
REFLEXÃO SOBRE AS
QUESTÕES DA DIVERSIDADE
NO CURRÍCULO

ANEXO 2
CURRÍCULO: A DIVERSIDADE NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA



1

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES DA
DIVERSIDADE NO CURRÍCULO
ANEXO 2
CURRÍCULO: A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

CURRÍCULO: A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A diversidade sociocultural brasileira presente no contexto da educação escolar 

tem suscitado discussões diversas entre os educadores no sentido de entendê-la como 

um dos principais eixos da experiência humana (BRASIL, 2013), refutando a concepção 

em que a diversidade é colocada como um problema. 

A diversidade como inerente à humanidade e resultado da produção humana, da 

cultura, é entendida como a grande contribuição para a sociedade reconhecer-se como 

igual e, ao mesmo tempo, diferente. Ao contrário, a diversidade negada e incômoda é 

percebida como um problema por fugir à regra de humanidade homogeneizante, 

padronizada, em que se reforça um modelo idealizado de homem e de sociedade em que 

a maioria da população não se encaixa.  

A dimensão escolar da educação como um processo de formação humana é a 

condição concreta de apropriação dos bens materiais e simbólicos produzidos por toda a 

humanidade, em que se reconhece e respeita o sujeito em sua etnia, identidade de 

gênero e orientação sexual, condição social, pertencimento territorial e cultural, entre 

outros. É nesse sentido que considerar a diversidade é essencial na sistematização dos 

conteúdos organizados, na promoção das experiências escolares do ambiente educativo 

inerente à escola e nas relações que a escola promove.  

Os primeiros anos do século XXI trazem à educação brasileira grandes desafios 

que, correlatamente, exigem das políticas públicas grandes e arrojadas decisões. A 

presença de quase todas as crianças, adolescentes e jovens na educação básica, com 

todas as suas diversidades socioculturais, é um destes desafios cuja decisão em termos 

de política educacional requer, entre outras providências, uma revisão curricular – dos 

conhecimentos, posturas e ações pedagógicas instituídas e/ou praticadas – a fim de que 

o currículo reconheça e atenda às necessidades de todo o público escolar.  

A visão do mundo social presente nos currículos tradicionais está, segundo 

Moreira e Silva (2002), “vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição 

de vantagem na organização social” (p.23), deixando uma lacuna quanto aos interesses 

dos sujeitos da classe trabalhadora e da diversidade sociocultural. Enquanto os 

interesses do primeiro grupo se concentram em legitimar a escola tal como está e manter 

                                                           
1 Texto elaborado pela equipe de técnicos pedagógicos do Departamento de Educação e Diversidade. 
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privilégios, com processos de ensino-aprendizagem e avaliações que contribuem para 

“desvalorizar saberes, fortalecer hierarquias, silenciar e expulsar muitos da escola” 

(PEREIRA, 2003, p.213), o outro grupo almeja que a escola seja um espaço plural de 

direitos à aprendizagem, aos bens culturais e à socialização de todos com suas diferentes 

histórias de vida (ARROYO, 2011).  

Propor uma revisão curricular implica em duas posturas inovadoras por parte dos 

educadores: a abertura à compreensão do que é currículo e à compreensão do contexto 

sociocultural da escola contemporânea. A primeira refere-se ao entendimento de que o 

currículo envolve todas as vivências escolares, ultrapassa o rol de conteúdos trabalhados 

nas disciplinas, por séries, com os alunos nas salas de aula, e abrangem os 

encaminhamentos metodológicos e didáticos dados a estes e, com a mesma importância 

na formação, as experiências vividas na organização do ambiente escolar. A segunda é a 

não ignorância dos conhecimentos, características, necessidades e anseios do público 

escolar incluído na educação básica nas últimas décadas. 

Significa a ampliação da discussão sobre o currículo para a escola frequentada 

por sujeitos que têm anseios, opiniões, necessidades, vivências, conhecimentos, culturas 

e identidades diversas. Significa trazer atenção para os sujeitos do povo, os 

trabalhadores, os oprimidos, ou seja, os que estão em posição de desvantagem nesta 

sociedade desigual. Para respeitar a diversidade sociocultural, ainda escalonada na 

valorização e prestígio escolar, é preciso conceituar o currículo para além dos conteúdos 

e entende-lo como “experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento 

em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos 

estudantes” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 18).  

