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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Este texto apresenta parte de pesquisa, concluída em 2014, que investigou documentos 

curriculares locais1, publicados por redes de ensino de um estado-membro e sua capital, 

tomados como objetos e fontes na construção de análises sobre a justiça curricular. Análises 

essas organizadas a partir da relação entre educação, justiça, currículo, diversidade e, fundadas 

nos aportes da sociologia da educação e da ciência política e jurídica. 

Tal fundamentação orientada pelo contexto de um “novo contrato educativo”, reinventado em 

finais do século XX, ancorado na ideia de “contrato social”, como um pacto legítimo, pautado 

na supressão da vontade particular como condição de igualdade entre todos. 

No que concerne à justiça curricular, inserida nos estudos curriculares, encontramos a 

configuração de um currículo “contra hegemônico”, ancorado na percepção de que existem 

alunos com diversas heranças culturais, que obrigam as escolas a praticar processos 

diferenciados de distribuição e apropriação dos conhecimentos científicos. Pensar em um 

currículo contra hegemônico consiste em validar a perspectiva de uma educação diferente 

daquela habitualmente oferecida pelos sistemas educativos, de lógica homogeneizadora. Assim, 

 

Comprometer-se com uma educação crítica e libertadora obriga a investigar 

em que medida os objetivos, conteúdos, materiais curriculares, metodologias 

didáticas e modelos de organização escolar são respeitosos com as 

necessidades dos distintos grupos sociais que convivem em cada sociedade. 

Requer indagar se as interações pessoais nas salas de aula e na escola, assim 

como os modelos de participação estão condicionados por preconceitos e 

falsas expectativas; se as estratégias de avaliação servem para diagnosticar o 

                                                           
1 Referencial Curricular da Educação Básica, Ensino Fundamental e Ensino Médio (SED, 2007) e Referencial 

Curricular do Ensino Fundamental, 1º ao 9º ano (SEMED, 2008). 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 2 

 

quanto antes os problemas e nos manter alerta ante as dificuldades que tem 

cada estudante, mas em especial daqueles que pertencem a grupos sociais de 

risco, ou a minorias que sofrem todo tipo de marginalização. (TORRES-

SANTOMÉ, 2011, p. 10-11, tradução nossa)2. 

 

A par disso, o desenho metodológico desta investigação ancora-se em uma versão das técnicas 

da comparação intitulada “estudo comparado”,  

 

que recorre à educação comparada, tomando-a como resultado de um duplo 

movimento, de um lado, marcado por uma presença crescente das questões 

educativas na criação de identidades escolares, definidas não tanto numa 

perspectiva geográfica, mas no sentido de uma pertença a certas comunidades 

discursivas. De outro, deslocando-se da referência tradicional interpaíses para 

dimensões simultaneamente intra e extra nacionais, isto é, centradas nas 

comunidades de referência dos agentes locais e, nos processos de regulação, 

nos âmbitos nacional e internacional (SILVA, 2016, p. 18). 

 

Para tanto, neste texto apresentamos uma escrita comparada organizada a partir da eleição da 

diversidade, como área de comparação3, pelo especial relevo que ganha nas reformas 

curriculares da década de 1990, pela denúncia, ou fomento, da indispensabilidade da inclusão 

social como opção para minimizar as condições desiguais e desumanas da sociedade capitalista 

atual.  

 

 

                                                           
2 Comprometerse con una educación crítica y liberadora obliga a investigar en que medida los objetivos, 

contenidos, materiales curriculares, metodologías didácticas y modelos de organización escolar son respetuosos 

con las necesidades de los distintos colectivos sociales que conviven en cada sociedad. Requiere indagar si las 

interacciones personales en las aulas y en el centro escolar, así como los modelos de participación están 

condicionados por prejuicios y falsas expectativas; si las estrategias de evaluación sirven para diagnosticar cuanto 

antes los problemas y mantenernos alerta ante las dificultades que tiene cada estudiante, pero en especial las de 

aquellos que pertenecen a colectivos sociales en situaciones de riesgo, o a minorías que sufren toda clase de 

marginaciones. 
3 Áreas de comparação são compreendidas na inter-relação dos campos educativo, social, simbólico, cultural e 

encontram-se inseridas em um espaço relacional, permeado por lutas de conservação e transformação das suas 

estruturas. Desta forma, são encaradas como estratégias e táticas e não como apenas como expressão da repetição 

de um discurso simplesmente reproduzido, mas como um conjunto de disposições que vem sendo recriado, 

atualizado e portanto, continuamente re-produzido (produzido de novo) no decorrer dos estudos sobre documentos 

curriculares (SILVA, 2016, p. 18). 
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Aproximações teóricas necessárias  

 

Para Torres-Santomé (1998), a justiça curricular defende um “projeto emancipador”, com 

conteúdos culturais que incluem as vozes ausentes, ou deformadas nos currículos tradicionais, 

e estratégias de ensino que contribuem para uma aprendizagem crítica por parte dos indivíduos. 

