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O CONCEITO DE DIVERSIDADE NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Resumo: Homologada no ano de 2017 a Base Nacional Comum Curricular

propõe uma educação centrada em competências e habilidades, trabalhadas a

partir das diversidades existentes no país. Dessa forma, o objetivo do trabalho

é analisar como a diversidade é abordada no documento. Pretendo ainda

fazer uma análise crítica sobre concepções de fundo presentes no referido

documento voltado para o sistema educacional Brasileiro.

Palavras-chave: diversidade - educação - documento - reforma neoliberal

Abstract: Homologated in 2017, the National Common Curricular Base

proposes an education centered on competences and skills, based on the

existing diversity in the country. Thus, the objective of the work is to analyze

how diversity is addressed in the document. I also intend to make a critical

analysis on the background conceptions present in the referred document

aimed at the Brazilian educational system.

Keywords: diversity - education - document - neoliberal reform



Introdução

A Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC, se trata

de um documento de caráter normativo e foi homologada no ano de 2017. O

documento estava previsto no artigo 210 da Constituição Federal de 1988, no

artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases - LDB e nas metas 2, 3 e 7 do PNE de

2014. O documento encontra-se dividido em 10 competências e habilidades

gerais que abrangem as mais diversas áreas da vida do discente, não se

restringindo somente a formação científica, mas contemplando também a

formação humana, cidadã, socioemocional, tecnológica, social, entre outros. A

ideia é promover a formação completa do discente concatenada com o

contexto atual, tornando-o autônomo e desenvolvendo a capacidade de

aprender a lidar com o novo cenário mundial. A base denomina esse tipo de

ensino como educação integral, a qual

“Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao

desenvolvimento humano global, o que implica compreender a

complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo

com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual

(cognitiva) ou a dimensão afetiva.” (BRASIL, 2018, p. 14).

Por se tratar de um documento de caráter normativo, a intenção dele é

nortear a educação básica através de um “conjunto orgânico e progressivo de

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo

das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em

conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).”

(BRASIL, 2018, p. 07).

A ideia é que o documento sirva de referencial para os currículos do

sistema, redes escolares e das propostas pedagógicas das escolas de todo o

país, incluindo o Distrito Federal. Visando o alinhamento entre as três esferas



governamentais do país,com a finalidade de dar continuidade às políticas de

educação e evitar a fragmentação das mesmas, uma vez que grande parte

dos documentos, referenciais e políticas relacionadas à educação não são

seguidas ou são descontinuadas, como se fossem facultativas por não haver

um acompanhamento pela esfera federal.

Por fim, todas as propostas contidas na BNCC têm um objetivo em comum:

tornar o acesso e os conhecimentos democratizados, de forma que todos,

independente da região onde está localizado, tenham os mesmos acessos aos

conhecimentos e a garantia do direito ao ensino, além da continuidade, através

de um currículo que estabelece conteúdos, aprendizagens e processos

semelhantes a partir da homogeneização das competências e habilidades.

Entretanto, existe algo inquietante nos objetivos da BNCC. No Brasil, há uma

grande pluralidade quando se trata das regionalidades, cada uma com suas

características e peculiaridades, além de o sistema de educação brasileiro

contar com outras modalidades de educação, legitimadas através de variados

documentos e que expressam e respeitam as realidades, as relações

estabelecidas, as características, peculiaridades, atividades desenvolvidas de

acordo com a região específica. Sendo assim, a pergunta que fica é a

seguinte: a base nacional comum curricular contempla a diversidade existente

no país? Tendo essa questão como norte, este artigo se pretende investigar a

Base Nacional Comum Curricular e a diversidade levantada no documento

levando em conta os seguintes aspectos: os objetivos por trás da criação da

Base Nacional Comum Curricular, a noção de diversidade presente no

documento e as intenções por trás da abordagem do termo e a diversidade

aplicada no chão da escola pelos profissionais da educação. Este último

objetivo só foi possível por meio de entrevistas realizadas com docentes da

educação básica.

1 . Democratização por meio da educação/ A educação é a base:



Durante o ano de 2018 foi veiculado massivamente em canais de rádio e

televisão a propaganda1 do governo federal sobre as benesses da

implementação da Base Nacional Comum Curricular. Na propaganda do

governo federal sobre a implementação da base nacional comum curricular,

veiculada em canais de rádio e televisão de toda a cadeia nacional, durante o

final de 2017 e todo o ano de 2018, era ilustrada a situação de duas crianças,

de faixa etária semelhante, oriundas de regiões diferentes do país, em suas

respectivas rotinas escolares. No entanto, ao chegarem na escola o

conhecimento que estava sendo transmitido era o mesmo para ambas. A

narrativa da propaganda era voltada para os elementos que compõem a base,

suas intenções e o objetivo da democratização do acesso ao conhecimento e

alinhamento dos conteúdos. Evidentemente, a ideia da propaganda em

questão foi ótima, alinhando a proposta da base e a ilustração da mesma.