Assim, todas as relações que ocorrem na escola – pessoais e profissionais – bem 

como os conhecimentos sistematizados e as atividades organizadoras desses 

conhecimentos são formadoras do estudante – de sua identidade, seu arcabouço 

intelectual, seu conhecimento do mundo – no ambiente escolar. A atenção à seleção de 

conteúdos é uma das questões na preocupação curricular, mas não a única, pois é 

preciso avançar nas discussões sobre os sujeitos presentes no espaço escolar para se 

chegar a um currículo que atenda suas expectativas e necessidades, que positive suas 

presenças, que leve em conta seus pertencimentos e, a partir daí, rume a uma educação 

de mais qualidade, garantindo, não só o acesso, mas a permanência e o sucesso de 

todos. É uma discussão subjacente à seleção de conteúdos, pois implica na concepção 

do que é conhecimento e quais os critérios para seu recorte escolar. 
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Não ignorar essa realidade é buscar alternativas para um currículo que, até então, 

enxerga todos a partir de uma única lente. A mudança de lugar do olhar analítico e 

questionador que se pretende direcionar ao currículo implica, por exemplo, na 

percepção de que ele está enredado em disputas de poder que resultam na valorização de 

algumas culturas em detrimento de outras tantas. A compreensão das lacunas presentes 

no atual currículo e o entendimento de como as preencher sem repetir essa parcialidade, 

são pontos essenciais à formação dos educadores na perspectiva da diversidade 

sociocultural do público escolar. Nessa trajetória, é importante questionar: 

- Que visão do mundo social e material o currículo ora prescrito e praticado expressa?  

- O que e quem nele está valorizado? 

- Negras/os, indígenas, ciganas/os, quilombolas, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais, transgêneros (LGBT) e povos do campo e das águas2, dentre 

outros sujeitos, estão contemplados neste currículo? 

- De que forma estão?  

- Como podem ser inseridos? 

- Ao historicizar os conhecimentos, os educadores dispõem de elementos que permitam 

ir além das histórias “oficiais” elaboradas a partir da visão eurocêntrica?  

Estas e outras inquietações, quando externalizadas e problematizadas no interior 

das escolas, se constituem em modos de promoção de novas possibilidades, bem como 

de desacomodação no enfrentamento às experiências escolares de exclusão, negação de 

direitos e silenciamento das vozes e singularidades, presenciadas em diversos processos 

educativos formais. É preciso, do ponto de vista da revisão curricular, que essas 

questões sejam estimuladas e acolhidas nos processos de formação dos professores e 

reconhecidas como demandas urgentes pelos interlocutores da educação, principalmente 

pelos professores e gestores. 

 

2 CURRÍCULO E POSSIBILIDADES DE RENOVAÇÃO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA  

 

Repensar o currículo na perspectiva apontada na introdução desse texto exige, 

além de subsídios teóricos de autores do campo do currículo que compartilham da 

preocupação com a diversidade, a inclusão da dimensão humana e integral dos sujeitos 

                                                           
2 Expressão que resume os povos ilhéus, ribeirinhos e atingidos por barragens. 
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nos processos de aprendizagem, ou seja, a dimensão ética, política e cultural dos 

conhecimentos e das experiências. 

Segundo Moreira (2008), uma educação de qualidade é aquela que gera 

transformações, portanto, implica em ação e renovação. Corresponde a uma prática 

coletiva que possibilita aos sujeitos ampliarem seus conhecimentos e vivências, 

alcançando outros patamares, por meio do acesso aos conhecimentos disponíveis na 

sociedade, em âmbito local e global. É uma prática participativa, contextual e 

polifônica, isto é, que permite a manifestação das diferentes vozes que permeiam o 

contexto educacional. 

Em um contexto histórico em que o pertencimento cultural foi escalonado e 

somente a elite social teve seu arcabouço de manifestações, padrões de comportamento 

e conhecimentos valorizados, os desprivilegiados e seus pertencimentos foram, na 

mesma medida, desprestigiados no contexto escolar. Os conhecimentos, visões de 

mundo, filosofias e histórias africanas e indígenas, por exemplo, que além de fazerem 

parte da formação do povo brasileiro representam a identidade de grupos étnicos de 

sustentação da economia do país, ainda são raras no contexto escolar mesmo existindo 

legislações que as garantem no currículo. 

Para buscar formas de construir um currículo que afirme o que não é 

hegemônico o que foi ocultado, é preciso entender o papel ideológico e interessado do 

currículo posto. Para isso, há necessidade do deslocamento de um lugar de certo 

conforto, dado pelo mais cômodo, para o lugar dos sujeitos contemporâneos na escola. 