Significa ter a sensibilidade de reconhecer as diferentes culturas, que integram o ambiente 

escolar, em decorrência dos diferentes grupos que ali estão inseridos, que resulta em analisar o 

currículo desenhado, que: 

 

[...], põe em ação, avalia e investiga tomando em consideração o grau em que 

tudo o que se decide e faz nas salas de aula é respeitoso e atende as 

necessidades e urgências de todos os coletivos sociais; os ajuda a ver-se, 

analisar-se, compreender-se e julgar-se enquanto pessoas éticas, solidárias, 

colaborativas e corresponsáveis de um projeto mais amplo de intervenção 

sociopolítica destinado a construir um mundo mais humano, justo e 

democrático. (TORRES-SANTOMÉ, 2011, p. 11, tradução nossa).  

 

Reconhecer o papel da instituição escolar na sociedade e considerar as mudanças econômicas, 

tecnológicas, culturais, sociais, que interferem diretamente na vida dos indivíduos, leva-nos à 

reflexão sobre a forma como o conhecimento científico vêm sendo selecionado e distribuído 

na/pela escola e como os diferentes grupos que a compõem acessam a formação crítica. 

Formação essa, que os faça refletir e analisar a realidade na qual estão imersos.  

Dessa forma, justiça curricular passa a ser um conceito que ganha espaço, no momento em que 

os direitos fundamentais imprimem força ao movimento de busca pela seguridade dos direitos 

adquiridos pelo cidadão, particularmente, o direito à educação. Direito esse, que grupos 

anteriormente não reconhecidos acessaram e, que hoje, lutam por espaços cada vez maiores no 

contexto social, para que suas vozes tenham audiência.  

Neste contexto problematizamos a questão da distribuição dos conhecimentos científicos, 

afirmado na primazia do conhecimento teórico sobre o conhecimento do cotidiano, pelos 

documentos curriculares, na direção realizada por Apple (1995), isto é,  
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O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre 

parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de 

algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, 

conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 

desorganizam um povo. (APPLE, 1995, p. 59). 

 

E tal problematização ganha novos contornos quando incorremos pela ideia de tradição seletiva, 

pois nos interessa, também, o processo de seleção dos conhecimentos científicos, ou melhor, a 

relação estabelecida entre os interesses dominantes da sociedade e a escolha do “conhecimento 

oficial”.  

Sempre existe, pois, uma política do conhecimento oficial, uma política que 

exprime o conflito em torno daquilo que alguns vêem simplesmente como 

descrições neutras do mundo e outros, como concepções de elite que 

privilegiam determinados grupos e marginalizam outros. (APPLE, 1995, p. 

60). 

 

Os processos de seleção e distribuição de conhecimentos científicos, nos limites deste texto, 

estão, também, imersos na viabilização da escola justa, alcançada no debate em torno de um 

currículo, que ao expressar uma escolha, acaba consolidando o artefato gerador de 

desigualdades no percurso escolar e, consequentemente, a desigualdade social. 

As possibilidades de enfrentamento seguem em direção a uma cultura comum, oferecida pela 

escola de massas, como tentativa de minimizar as desigualdades existentes, anteriores ao 

processo de escolarização. 

 

O princípio da cultura comum deve atenuar os efeitos desiguais da 

competência meritocrática, garantindo algo comum a todos os alunos. [...] O 

imperativo da cultura comum é uma escolha de justiça fundamental, pois 

preserva os mais fracos de uma degradação de sua situação. (DUBET, 2005, 

p. 70, tradução nossa).  

 

A ideia de promover a cultura comum, a partir do acesso aos conhecimentos científicos, remete-

nos à função do currículo, por meio do questionamento do princípio de igualdade de 

oportunidades, como critério justo de distribuição de conhecimento escolar na atualidade. 
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A depender de como tais conhecimentos são selecionados e serão distribuídos é possível 

idealizar uma escola, que se mantém homogeneizadora e excludente, ou um ambiente escolar 

em que os diferentes grupos, com suas culturas particulares, acessem determinados 

conhecimentos. Tal acesso consolida a percepção crítica da constituição da sociedade e porque 

ela configura realidades desiguais e excludentes, bem como apresenta indicativos de ações 

contra hegemônicas na busca por uma vida mais digna para todos. E, neste cenário, a 

diversidade associada a função social da escola, parece tornar-se o veículo da compreensão das 

semelhanças entre os seres humanos, o que veremos a seguir. 