Durante todo o documento é possível encontrar na introdução, nas

competências e habilidades gerais, além das habilidades específicas de cada

área abordagens relacionadas à diversidade. É abordado, por exemplo, a

diferença e a necessidade da estruturação dos currículos de outras

modalidades de educação respeitando suas características, dinâmicas, as

relações e as atividades desempenhadas, assim como nas áreas dos

conhecimentos específicos, é abordada a valorização, o respeito à diversidade

e a abordagem da mesma, principalmente, nas ciências humanas, nas artes e

na área de códigos e linguagens, porém, é necessário para as outras

modalidades de educação o desenvolvimento das mesmas competências e

habilidades da educação formal? Contempla o público que frequenta essas

modalidades? A necessidade de levantar tantas questões acerca da

diversidade se dá pelo fato da existência de outros documentos e referenciais

que abordam tanto de forma ampla quanto específica a diversidade na

educação que, com a chegada da nova base nacional comum curricular

perdem sua função, uma vez que com a homogeneização curricular, a

diversidade passa a ser regida pela nova base. Apesar de a diversidade ser

encontrada em quase todas as partes da BNCC, é impossível não pensar no

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular. 2018. (0:32s). Disponível em:
<Base Nacional Comum Curricular - YouTube> acesso: 13 Abr de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Fbz-cpct1W4


paradoxo entre diversidade e currículo homogeneizado, uma vez que um

currículo homogeneizado não é capaz de abranger as demandas existentes

em um sistema de educação tão vasto como o brasileiro.

Durante décadas foram travadas lutas para a democratização do acesso à

educação, que somente na década de 1990 se tornou democrática por meio

da constituição de 1988 que define a educação como um direito de todos e

esse mesmo direito é reforçado com a LDB (lei 9.394/96) e a partir de outros

documentos que reforçam o direito e implementam outras modalidades de

educação e oferecem apenas referenciais na construção de seus respectivos

currículos. A BNCC apesar de seu caráter normativo e apenas referencial, ao

partir do princípio homogeneizador de currículos anula todos esses

documentos e toda a especificidade existente nas outras modalidades de

educação, além de pressupor que todos possuem a mesma finalidade da

educação básica formal e o mesmo destino, o preparo e a inserção no

mercado de trabalho. Tais medidas acarretam em um movimento contrário do

que se espera, afastando alguns setores da sociedade que não se encontram

no currículo hegemônico e muito menos em seus objetivos e finalidades.

Logo, a ideia de tornar os currículos unificados uma porta de

democratização do conhecimento e dos acessos acaba não sendo um fator

democratizador, mas, um fator excludente, uma vez que as competências e

habilidades a serem desenvolvidas e os assuntos abordados nas

competências específicas não estão concatenados com o contexto vivenciado

pelo público dessas modalidades de educação, nem com suas necessidades e

demandas. Pelo contrário, a ideia da homogeneização dos currículos ignora

completamente as lutas, as especificidades e muito menos trabalha em prol de

uma formação crítica e em prol da diminuição da desigualdade social, como

propõe o documento.

“Um currículo igual para todos, passa por cima das diferenças regionais e
culturais e torna o processo escolar restrito aos saberes mínimos, isentos
de implicação com os sujeitos, suas lutas e seus direitos. Um currículo
nesse formato enfraquece a democracia, não forma para a crítica, para o



engajamento social, para superação das desigualdades.” (LIMA, TAFAREL,
SENA, BELTRÃO E GONÇALVES, 2019,p. 20)

A homogeneização do currículo possui um caráter geral e afeta não

somente os discentes, mas, a autonomia de docentes e das esferas estaduais

e municipais. Isso porque os currículos não são construídos com base em

achismos ou em gabinetes, mas, no chão da escola e de maneira democrática

em respeito ao caráter delegado à educação desde a constituição de 1988 e

reforçado em outros documentos como a LDB (lei 9.394/1996). Portanto,um

currículo é construído a partir de consultas públicas, onde a sociedade,

profissionais e especialistas da área são escutados, em consonância com as

múltiplas realidades encontradas no país “ A concretização de toda política

dá-se na relação diária professor- aluno, escola-comunidade, no cotidiano das

redes de ensino e esse lugar, as redes de ensino não podem abrir mão” (LIMA,

2019 , p.33).

A autonomia dos docentes é retirada a partir do momento em que não cabe

mais à ele a tarefa de delimitar os conteúdos que serão trabalhados em sala,

respeitando as necessidades dos discentes, seu local de fala e a comunidade

em que a escola se encontra inserida, assim como também Estados e

Municípios perdem a autonomia de em conjunto com seus órgãos delimitarem

seus currículos pensados nas especificidades e necessidades da região em

questão, restando apenas 40% do currículo destinado à sua contribuição. As

pretensões da Base Nacional comum Curricular são tão ousadas que se

estendem também às universidades e cursos de licenciaturas, na intenção de

alinhar os cursos de licenciaturas de todo o país com o currículo da BNCC, de

modo que a formação respeite e siga os elementos e “preceitos” da base.