Tomaz Tadeu da Silva (2007) aponta que: 

 
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 
interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 
particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 
atemporal – ele tem uma história, vinculada à formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação. ( p. 7 – 8) 

 

Como campo de disputa, no currículo coexistem constantes tensões que acabam 

por participar da formação escolar, pois se materializam no conjunto de práticas 

escolares e propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados, os quais 

contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais 

(MOREIRA; CANDAU, 2007). São decorrências da disputa, porém, são conflitos 

necessários, pois é nessa tensão que os sujeitos e suas identidades são vistos e abrem 
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espaço para reivindicar uma educação que os atenda como sujeitos de direitos e não 

como concessões ou tolerância. Mesmo que a correlação de forças nem sempre seja 

equilibrada, o currículo constantemente disputado suscita mudanças: inclusões, 

contextualizações, historicidade, positivações. 

Moreira e Candau (2007) observam que dentro da rotina escolar há uma 

proposta subliminar que parte do contexto social e educacional, que envolve 

dominantemente, atitudes e valores transmitidos pelas relações sociais e pelas rotinas do 

cotidiano escolar, como: rituais e práticas, relações hierárquicas; regras e 

procedimentos; modos de organizar o espaço e o tempo na escola; modos de distribuir 

os estudantes por agrupamentos e turmas; mensagens implícitas nas falas das/os 

professoras/es e nos livros didáticos, entre outros.  

Nessas ações do cotidiano escolar sempre há aprendizado, mesmo que não 

planejado intencionalmente para a formação. São oportunidades para reforço ou 

mudança nas concepções da própria diversidade sociocultural, como, por exemplo, a 

respeito das etnias, da diversidade cultural, da diversidade sexual, da territorialidade 

entre outros. O currículo torna-se então, segundo Moreira e Silva, 2002, um dispositivo 

de grande efeito no processo de construção da identidade do estudante. Todo tempo e 

toda ação escolar estão vinculados ao aprendizado – se constituem, portanto, como 

currículo, como espaço em que se produz e se reproduz cultura, em que há criação, 

recriação, contestação e transgressão (MOREIRA; SILVA, 2002).  

Moreira e Candau (2007) sugerem o resgate de manifestações culturais de 

grupos sociais cujas identidades se encontram ameaçadas e a participação de todos no 

esforço de tornar o mundo menos agressivo e injusto. Apontam também para a urgência 

de se reduzirem as discriminações e preconceitos, por meio, entre outros princípios, da 

ancoragem social dos conteúdos e de questionamento das nossas representações sobre 

os “outros”. 

Esta ancoragem social dos conteúdos significa incluir na abordagem dos 

conteúdos como e em que contexto social surgiram, bem como o motivo de serem 

recortes para a aprendizagem escolar. 

 
O que estamos propondo é que se evidenciem, no currículo, a 
construção social e os rumos subseqüentes dos conhecimentos, cujas 
raízes históricas e culturais tendem a ser usualmente “esquecidas”, o 
que faz com que costumem ser vistos como indiscutíveis, neutros, 
universais, intemporais. Trata-se de questionar a pretensa estabilidade 
e o caráter aistórico do conhecimento produzido no mundo ocidental, 
cuja hegemonia tem sido incontestável. Trata-se, mais uma vez, de 
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caminhar na contramão do processo de transposição didática, durante 
o qual usualmente se costumam eliminar os vestígios da construção 
histórica dos saberes (MOREIRA; CANDAU, 2007, P. 36). 
 
 

Portanto, o conhecimento (ancorado socialmente, ou seja, pensado na 

complexidade de sua história de produção, na sua historicidade) destaca-se como uma 

das vias principais para a educação de qualidade, somado às oportunidades de acesso às 

esferas mais elevadas da atividade intelectual e prática e às experiências escolares, não 

restritas ao espaço da sala de aula e nem ao professor, mas abrangendo, também, os 

demais espaços escolares, as relações que se estabelecem via interação entre os sujeitos 

e atividades que ultrapassam os muros escolares.  

Neste contexto, a educação do campo, indígena e quilombola apresentam 

situações que exigem a ampliação do currículo para uma organização escolar 

diferenciada – que inclui currículo (conteúdos, procedimentos metodológicos e 

experiências escolares de modo geral), formação de professores, materiais didáticos e 

pesquisas. São contextos culturais que, ao serem considerados, privilegiam os saberes 

construídos pelas comunidades, mantendo, contudo, o foco nos saberes universais que 

preparam para a emancipação e para a constituição de cidadãos.  