 

Diversidade na perspectiva de escrita da justiça curricular: comparação em documentos 

curriculares locais 

 

Os documentos curriculares eleitos para análise apresentam-se com algumas particularidades, 

que merecem destaque. O documento de 2007, publicado pela SED-MS para o Ensino 

Fundamental, compõem-se pelos cadernos das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Religiosa, Educação Física, Língua Inglesa e 

Língua Espanhola; para o Ensino Médio, das áreas citadas acima se exclui Ciências e Educação 

Religiosa e introduz Literatura, Biologia, Química, Física, Sociologia e Filosofia. O de 2008, 

para a mesma etapa, traz Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Ensino Religioso e Educação Física.  

O documento elaborado pela SED-MS (2007), incorre na utilização da palavra/noção/conceito4 

de diversidade com maior frequência. O volume referente ao Ensino Fundamental cita, que 

diante das transformações pelas quais a sociedade passa desde os anos 1990, a escola precisa  

 

[...] rever a estrutura, a dinâmica interna, as relações, a fim de contemplar um 

currículo que atenda aos princípios estabelecidos pelas Diretrizes Nacionais e 

que apontam para a identidade, a diversidade e a autonomia por meio do 

aprimoramento da interdisciplinaridade e da contextualização. (MATO 

GROSSO DO SUL, 2007, p. 32). 

                                                           
4 Apreendemos que em algumas passagens a Diversidade apresenta-se como noção, isto é, conhecimento 

elementar, ou superficial e, em outras como conceito, representação de uma realidade específica (raça, deficiência, 

etnia). E, como palavra, na condição de adjetivo. 
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Importa considerarmos a concepção trazida por Libâneo (2012), quanto aos rumos que a escola 

toma diante da Declaração de Jomtien (1990): 

 

[...] formulou-se uma escola de respeito às diferenças sociais e culturais, às 

diferenças psicológicas de ritmo de aprendizagem, de flexibilização das 

práticas de avaliação escolar – tudo em nome da educação inclusiva. Não é 

que tais aspectos não devessem ser considerados; o problema está na distorção 

dos objetivos da escola, ou seja, a função de socialização passa a ter apenas o 

sentido de convivência, de compartilhamento cultural, de práticas de valores 

sociais, em detrimento do acesso à cultura e à ciência acumuladas pela 

humanidade. (LIBÂNEO, 2012, p. 23). 

  

Não nos esquecemos de que a escola tem como função oferecer conhecimentos científicos, que 

não são encontrados facilmente em outro lugar e são relevantes para a formação do homem e 

do cidadão. 

A diversidade apresentada em tópico específico registra nos diferentes tipos de educação 

oferecida, a forma pela qual o movimento inclusivo “pressupõe reflexão sobre a Educação para 

Todos, tendo em vista que uma escola democrática atende a diversidade, provocando mudanças 

em seus paradigmas e na formação docente, beneficiando assim, suas demandas socioculturais 

e étnicas.” (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 16, grifo do autor). 

Assim, a escola está erigida no apoio e na devida atenção às ações que ocorrem nas áreas da 

Educação Especial, Educação para a Igualdade Racial, Educação para a Igualdade de Gênero, 

Educação Básica do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Ambiental, que 

oportunizam o atendimento à diversidade, o respeito às diferenças, buscando a garantia do 

desenvolvimento das potencialidades de todos os alunos. (MATO GROSSO DO SUL, 2007). 

Em consonância com as orientações estabelecidas na Declaração de Jomtien (1990), 

apreendemos a valorização das diferentes formas de se trabalhar a educação, atendendo à 

diversidade encontrada na sociedade, para se enquadrar na desejada “educação para todos”. 

Sob as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, 1998), o documento fez 

referência aos Temas Transversais, no qual a diversidade ganha visibilidade com o tema 
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Pluralidade Cultural, que trata “[...] da diversidade do patrimônio cultural brasileiro, 

reconhecendo a diversidade como um direito dos povos e dos indivíduos e repudiando toda 

forma de discriminação por etnia, classe, crença religiosa e sexo.” (MATO GROSSO DO SUL, 

2007, p. 19). 

Sob essa perspectiva Falleiros (2005) registra, que “Esse ‘pluralismo’ que chega aos PCN como 

tema transversal, propagado pelos grupos capitalistas hegemônicos mundiais, evidencia a 

diversidade e a diferença, mas [...], desfoca a possibilidade de percebê-las em um conjunto, em 

uma lógica de processo, em uma estrutura unificadora” (FALLEIROS, 2005, p. 229). 

Para trazer à tona os esforços envidados em prol de valorizar a diversidade, a Lei nº 10.639/03 

altera o artigo 26 A e 79 B da LDB 9.394/96, determinando a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos de ensino fundamental oficiais 

e particulares. (MATO GROSSO DO SUL, 2007). 