Dessa forma, autonomia e gestão democrática, elementos fundamentais para

a construção de uma educação democrática e construída em conjunto com a

sociedade civil dão lugar a uma gestão centralizada por meio do CNE

(Conselho Nacional de Educação), MEC (Ministério da Educação) e a



contribuição de setores empresariais que possui amplos interesses na área da

educação e na implementação do documento.

“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolares e local em Conselhos
Escolares ou equivalentes.” (BRASIL, 1996)

Entretanto, para compreender melhor a perda de autonomia é necessário

compreender a esfera do currículo. De acordo com Lima (2019, p. 50, apud

Apple, 1982). “o currículo é ideologia, é disputa” isso porque é através do

currículo que as classes dominantes impõem suas demandas de forma

implícita e regulatória, enquanto que a escola como instrumento de reprodução

social tem como função de repassar e colocar em prática essas demandas

para a sociedade através de seu caráter coercitivo, por meio do ensino. Sendo

o currículo um território de grande alcance e poder, ele se encontra na mira

das políticas neoliberais, conglomerados educacionais, grandes empresários e

organizações sem fins lucrativos compostas por vários setores da sociedade.

Logo, a educação básica tem como finalidade o preparo do indivíduo para o

mercado de trabalho e, não é surpresa quando se tem como colaboradores

para a construção do currículo o setor empresarial em sua grande maioria e

servindo à seus interesses.

“Também é preciso destacar que a educação como complexo social tem
papel fundamental na reprodução social de ideias, valores e prévias
ideações para ações no mundo. Desta forma os currículos podem
repassar as novas determinações do mundo do capital e das
necessidades do mundo do trabalho criando trabalhadores flexíveis”.
(LIMA, 2019,p.56)



Por trás de todo currículo, além das demandas de um determinado setor da

sociedade, também existe um projeto de sociedade que se espera a partir da

implementação e reprodução do mesmo e, com a BNCC não é diferente. O

direcionamento da educação básica voltado para as avaliações nacionais e o

preparo para o mercado de trabalho é o reflexo do projeto de sociedade que

através do currículo busca o alcance. Portanto, a divisão do documento em

competências e habilidades gerais e específicas não se trata de uma ação

ingênua, porém, das demandas e das necessidades atuais do setor

empresarial, que visa uma rápida inserção de jovens no mercado de trabalho,

com conhecimentos básicos e instrumentais. Esse reflexo é visto na BNCC

através do “aprender a aprender'' que retira do processo de aprendizagem a

reflexividade, a criticidade, autonomia e a curiosidade epistemológica

(FREIRE, 1996) do discente, tornando-o apenas um mero reprodutor de

técnicas e teorias. O aprendizado e os conhecimentos científicos se tornam

rasos e totalmente mecanizados, seguindo pelo mesmo caminho as políticas e

ações destinadas às avaliações nacionais. No caso das avaliações nacionais,

o que está em jogo são os números, posições em rankings nacionais e

resultados. A formação, o processo de aprendizagem, o conhecimento

científico são elementos à parte e que não fazem parte do projeto. Dessa

forma, a educação é esvaziada e perde completamente o sentido da formação

cidadã e completa, para servir aos interesses dos setores empresariais e sua

sede de lucro!

A reforma do ensino médio é um dos projetos que refletem as demandas e

os objetivos do setor empresarial frente ao currículo. O “Novo Ensino Médio”

visa reduzir o número de disciplinas obrigatórias nesta etapa da educação

básica ao tornar outras áreas do conhecimento como humanidades, artes e

educação física como disciplinas optativas, cabendo aos discentes a

construção de sua grade de estudos. Parece ideal, se não fosse conhecido o

projeto por trás dessa reforma. Tornando apenas Língua Portuguesa e

Matemática disciplinas obrigatórias, a reforma retira do ensino toda a

criticidade, reflexividade e autonomia do processo de aprendizagem, além



tornar essa etapa da educação básica totalmente instrumental e alienada, o

que resulta na falta de reflexividade acerca de sua prática.

Portanto, o modelo de educação contido no documento não é a “base” como

o slogan do projeto faz questão de referenciar a educação, isso porque se trata

de um projeto de sociedade que afeta à todas as camadas do território da

educação não promovendo uma melhora, mas, um esvaziamento do conceito

e da prática educacional e das leis já existentes que respaldam a educação

democrática e diversa estipulada na Constituição Federal de 1988 e em outros

documentos que reforçam o caráter formador que possui e não distorcido

como o documento da Base Nacional Comum Curricular faz parecer.