O conhecimento amplia as experiências culturais de origem e refuta o histórico e 

equivocado vínculo entre o sucesso e/ou o fracasso escolar e o local de origem dos 

sujeitos (MOREIRA, 2008). Assim, refletir sobre as identidades que permeiam o 

contexto escolar é refletir sobre possibilidades curriculares que atendam aos diversos, às 

minorias, respeitando sempre seus conhecimentos, sua forma de ver o mundo, suas 

culturas e valores. Refletir sobre essas identidades significa perguntar se o educador está 

preparado para ouvir a voz, conhecer a cada uma dessas populações, às suas tradições e 

maneiras de ver e relacionar-se com o mundo. Pensar com os sujeitos históricos e 

sociais – negras/os, indígenas, ciganas/os, mulheres, sujeitos LGBT e povos do campo e 

das águas – sobre o currículo e a relação com suas experiências escolares de exclusão, 

negação de direitos e silenciamento das singularidades nos processos educativos 

formais é um processo coletivo, que incorpora os sujeitos na interlocução. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão sobre currículo e diversidade na educação básica se revitaliza na 

busca por respostas às demandas inerentes ao público escolar, como no enfrentamento 
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às opressões de gênero, raça/etnia, classe, territorialidade, geração e sexualidades. Há, 

no entanto, que se ter cuidado para não compor uma abordagem pedagógica que se 

paute pela pedagogia da tolerância, pela aceitação, pela compaixão ou assistencialismo. 

Essa abordagem produz e reforça a hierarquização entre as identidades, expressa pelo 

binômio dominador/tolerante versus dominado/tolerado. Além disso, soa pejorativo aos 

sujeitos das discussões, pois se configura como benevolência, como um favor, quando 

deveria ser do campo da garantia de direitos (SILVA, 2007).  

Superar a postura de tolerância implica reconhecer, portanto, que todos (eu e o 

outro) são de fato iguais em direitos, mesmo que tenham diferentes experiências, 

histórias, culturas, visões de mundo. Implica também compreender que todos pertencem 

a processos históricos e, por isso, são herdeiros de subjetividades, posturas, lugares 

sociais que orientam a forma de cada um ser e estar no mundo. Como sujeitos históricos 

situados em algum lugar nesses processos. 

Reconhecer que a civilização ocidental se constituiu na e pela desigualdade, seja 

na opressão de povos europeus sobre africanos e indígenas, de cristãos sobre 

muçulmanos, de ricos sobre pobres, de homens sobre mulheres entre outros, é uma 

tarefa de contestação baseada n os processos históricos de produção de desigualdades.  

O desafio consiste em alcançar, conforme Santos (2003), o reconhecimento das 

diferenças garantindo igualdade de condições, de acesso a bens materiais e simbólicos e 

de direitos. Por outro lado impedir que essa perspectiva de igualdade não sirva de 

argumento à processos de homogeneização cultural, padronização, ou mesmo de 

extermínio daquilo que se entende como diferente, como a humanidade testemunhou em 

contextos históricos diversos. Ainda faz-se necessário cotidianamente garantir que as 

diferenças de visão de mundo, a liberdade de expressão cultural ou pessoal e os 

diferentes pertencimentos sociais, culturais ou territoriais não legitimem desigualdades.  

É necessário abordar as questões das diferenças que constituem nossa 

diversidade sem abandonar a afirmativa da igualdade. Igualdade não é opositiva à 

diferença e sim à “desigualdade”, da mesma forma que valorizar as diferenças não 

significa aceitar as desigualdades sociais que hierarquizam e opõe sujeitos de forma que 

poucos possam viver e expressar plenamente suas potencialidades humanas. Valorizar 

as diferenças é se opor às padronizações e homogeneizações, garantindo que sujeitos 

com gêneros, cores da pele, orientações sexuais, modos de vida, locais de moradia, 

culturas, visões de mundo e formas de expressão distintas possam ter as mesmas 

condições e direitos.  



8

REFLEXÃO SOBRE AS QUESTÕES DA
DIVERSIDADE NO CURRÍCULO

ANEXO 2
CURRÍCULO: A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O currículo, neste sentido, se reestrutura repensando o peso do chamado núcleo 

rígido atual, agregando cultura e valores sociais que ajudam os alunos a entenderem o 

mundo. Em outros termos, o que se busca é uma escola pautada no respeito, que 

reconheça e valorize a diversidade como inerente à humanidade – o que demanda 

conhecimento das especificidades para seu reconhecimento. 

Finalizando, é importante salientar que, além da atenção das políticas 

educacionais e do empenho dos educadores no aprofundamento teórico-prático, a 

questão do currículo e a diversidade na educação básica é um campo no qual emerge 

disposição e compromisso para com as crianças, adolescentes e jovens presentes na 

escola contemporânea.  
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