a análise que 

aqui se apresenta parte da ideia de que a Base Nacional Curricular Comum busque evitar a 

hierarquização dos campos do conhecimento, e que se coloque como ferramenta para o 

trabalho dos profissionais que pensam e praticam Educação.	

	

	

	

	

Prof. Gilberto Icle
Realce
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