2.  A diversidade em tempos de BNCC:

“Na mesma linha, influenciado pelas mudanças na direção do
reconhecimento dos direitos de grupos que historicamente estavam
excluídos das pautas governamentais, gradualmente também, o termo
diversidade foi sendo apropriado por movimentos sociais representativos
de grupos distintos, que têm em comum o fato de que experimentam a
desvantagem, seja na forma de não acesso aos bens sociais e culturais,
seja na forma de exclusão educacional, de violação ao seu direito de
participação ou porque sofrem preconceito e discriminação sutil,
explícita ou, às vezes, escancarado” (FERREIRA, 2015, p. 303)

Apesar de o documento da Base Nacional Comum Curricular ter a

diversidade incluída em quase todas as competências e habilidades gerais e

específicas, a partir do contexto em que o documento foi criado e os

envolvidos em sua elaboração, fica claro que a verdadeira intenção acerca do

documento está para além de uma educação mais democrática e voltada para

a diversidade.



Devido a consolidação do sistema neoliberal a década de 1990 foi marcada

por reformas neoliberais que afetaram as mais variadas esferas sociais e

empresariais, desde a alienação dos direitos dos trabalhadores até as

iniciativas que culminaram em uma série de privatizações. A educação

também sofreu as consequências da consolidação do sistema neoliberal a

partir do momento em que passa a ser regida a partir das normas de

organizações internacionais e em consonância com a ideologia da

globalização. Órgãos como o Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, etc., além de

nortearem a educação também ficaram responsáveis por uma nova agenda

para a educação básica e a aprovação da Declaração Mundial da Educação

para Todos2 (Conferência de Jomtien - 1990), onde de acordo com Marsiglia,

Pina, Machado e Lima (2017, p. 118) “foram colocadas em jogo as intenções

dos financiadores uma reforma da educação voltada para o sistema neoliberal

e pautada em um novo projeto de formação humana. “

Antes e durante a elaboração da base nacional comum curricular, já

existiam dois grupos que se articulavam em prol do documento e tinham

interesses envolvidos em sua criação, são eles o Movimento pela base

nacional comum e o Todos pela educação. O “Todos Pela Educação” se trata

de um grupo de líderes empresariais que a partir da defesa de uma educação

de qualidade e dos direitos de aprendizagem, trabalham em prol da agenda do

capital e dos interesses neoliberais. Além das competências básicas, o grupo

também defende sistemas de avaliações nacionais, metas para o desempenho

dos alunos, entre outros. O grupo representa os objetivos empresariais na área

da educação e sintetiza as políticas neoliberais na área ao trabalhar com

metas, avaliações, desempenho, privatizações, responsabilização do

desempenho e formação minimalista. Dessa forma, o grupo a partir de sua

“defesa” a educação aumenta o controle dos trabalhos desenvolvidos na

escola além de alinhar a educação às demandas do mercado ao interferir no

coração do ensino, o currículo. A exemplo da base nacional comum curricular,

as marcas do neoliberalismo estão nas competências e habilidades, na

2 Plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Aprovada pela
Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Jomtien, Tailândia – 5 a 9 de março de 1990.
Disponível em: <Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990)
(unicef.org>

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990


flexibilidade, adaptação, dinâmica como pontos a serem desenvolvidos ao

longo da trajetória do aluno na educação básica.

A diversidade abordada na base nacional comum curricular, ao contrário da

diversidade pensada e voltada para o campo da educação, se trata de um

discurso voltado para a adesão ao sistema capitalista. Ao mesmo tempo que

visa adesão a um sistema, também coloca os conhecimentos científicos em

segundo plano, uma vez que ao colocar de maneira horizontal os

conhecimentos não oficiais adquiridos a partir de outras fontes de saber, o

discurso aponta a ciência somente como “ busca dar algum significado aos

fenômenos da vida social e natural, da mesma forma que outros grupos

buscam a mesma coisa por meio de outros saberes“ (MARSIGLIA, 2017,

p.117).

“Para os defensores de uma concepção de currículo baseada no
multiculturalismo, o que deve ser analisado e denunciado é como as
discriminações, relativas a questões de gênero, raça, etnia, classe e
religião, afetam a construção do conhecimento, valores e identidades
nas instituições escolares”. (\MARSIGLIA, 2017, p 117 apud
MALANCHEN, 2015).

Dessa forma, a partir da perspectiva da voltada para o multiculturalismo

outros conhecimentos, saberes, crenças, valores, identidades de culturas

inferiorizadas são colocados em jogo, porém, sem a credibilidade de que se

tratam ou não de informações verdadeiras.

Portanto, o multiculturalismo que deveria promover uma educação mais

plural e democrática, na verdade, se trata apenas de uma nova roupagem

para adesão e perpetuação do sistema capitalista, desvalorizando a ciência

e reforçando o projeto neoliberal ao colocar em prática por meio do

sucateamento da educação pública. De acordo com Marsiglia (2017, p. 118):



“ O processo de sua constituição vem sendo mais um episódio da
hegemonia dos ideais neoliberais e pós-modernos nas políticas
curriculares nacionais, como aconteceu nos anos de 1990 e 2000,
conforme assinalado na segunda parte do artigo, atendendo aos
interesses da classe empresarial. Sendo a principal consequência dessa
política, o esvaziamento da escola pública brasileira daquilo que a
pedagogia histórico-crítica entende ser sua função precípua: transmitir às
novas gerações os conhecimentos historicamente sistematizados e
referenciados na prática social humana.” (MARSIGLIA, 2017, p. 118).