No caso do estado do Mato Grosso do Sul, a Educação Escolar Indígena adquire relevância, 

uma vez que acolhe a segunda maior população indígena do País, representada por nove etnias. 

Diante disso, os professores discutem a viabilidade de propostas curriculares mais próximas da 

realidade dessas comunidades, para que possam ser atendidas suas necessidades e 

especificidades. Assim, 

 

[...] a construção dessas propostas curriculares diferenciadas requer uma 

formação específica do professor indígena. Para tanto, a Secretaria de Estado 

de Educação – SED/MS tem investido nessa área por meio da criação do 

Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do 

Sul que abriga dois cursos de formação inicial: o Curso Normal Médio 

Indígena - Povos da Região do Pantanal e Curso Normal Médio Formação de 

professores Indígenas – Ara Verá (Tempo-espaço iluminado). Do mesmo 

modo, a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, em parceria com 

o Estado oferece o Curso em Nível Superior de Licenciatura Indígena para as 

etnias Guarani e Kaiowá. (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 20). 

  

Observamos a iniciativa de considerar as especificidades e particularidades de parte da 

população que está inserida na condição de diversidade, uma vez que o documento evidencia 

ações para garantir o direito à educação. Direito esse, que parece sofrer influências do 
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movimento de recontextualização, sob a perspectiva apontada por Bernstein (1996, 1998), 

percebida na presença do discurso oficial, produzido pela agência do governo federal, no 

documento estadual, marcada pelas especificidades de seu contexto sociocultural. 

No tocante às disciplinas acadêmicas, a Matemática ressalta sua relação com a diversidade, 

uma vez que  

O conhecimento matemático contribui de um lado para a 

valorização da pluralidade sociocultural, impedindo o processo 

de submissão no confronto com outras culturas; e de outro, criar 

condições para que o aluno transcenda um modo de vida restrito 

a um determinado espaço social e se torne ativo na transformação 

de seu ambiente. (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p.91). 

 

Em Ciências, no 1º e 7º anos do Ensino Fundamental, está informada a espera de um aluno que 

aprenda a “[...] respeitar a diversidade humana”; no 4º ano espera-se que a criança saiba 

“comparar a diversidade dos seres vivos nos diferentes ecossistemas do município” (MATO 

GROSSO DO SUL, 2007). Na Geografia, no 9º ano do Ensino Fundamental, a diversidade é 

analisada além do território nacional e o aluno deve “[...] compreender que a Ásia foi um 

continente marcado pela diversidade.” (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 171). Para a 

Educação Religiosa, o conteúdo a ser trabalhado envolve a transversalidade com os Temas 

Saúde, Sexualidade e Meio Ambiente, tendo o respeito à diversidade como principal objetivo. 

 “Desse contexto observa-se, então, que a Educação Religiosa contribui de maneira coletiva na 

busca do Transcendente sem proselitismo, respeitando a pluralidade e diversidade cultural 

religiosa do Brasil.” (MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 191).  

No que concerne às competências e habilidades que os alunos devem adquirir por meio dos 

conteúdos das disciplinas acadêmicas, nos diferentes anos de escolarização, o reconhecimento 

e respeito à diversidade é mais do que um objetivo a ser alcançado, pois espera-se que possam 

“reconhecer a diversidade e o pluralismo cultural e religioso do Brasil” e “Entender as 

diferenças de cada sociedade, baseados em valores humanos de igualdade, justiça social e paz.” 

(MATO GROSSO DO SUL, 2007, p. 196). 

O que percebemos, em conclusão, no tocante às disciplinas acadêmicas, é que a diversidade 

recebe especial atenção na perspectiva prática de ofertar os conteúdos em Matemática, Ciências, 
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Geografia e Ensino Religioso, de modo a alcançar objetivos como a formação de um cidadão, 

que a partir dos diferentes conhecimentos, aprenda a reconhecer e respeitar a diversidade.  

As orientações trazidas apontam, que o reconhecimento e o respeito à diversidade advindos dos 

processos de aprendizagem, previamente prescrito, informam objetivos e metodologias, que 

visam à formação do cidadão. Formação assentada nas práticas de apropriação dos 

conhecimentos, onde parece não caber questionamentos mais amplos, que os levem a pensar 

em sua condição de homem social. 