Sendo assim, fica perceptível que tanto a diversidade quanto a própria

base nacional comum curricular atendem às demandas, reforçam e colocam

em prática ideologias e projetos de grupos dominantes e homogêneos a

partir do currículo e da escola a partir de seu caráter reprodutor. Como

reiterado ao longo do trabalho, o termo diversidade aparece por diversas

vezes ao longo do documento, entretanto, em grande parte das passagens

onde o termo é destacado, a maioria é voltada para a “diversidade cultural” e

quando não aparece o termo, aparecem outras variações como “diversidade

linguística", “diversidade étnico-racial”, “diversidade regional” ,“diversidade

do sujeito”, “diversidade do indivíduo”, entre outros, mas todos com campo

semântico semelhante, assim como nas passagens das competências e

habilidades gerais, em que o termo aparece em 3 das 10 competências

gerais, evidenciando a amplitude do conceito, que pode gerar um certo

esvaziamento do conceito de diversidade de saberes e a valorização da

diversidade individual, o que versa bastante com a concepção individual e

subjetiva do neoliberalismo.

“3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas
da produção artístico-cultural.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade



9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza” (BRASIL,
2018, p. 09-10).

Porém, de fato, como a base nacional e a diversidade são abordadas no

cotidiano escolar? Até aqui foram abordadas as teorias e percepções a partir

da análise do documento da base nacional comum curricular, da trajetória e

anseios dos grupos dominantes a partir de sua inserção na área da

educação, especialmente na elaboração de documentos que tem como

função nortear e definir parâmetros e conteúdos de ensino e aprendizagem,

com a finalidade que estes estejam alinhados com as seus objetivos e

necessidades.

3.  Diversidade e a prática escolar:

Com o objetivo de elucidar a abordagem da diversidade na prática, além

do estudo de caso voltado para a investigação sobre os objetivos por trás da

criação da Base Nacional Comum Curricular, também foram realizadas três

entrevistas durante o período de 24 de Março a 10 de Abril de 2021. Devido

a condição de pandemia enfrentada desde o ano de 2020 e em respeito aos

protocolos e medidas de distanciamento e isolamento social, as entrevistas

aconteceram por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp,

com a finalidade de resguardar tanto o entrevistador quanto o entrevistado.

Por se tratar de um tema voltado para o trabalho pedagógico, as

entrevistas foram realizadas com as equipes pedagógicas das instituições

em questão. Dos três entrevistados, um deles trabalha em uma instituição

pertencente a um grupo educacional privado detentor de uma cadeia de

escolas. Os outros dois entrevistados trabalham em instituições



pertencentes à Rede estadual de educação do Rio de Janeiro, mas com

modelos distintos de educação. O profissional da rede privada ocupa o

cargo de coordenador pedagógico do segmento Ensino Fundamental Anos

Finais, enquanto os profissionais da rede estadual de educação ocupam o

cargo de diretor (diretor geral e diretor pedagógico). Duas das três

instituições estão localizadas na zona norte do município do Rio, nos bairros

de São Cristóvão e Cachambi. A terceira instituição está localizada na zona

sul do município de Niterói, no bairro de Charitas, região metropolitana do

estado do Rio de Janeiro.

A faixa de idade dos entrevistados varia entre 27 e 55 anos de idade,

sendo metade dos entrevistados pertencentes ao sexo feminino e a outra

metade pertencente ao sexo masculino. Quanto à identificação racial, um

dos entrevistados se auto declara pardo, o outro se auto declara preto e o

último se auto declara na categoria “outros” não se encaixando em nenhuma

das categorias oficiais definidas pelo IBGE3 (Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística).

As escolas em questão possuem perfis diferentes. A primeira escola

trata-se de uma escola da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro,

entretanto, por se tratar de uma escola Intercultural o modelo escolar e os

objetivos são outros. A escola intercultural conta com uma grade de estudos

integral e é obrigatório o aprendizado da língua e cultura do país que

estabelece o vínculo com a instituição a partir do convênio com o consulado.

No caso do Intercultural Brasil-França torna-se obrigatório o aprendizado da

língua francesa, o aprendizado de uma disciplina do conhecimento escolar

na língua francesa e o aprendizado da cultura francesa e dos países falantes

do idioma. O público da instituição varia entre classe média baixa e classe

de baixa renda.

3 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e
informações do País, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil,
bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. Disponível em: <
Institucional | IBGE > Acesso em: 13 Abr 2021.

https://www.ibge.gov.br/institucional/o-ibge.html


O colégio localizado no bairro de São Cristóvão faz parte da Rede CEJA4.

A rede CEJA, ao contrário do ensino regular, trabalha com alunos que

possuem disparidades de idade e ensino, com a finalidade de serem

reparados. O público da unidade escolar são jovens e adultos, em grande

parte trabalhadores ou que não conseguiram concluir a educação básica. O

modelo de ensino é organizado a partir de módulos e varia de acordo com

as necessidades dos alunos e o em que nível da educação básica ele se

encontra. O público da instituição em sua grande maioria são trabalhadores

das classes de baixa renda.

O colégio localizado no bairro do Cachambi faz parte de uma rede privada

de ensino. A escola possui a modalidade colégio, abarcando o ensino

regular, a modalidade colégio e curso, que além do ensino regular prepara

os alunos para os concursos de escolas técnicas, vestibulares e militares e,

somente a modalidade curso livre, em que os alunos só cursam o ensino

preparatório. A escola abrange os segmentos do ensino fundamental e

ensino médio. O público da instituição em sua grande maioria é de classe

média baixa e alta.

As questões presentes no questionário de entrevista são voltadas para a

diversidade na prática, no cotidiano dessas instituições. O objetivo consiste

em, a partir das respostas dos entrevistados, analisar como esses

profissionais e as instituições que trabalham enxergam e abordam a

diversidade, a importância da diversidade em âmbito escolar e como ela se

faz presente no dia-a-dia com o público da instituição em questão.

Quando questionados sobre a existência de projetos voltados para a

diversidade, todos os entrevistados afirmaram a existência de projetos que

abordam o tema. Nas escolas da rede estadual os projetos citados são

4 Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) são escolas da Rede Estadual de Ensino do
Estado do Rio de Janeiro, destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e que
desejam concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Durante muito tempo, foram conhecidos
com CES (Centros de Estudos Supletivos). O ensino ofertado pelo segmento é o segundo segmento
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que é voltado àqueles que têm pelo menos 15 anos de idade
e o Ensino Médio é destinado a quem possui no mínimo 18 anos. Disponível em: <O que é Ceja? -
Fundação CECIERJ> Acesso em: 25 de Abril de 2021.

https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/o-que-e-ceja/
https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/o-que-e-ceja/


voltados para a diversidade cultural, contra o bullying e o estímulo do

protagonismo feminino, enquanto que na rede privada os projetos abordam

o desenvolvimento mais individualizado e voltado para a construção do

futuro do aluno.

Quando abordada a questão do Projeto Político Pedagógico das

instituições, os profissionais que trabalham na rede estadual de ensino

apontam que o documento além de abordar a diversidade também é

constituído em conjunto com a comunidade escolar, acompanhando as

demandas, necessidades e diferenças existentes entre o público escolar e

na comunidade onde está inserida.

Na instituição da rede CEJA além de contemplar o público, o projeto

político pedagógico também trabalha a diversidade de forma interdisciplinar,

ou seja, concatenada com as disciplinas de conhecimento escolar. Na

instituição localizada no município de Niterói, por se tratar de uma escola

intercultural, a diversidade é trabalhada em conjunto com as disciplinas do

conhecimento escolar (Sociologia e Educação Física) e também com as

disciplinas específicas da grade da instituição, como o PVC e o Ateliê

Científico, que visa a inserção dos alunos no universo acadêmico através

das pesquisas científicas, por meio de projetos como Pibiquinho, Programa

de Residência Pedagógica e concursos oferecidos pela iniciativa privada,

como o da multinacional petrolífera Shell, que desenvolve o programa Shell

Educação Científica que possui como finalidade de estimular a educação

científica a partir da valorização docente e novas ideias para os estudantes.

O programa trabalha o desenvolvimento científico por meio das disciplinas

de Biologia, Física e Química.

Na instituição da rede privada, as diretrizes que visam a diversidade são

trabalhadas a partir do acolhimento padronizado, mas, que acolhe, respeita

e valoriza a diversidade existente entre o público escolar, a exemplo da

inserção do nome social no momento da matrícula, além de ser trabalhada

de forma interdisciplinar em consonância com as disciplinas do



conhecimento escolar de história e linguagens com projetos como mulher na

liderança de empresas, empoderamento de mulheres negras, etc.

“Trata-se de um Projeto Interdisciplinar. Em matemática, são
trabalhados os percentuais de alunos apontando a percentagem entre
homens e mulheres. Em língua portuguesa, a roda de leitura conta
com apresentações de vários temas, uma vez que em nossa unidade
escolar o público são alunos em distorção idade e série, oriundos de
garagens de ônibus, refugiados, nordestinos que trabalham no Centro
de Tradições Nordestinas, entre outros.” (Elisa, 50 anos).

Todas as instituições em questão trabalham com o público portador de

necessidades especiais e homossexuais. Na instituição da rede CEJA, o

público da escola por si só é diverso, pois trata-se de uma instituição voltada

para correção de distorções referente a idade e série. Logo, o público da

instituição é composto por trabalhadores, refugiados, alunos que não

completaram a educação básica, com necessidades especiais (físicas e

mentais), e com faixa de idade variada.