Diante da percepção de como os conteúdos estão propostos, há a definição de um novo conceito 

de cidadania para o início do século XXI:  

 

[...] incorporar uma consciência socioambiental planetária, uma ética voltada 

ao desenvolvimento do pluralismo cultural, uma postura de trabalho e 

consumo flexível e disposta à negociação, uma noção de saúde e sexualidade 

que multiplique as informações disponíveis sobre o autocuidado. O ‘cidadão’ 

torna-se surpreendentemente responsável pelos destinos do planeta, ainda que 

– mero detalhe – não seja convidado a participar das decisões econômicas e 

políticas controladas pelos grupos hegemônicos nacionais e internacionais. 

(FALLEIROS, 2005, p. 234-235). 

 

É indispensável que o estudante desenvolva a competência cidadã entre as outras que são 

esperadas, pois  

 

Se a formação do cidadão é uma questão tão complicada, é porque o cidadão 

deve possuir certas competências para intervir em um espaço democrático a 

fim de ser ouvido, de defender seus próprios interesses e os do seu grupo. Isso 

supõe que o aluno aprenda a exercer na prática seus direitos. (DUBET, 2011, 

p. 292). 

 

Para exercer seus direitos, é necessário que o cidadão os conheça, que tenha noção de sua 

realidade a partir dos conhecimentos obtidos em sua formação escolar e não escolar e, por meio 

de sua atuação na sociedade, reflita sobre suas práticas e as práticas de seus semelhantes, de 

modo a construir uma sociedade mais justa, igualitária e cooperativa, considerando o 

movimento de reorientação capitalista contemporâneo. Movimento que entendemos criar uma 
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democracia para atender aos interesses e determinantes da direita, que no caso brasileiro, é 

quem detém os poderes políticos e econômicos. 

O documento do Ensino Médio expressa, que concernente ao processo de aprendizagem, torna-

se necessária atenção especial, pela equipe escolar, na consideração da diversidade de interesse 

e habilidades dos sujeitos participantes do processo. (MATO GROSSO DO SUL, 2007b). 

Assim, como no volume do Referencial para o Ensino Fundamental, a diversidade recebe 

destaque em um tópico específico no texto, que traz uma abordagem mais ampla sobre as ações 

que a escola desenvolve para enfrentar a diversidade da sociedade brasileira, “[...] trabalhar 

com a diversidade significa propor para o sistema de ensino o desafio de oportunizar condições 

para atender bem a todos os seus alunos.” (MATO GROSSO DO SUL, 2007b, p. 16). 

Observamos a relação estabelecida entre diversidade e diferença, pensando que a diversidade 

implica necessariamente em reconhecer o direito e o respeito à diferença.  

 

A nação brasileira é notadamente constituída pela diversidade e no âmbito 

desta questão, a educação para a diversidade étnico-racial/cultural assume a 

requerida e imprescindível ação de promovê-la visando reconhecer, valorizar, 

respeitar e dialogar com as diferenças. [...] Diante da diversidade, que se 

coloca no coletivo social brasileiro, a escola é chamada a enfrentar esse 

desafio e a refletir sobre a construção do processo histórico/social/cultural da 

humanidade. (MATO GROSSO DO SUL, 2007b, p. 17-18, grifo do autor). 

 

A forma como o texto manifesta em se valorizar a diversidade, no que tange aos diferentes 

interesses dos educandos, bem como com o papel social que a escola tem ao conceder o acesso 

a conhecimentos científicos, além de formar cidadãos solidários, tolerantes, cooperativos, 

revelam um esforço discursivo em mostrar a capacidade que a escola tem de ser justa.  

Entretanto, desconsidera-se que a igualdade de oportunidades de acesso à escola não garante a 

justiça escolar. Ainda há que se admitir o mérito pessoal no desempenho da aprendizagem, 

elemento gerador das desigualdades de êxito escolar, já que os educandos têm diversas origens 

que implicam graus de maior ou menor dificuldade na apreensão dos conhecimentos. 

Como competência e habilidade a serem adquiridas na disciplina de Sociologia, o aluno tem 

que “[...] compreender as diferentes manifestações culturais, adotando uma atitude de 
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preservação do direito à diversidade, no sentido de superar conflitos e tensões da sociedade 

contemporânea.” (MATO GROSSO DO SUL, 2007b, p. 141). 

A intenção acima, focalizada como um objetivo a ser alcançado a partir do ensino da disciplina 

de Sociologia no Ensino Médio, se aproxima de um dos princípios da Educação em Direitos 

Humanos, não fosse pelo viés neoliberal que a proposição carrega, a esperada aquisição de 

habilidades e competências para que ocorra a compreensão ou a aceitação de uma condição 

social, que é histórica e carregada de conflitos. 

Uma educação para a democracia e a cidadania vai além da simples compreensão da existência 

da diversidade, devendo sugerir questionamentos e discussões acerca de como a sociedade se 

apresenta, e não de outra. Que condições promoveram a conjuntura social atual? É possível 

transformá-la? Esses questionamentos, aliados aos conhecimentos adquiridos pela vivência 

cotidiana e pelos conhecimentos acessados na escola, poderiam realizar o movimento em 

direção a uma educação democrática. 

No documento da rede municipal (2008), a diversidade está circunscrita ao perfil do aluno, em 

uma conexão com o seu reconhecimento, com vistas ao desenvolvimento do trabalho didático. 

 

Para conhecê-los, é mister aprender que todos que a freqüentam são diferentes 

em gêneros, etnias, classe social, idades, mas possuem uma mesma 

especificidade no sentido de que estão ali para aprender. O olhar para a 

diversidade contida na escola faz com que tracemos o perfil das crianças e dos 

jovens que queremos formar. (CAMPO GRANDE, 2008, p. 38, v IV). 

 

A diversidade, nesse caso, parece fundada na perspectiva de Bourdieu e Passeron (2008), isto 

é, relacionada as desigualdades de êxito escolar dos alunos procedentes das diferentes classes 

sociais: 

 

[...] com efeito pode se colocar, por hipótese, que o grau de produtividade 

específica de todo trabalho pedagógico que não seja o trabalho pedagógico 

realizado pela família é função da distância que separa o habitus que ele tende 

a inculcar [...] do habitus que foi inculcado por todas as formas anteriores de 

trabalho pedagógico e, ao termo da regressão, pela família. (BOURDIEU; 

PASSERON, 2008, p. 94-95, grifo do autor). 
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De outro modo, os conhecimentos científicos previamente selecionados, organizados e 

distribuídos pelo currículo respondem a uma escolha, que tende a favorecer os alunos 

provenientes dos grupos socialmente favorecidos, contribuindo para a manutenção das 

desigualdades. A distância entre os conhecimentos acessados na escola e àqueles trazidos do 

contexto familiar contribuem para as dificuldades de apreensão e de alcance do êxito escolar. 

Conforme Valle (2013), a noção de justiça escolar se apresenta em construção, mergulhada em 

incertezas e ambiguidades. Contudo, dois princípios são indispensáveis nesse contexto, a 

igualdade de oportunidades e a meritocracia escolar. Isto porque, ainda que se pense em 

oferecer a igualdade de oportunidade de acesso à escola, como forma de garantia do direito à 

educação, a meritocracia fomenta a desigualdade escolar. Desigualdade, resultante das 

desigualdades sociais anteriores ao momento em que o educando entra na escola e o contato 

com os conhecimentos selecionados para serem acessados no processo educativo escolar 

(DUBET, 2005). 

A escola marcada pela meritocracia permite que as desigualdades sociais se transformem em 

desigualdades escolares e, mais adiante, na finalização do processo escolar, em desigualdades 

sociais. Como os alunos vêm de origens diversas e trazem em sua formação inicial contextos 

sociais e culturais diferentes, o conhecimento selecionado e distribuído na escola se aproxima 

de parte desses alunos, não de todos.  

Decorre dessa realidade, a necessidade de que a escola, para ser justa, promova o acesso a uma 

base comum de conhecimentos científicos, para que os alunos desiguais e diferentes tenham 

assegurada a chance de estarem em um mesmo ponto de partida no longo processo educativo 

escolar. 

Em item que aborda os Movimentos Indígenas e Educação no documento municipal (2008), há 

menção aos projetos desenvolvidos pelo governo brasileiro, desde 1910, para atendimento aos 

indígenas, considerados não satisfatórios. “O problema é que um desses projetos [SPI – Serviço 

de Proteção ao Índio] não respeitava as diversidades dos povos indígenas, cujo início foi 

marcado por violação de direitos.” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 65, v I). 
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A diversidade figura, também, quando se ressalta o valor que o governo brasileiro tem dado às 

questões de etnia e à Educação Especial, nominadas de Ações Afirmativas, isto é, meio de 

amenizar as situações discriminatórias sofridas pelas pessoas de cor, indígenas e deficientes, no 

âmbito da educação e do emprego, culminando com a criação das cotas. (CAMPO GRANDE, 

2008, v I). 

Nesse caso, as ações afirmativas e as cotas são idealizadas contra o que esperamos de uma 

escola justa, pois as discriminações sofridas por determinados grupos da sociedade, não 

conseguem ser amenizadas por ações que destacam as condições de produção das diferenças. 

Isso, parece configurar a compensação para algumas minorias em detrimento do direito de 

igualdade para todos aos bens sociais. O governo planeja seus investimentos e políticas públicas 

educacionais de modo a construir um sistema educacional, que garanta o direito à educação 

para todos, sem distinções ou classificações. Planejamento esse, que além de estabelecer metas, 

necessita de acompanhamento, fiscalização e a organização de ajustes periódicos. Garantir 

direitos não é apenas reunir ideias em projetos, mas, sim, reconhecê-los com eficiência. 