Na instituição Intercultural o ensino é regular e voltado para o ensino

médio. Por ser uma escola que possui um modelo de ensino diferente, onde

o aprendizado de uma língua estrangeira é obrigatório e por funcionar em

turno integral, a escola não é muito procurada pela comunidade em que está

inserida devido a impossibilidade de conciliar a grade de estudos com

atividades remuneradas. Portanto, o público que a escola atende é oriundo

de instituições particulares da região e a faixa etária varia entre 15 a 20 anos

de idade. A diversidade na escola é maior entre os professores. Pelo fato de

existir um convênio entre a Rede estadual de ensino e o consulado francês,

professores franceses estão presentes na instituição.

Por trabalhar com diversos segmentos de ensino (ensino fundamental,

médio e curso livre) o público da instituição privada conta com alguns dos

perfis de público citados acima (homossexuais e portadores de



necessidades especiais) além de alunos transsexuais. A faixa etária dos

alunos varia entre 11 e 25 anos.

Quanto à importância da diversidade em âmbito escolar, todos os

profissionais entrevistados consideram de suma importância a realização de

projetos que estimulam o trabalho com a diversidade, como forma de

estimular a criticidade, democratizar a educação e abarcar os alunos e suas

necessidades de modo que a educação não pareça e nem esteja tão

distante da realidade do tecido social. Além da valorização das culturas,

trabalhar a diversidade também promove o acesso ao romper as barreiras

sociais existentes.

Entre as considerações, uma chamou atenção por corroborar com as

informações trabalhadas no tópico Diversidade e BNCC. Ao deixar sua

consideração acerca do tema diversidade, o entrevistado e coordenador

pedagógico Tiago abordaram a necessidade de a diversidade não ser

abordada de forma rasa, superficial e comercial. O professor considera que

o trabalho para a diversidade além de dar voz para todos, também deve

visar modificar as estruturas básicas existentes. A fala alinha-se ao item

trabalhado anteriormente que aborda o fato de a diversidade e

multiculturalidade serem termos voltados para adesão a um sistema e

fortalecimento de um projeto excludente e que tem como meta esvaziar e

sucatear a educação em prol das necessidades do mercado, com a oferta

de uma educação rasa e instrumental. Segundo o coordenador pedagógico:

“Acho importante esse debate e que as escolas parem de lidar com
esse tópico de forma tão rasa e superficial. Sinto que, às vezes, os
projetos e atividades tem uma questão muito mais comercial do que
efetivamente lidar com os pontos críticos da sociedade. Quando
dizemos que lidamos com diversidade, precisamos levar em
consideração que daremos voz para todos. Modificar estruturas
básicas que antes eram de muita valia, mas hoje precisam se
reconstruir. Além disso, só teremos uma escola mais diversa a partir
do momento que tivermos também uma equipe com mais
representatividade. Um grupo homogêneo e uniforme dificilmente
entregará e verá o que os mais diversos grupos e tribos que temos



necessita. Não precisamos de igualdade, queremos equidade.”
(Tiago, 27 anos, coordenador pedagógico).

Apesar de estar inserido em um contexto neoliberal, através das

entrevistas com os profissionais da educação. Foi possível perceber o

quanto as instituições, tanto as privadas quanto as públicas, ainda pensam a

diversidade como uma questão profunda e necessária para a educação,

uma vez que a abordagem da diversidade possibilita a democratização do

acesso, rompe com barreiras estruturais e possibilita a inserção de mais

perfis que décadas atrás ficavam às margens da educação por não serem

contemplados ou por não se enxergarem na educação ofertada.

4. Conclusão:

As reformas estabelecidas pelo sistema neoliberal e encabeçadas por

órgãos internacionais e por grupos de empresários seguem na contramão da

real educação, pois suas intenções estão para além de uma formação

completa, mas, encontra-se voltada para as necessidades da agenda do

capital, as demandas do mercado de trabalho e a adesão ao sistema

capitalista por parte dos alunos. Logo, uma educação de baixo custo e

superficial, que se volta somente para a reprodução é a fórmula para que o

projeto se concretize. As competências e habilidades defendidas pelo Todos

pela Educação é a prova de que a atual formação consolidada pela Base

Nacional Comum Curricular tem como objetivo o preparo para o mercado de

trabalho, adesão e reprodução da ideologia capitalista por meio da educação

e de categorias que até então se encontravam às margens da sociedade e

do próprio sistema de ensino que não os contempla até os dias atuais.

Diante do cenário exposto fica claro que o conceito de diversidade é

completamente vazio e não atende às demandas dos grupos

marginalizados, apenas utiliza de suas histórias e das narrativas como forma



de relativizar os saberes e fontes de conhecimento fidedignas ao colocar

esses saberes em pé de igualdade com a ciência, tratando-a apenas como

uma fonte de saber alternativa.