Uma escola justa e democrática acolhe a todos, independentemente de cor, gênero, etnia. ou 

condição econômica. Para tanto, o oferecimento de uma educação básica de qualidade, que 

permita, dentro das limitações impostas pela sociedade capitalista e desigual, identificar e 

minimizar os conteúdos das desigualdades, dando condições para que os desiguais sejam 

formados para reconstituir a sociedade de forma a conquistar a democracia, conscientes de seu 

papel na participação do bem comum.  

E, uma das disciplinas acadêmicas, considerada importante no processo de conquista, a Artes, 

se apresenta como o propósito de: 

 

Resgatar e valorizar a diversidade das manifestações culturais e favorecer o 

conhecimento estético visual da arte indígena, européia, norte-americana, 

africana, latinoamericana e oriental como significativas pelo caráter 

identitário e pela riqueza dessa diversidade nas culturas brasileira e regional. 

(CAMPO GRANDE, 2008, p. 160, v I). 

 

Pela Arte entendemos ser possível tornar-se livre, o que significa compreender, no sentido mais 

lúcido e amplo que a palavra pode ter. “Significa um entendimento de si, uma aceitação de si 
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da necessidade da existência em termos limitados. A vivência desse entendimento é a mais 

plena e a mais profunda interiorização a que o indivíduo possa chegar. Ser livre é ocupar o seu 

espaço da vida”. (OSTROWER, 1991, p. 165) 

Na disciplina de Educação Física, a metodologia de ensino para o 1º e 2º anos, se apresenta 

como mais crítica, ao enfatizar que a seleção dos conteúdos traz uma maior proximidade com 

a realidade e as necessidades das crianças. Essa concepção de metodologia difere de outra 

utilizada antes dos anos 1980, a mecanicista, “[...] que apresenta como característica a 

exercitação mecânica, desrespeito à diversidade e à competências individuais e a preocupação 

exclusiva com o desempenho final da criança.” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 191, v I). 

Para a mesma disciplina, ainda, revela-se a existência das Práticas Corporais Alternativas, que 

surgem nas últimas décadas do século passado, buscando valorizar a compreensão de si e do 

outro, os sentimentos e as emoções. “Essas práticas corporais constituem-se em conhecimentos 

de diversas culturas e resgatam valores como: inclusão respeito às diversidades, solidariedade, 

interdependência, tolerância, ética e autoconhecimento.” (CAMPO GRANDE, 2008, v II). 

A criança com capacidade de identificar a diversidade de organizações familiares, figura no 

conteúdo da disciplina de História, no eixo Relações sociais da cultura e do trabalho para o 2º 

ano do Ensino Fundamental. Para tanto, o professor assume a posição de mediador, 

contribuindo para a construção do conhecimento de seus alunos, dentro e fora da sala de aula, 

tornando-se o responsável por ensinar à criança como apropriar e valorizar a diversidade das 

fontes e dos pontos de vista históricos. O processo de apropriação e valorização está fundado 

no levantamento de problemas, procurando transformar, em cada aula, temas e problemáticas 

em narrativas históricas. 

Contudo, as narrativas históricas para empoderar as discussões sobre a diversidade precisam 

orientar-se por questões envolvidas nas reconstruções históricas da sociedade, isto é, diante dos 

modos de percepção ou representação dos seus tempos históricos, seja diante da forma que a 

escrita de uma história a ser reconstruída tomaria. O que não apreendemos na prescrição 

apresentada pelo documento. 

No contexto das disciplinas acima citadas, as análises sobre a diversidade apontam para um 

discurso de anúncio dos conteúdos, aquém do questionamento dos tipos de forças e dos modos 
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como elas operam na construção da diversidade. Dito de outro modo, tais disciplinas 

intencionam o reconhecimento, por parte do aluno, de que a diversidade constrói a escola justa. 

No entanto, as proposições se limitam a aceitação e o reconhecimento da existência da 

diversidade na sociedade, sem promover reflexão quanto às formas pelas quais elas se constituí 

histórica e politicamente. 

Nos conteúdos de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, no eixo O homem e a 

construção do espaço, a Paisagem e a Diversidade territorial do Brasil, a população brasileira, 

a diversidade de povos, os movimentos migratórios, a população economicamente ativa, a 

economia formal e informal e os indicadores sociais brasileiros, tomam forma de relato, mesmo 

quando pretende ser modo de compreensão em forma de crítica das ações representadas. 