O documento da Base Nacional Comum Curricular apenas oficializa e

corrobora com a política neoliberal em andamento desde a década de 1990,

abordando de forma eufemista o projeto de sucateamento e esvaziamento

da educação básica ao tratar de uma formação que valoriza e desenvolve

todas as potencialidades e habilidades dos alunos em consonância com o

tecido social e mercado de trabalho. Em outras palavras, o objetivo da base

consiste em preparar os alunos de acordo com as novas exigências do

mercado, como a flexibilidade, adaptação, inteligência socioemocional, que

apesar de serem camufladas nos valores voltados para o desenvolvimento

da cidadania, claramente possuem um viés mercadológico, totalmente

oposto à educação formadora, crítica e reflexiva.

Os resultados da pesquisa realizada entre as equipes pedagógicas

reforçam os argumentos teóricos abordados no trabalho. Entre as narrativas

dos entrevistados, ficou claro o esvaziamento da palavra diversidade e a

prática desta concatenada com o sentido neoliberal do termo na fala de

Tiago, coordenador pedagógico da instituição privada, ao descrever um dos

projetos de diversidade desenvolvido na instituição:

“Sim. Temos o Espaço de Ser que visa o desenvolvimento inter e
intrapessoal como forma de potencializar a individualidade de cada
aluno. O Espaço de Ser é um tempo na grade do aluno destinado a
reconhecer cada aluno como um ser único e capaz de construir seu
próprio futuro.” (Tiago, 27 anos, coordenador pedagógico).

O projeto descrito por Tiago, ao contrário do sentido tradicional do termo

diversidade, em que aborda as pluralidades, estabelece a integração e um

trabalho voltado para o coletivo, visa apenas o desenvolvimento das

potencialidades do indivíduo, não articulando-o às pluralidades e ao grupo

ao qual faz parte em âmbito escolar, tornando esse desenvolvimento mais



subjetivo e singular. Assim como quando também aborda o acolhimento

desenvolvido pela instituição, em nenhum momento menciona um trabalho

de acolhimento voltado para o grupo ao qual o indivíduo fará parte, como

forma de integrá-lo à realidade coletiva já existente e vice-versa. Apesar de

o coordenador pedagógico ter citado alguns trabalhos desenvolvidos por

alguns professores das áreas do conhecimento de linguagens e história, ao

abordarem projetos como mulheres na liderança e empoderamento de

mulheres negras, por exemplo, ainda faltam trabalhos que englobam a

totalidade escolar, como outras áreas do conhecimento e a própria

instituição, ao reconhecer seu público, o perfil dos alunos e direcionar um

projeto que envolva o todo.

Porém, se por um lado a instituição privada se mostra mais inclinada ao

sentido neoliberal do termo, por outro, os dirigentes das instituições públicas

por meio dos projetos descritos ao longo das entrevistas mostraram que

apesar da existência de um projeto neoliberal voltado para o sucateamento

da escola pública e o esvaziamento do termo diversidade, ainda é possível

trabalhar a mesma por meio de seu significado original, de maneira conjunta

e integrada, visando um reconhecimento de seu público e estabelecendo

uma convivência menos tensa e harmoniosa entre as pluralidades e

diferenças presentes entre o público das instituições em questão. Essa

evidência fica clara através da narrativa da diretora pedagógica Elisa ao

abordar os projetos de diversidade desenvolvidos a partir do mapeamento

do perfil do público de sua modalidade de ensino, para então trabalhar

projetos que contemplem a diversidade ali existente. O diretor Nelson ao

trabalhar o bullying com os jovens alunos também aborda o perfil do público

presente na instituição em que dirige e as questões que perpassam a

realidade da juventude atual, além de ser um tema pertinente a todos os

segmentos ofertados pela instituição. Outro ponto que merece destaque é o

fato de ambas as instituições vincular os projetos de diversidade com a

interdisciplinaridade, mostrando a importância da participação do todo e o

fato de a diversidade não ser restrita somente às áreas de linguagens e

ciências humanas, pelo contrário, é algo pertinente e necessário a todas as

áreas do conhecimento, uma vez que a diversidade não é exclusividade das



ciências humanas e linguagens. Sendo assim, essa forma de trabalho em

conjunto evidencia que a diversidade não é um compromisso de alguns,

mas, de todos!

Portanto, ao contrário do slogan “educação é a base", a educação

baseada na base nacional comum curricular não é a base. Não é a base

porque foge dos conceitos de educação centrados na participação, no

protagonismo do aluno e no processo de aprendizado. A educação

abordada no documento é baseada em conceitos e termos vazios, que na

prática não versam com o objetivo e a educação ofertada pelo sistema de

ensino, que não contempla a diversidade de fato, trabalha a “formação

integral” (BRASIL, 2018, p. 471) e muito menos se centra no aluno e nas

necessidades deste, ao ter como projeto um currículo unificado, o controle

dos conteúdos e responsabilização dos professores pelo aprendizado ou

não, além do sistema de recompensas. Pelo contrário, a educação a partir

da Base se assemelha mais a uma empresa do que a educação

propriamente dita: visa somente os resultados, os números, trabalhando por

meio de um sistema de controle e recompensas.
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