O Ensino Religioso, que “[...] tem como função pedagógica proporcionar às crianças uma 

educação para a cidadania, já que sua proposta é trabalhar a religiosidade como valores 

humanos, éticos e sociais, e assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa.” (CAMPO 

GRANDE, 2008, p. 259, v I). Acresce-se a isso, como um dos objetivos do Ensino Religioso, 

“[...] respeitar os movimentos sociais em favor das diversidades culturais, étnicas, e religiosas, 

tanto locais, quanto no Brasil e no mundo, compreender a função social desses movimentos 

com ética e sem proselitismo.” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 144, v III). 

Diante disso, dizemos que o ensino religioso visualiza uma proposição de reconstrução social, 

submetida a controle, das realidades que a produz, ao mesmo tempo, que expressa de um modo 

próprio a questão do esquecimento nas/das religiões da diversidade como ausências, 

construções desaparecidas, a serem configuradas por uma interpretação que é indissociável da 

forma aceitável da convivência humana. 

Em um item dos Fundamentos da Língua Portuguesa, ao discorrer sobre Concepções de Língua, 

é mais uma vez enfatizado o contexto de diversidade cultural no qual o País está constituído, e 

o quanto isso influencia na forma como as pessoas se comunicam, mesmo existindo uma Língua 

Portuguesa padrão. (CAMPO GRANDE, 2008, v II). Com relação ao estudo de Língua 

Estrangeira per se constitui estímulo ao reconhecimento da diversidade cultural. Além disso, 

“A diversidade de visualidades nas aulas de Arte deveria assumir a responsabilidade primordial 
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de oferecer oportunidades de acesso ao aluno aos códigos, símbolos e regras das linguagens 

artísticas historicamente produzidas.” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 223, v II). 

Na abordagem dos Fundamentos da Matemática, a diversidade é ressaltada, pois “A Linguagem 

Matemática transcende a diversidade das línguas e das nacionalidades; possui um conjunto de 

símbolos próprios, codificados e se relaciona de acordo com determinadas regras; entretanto, 

apresenta registros orais e escritos como qualquer outra linguagem.” (CAMPO GRANDE, 

2008, p. 77, v IV).  

Os conteúdos selecionados para o ensino de Ciências do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

referem-se à diversidade, relacionando e comparando os seres vivos em geral, as 

especificidades das espécies, as características dos seres humanos e dos outros seres vivos. Já 

os conteúdos do eixo Ser humano e saúde, do 7º ao 9º ano da mesma etapa, trazem a diversidade 

voltada para outro aspecto: “[...] espera-se que o aluno mostre-se capaz de analisar e respeitar 

a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à sexualidade; compreender as 

mudanças decorrentes da puberdade, respeitando as diferenças sexuais e o direito à expressão, 

garantindo a dignidade do Ser Humano.” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 169, v IV). 

A orientação apresentada pelos documentos é sempre de reconhecimento da diversidade a partir 

dos diferentes conteúdos selecionados nas diferentes disciplinas, em consonância com as 

orientações das Declarações de Jontiem (1990) e Salamanca (1994), como resposta à almejada 

“Escola para Todos”. 

Mais do que reconhecer a diversidade, é primordial que a escola promova práticas educativas 

que permita ao aluno compreender-se como parte integrante dessa e na ausência do senso 

coletivo, de comunidade, de responsabilidade social, a consciência de seus direitos e deveres se 

desmancha na prescrição.  

 

NOTAS FINAIS 

 

Considerando-se as semelhanças e diferenças na/da escrita da diversidade inferimos a 

materialidade de uma leitura, um tanto superficial, da existência da diversidade e da necessidade 
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de transformações sociais, das relações de poder e de dominação entre os diferentes grupos, 

bem como dos conflitos/tensões e das relações de poder inerentes à seleção de cultura operada 

na prescrição curricular, dada pelas áreas ou “disciplinas convencionais”. 

Ao se considerar a diversidade, os documentos locais revelam a pretensão de dar visibilidade à 

área de comparação, incorporada como conteúdo escolar capaz de propiciar a formação de 

cidadãos conscientes de si e do outro, pelo simples fato de saber que tal área existe e compõe a 

sociedade. Contudo, percebemos que o desempenho do aluno em desenvolver as habilidades e 

competências adequadas para ser formado a fim de atender às demandas da atual sociedade 

capitalista é o objetivo principal da esperada qualidade da educação. Em nenhum momento se 

fala da problematização, do motivo pelo qual a sociedade está constituída dessa maneira. 

Acrescemos, que a imposição de uma base comum nacional, mesmo “mascarada” nos 

documentos locais, fica subentendida pela aceitação tácita das disciplinas básicas do currículo 

nacional e pelas menções à necessidade do ensino de conhecimentos/conteúdos formais da 

cultura universal institucionalizados pela escola. 
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