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Resumen:  

Desde meados de 2015, o Ministério da Educação do Brasil (MEC) vem elaborando 

coletivamente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que visa 

orientar a educação básica brasileira. Investigar o tratamento dado à história indígena e 

à diversidade cultural nas primeiras fases de elaboração destas orientações constitui-se 

nosso objetivo. Analisamos, detidamente, as avaliações feitas por professores, gestores 

educacionais, pareceristas e a sociedade como um todo ao Portal da Base durante o 

processo de elaboração entre 2015-2016. Enquanto a BNCC preliminar propunha 

ampliar o conhecimento das culturas indígenas, na BNCC revisada percebemos um 

recuo nesta proposta. A ênfase recai sobre os direitos adquiridos pelos povos indígenas 

na contemporaneidade em detrimento do passado indígena, essencial na composição 

cultural brasileira. 
 

Palabras clave: BNCC, História Indígena, Diversidade Cultural. 

 
 

1. Objetivos o propósitos:  
 

Analisar o tratamento dado para a questão da temática indígena no componente 

curricular História no Ensino Médio buscando perceber como as histórias indígenas 

aparece no documento que pretende se tornar uma base de orientação curricular para 

todo o país, na primeira e na segunda versão, 1 tendo em perspectiva a diversidade 

cultural existente no Brasil.  

 

                                                      
11 Para melhor identificação no texto, distinguimos a Base Nacional Comum Curricular como BNCC 

preliminar (primeira versão) e BNCC revisada (segunda versão).  
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2. Marco teórico:  
 

A análise proposta se faz com base na interculturalidade crítica que nas últimas 

décadas vem se consolidando como um campo de estudos inovador no Brasil na 

América Latina como um todo (WALSH, 2009, 2010) a partir de dois princípios 

fundamentais: por seu caráter marcadamente político, pois fortalece a luta constante 

pela garantia dos direitos indígenas conquistados desde a Constituição Brasileira de 

1988, e por sua relevância epistemológica ao reconhecer a existência de 

pluriepistemologias no contexto cultural brasileiro e, a partir disso, dar abertura aos 

conhecimentos indígenas, deixando para trás a postura epistêmica de hierarquização de 

saberes (NAZARENO; FREITAS, 2013). 

 

3. Metodología:  

 
Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com base na análise documental feita 

em fontes oficiais e não oficiais disponibilizadas no Portal da Base. Nesse sentido, 

fizemos um percurso investigativo em duas etapas. A primeira consistiu no 

levantamento de dados referentes aos pareceres e às avaliações da primeira versão da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Portal.   

Os pareceres remetem aos posicionamentos críticos de pesquisadores do ensino 

de História de diversas universidades do país em relação ao documento. Neles foi 

possível buscar, na ótica dos pareceristas, os méritos e as fragilidades da BNCC 

inerentes ao texto submetido à apreciação. Já as avaliações remetem a um público mais 

amplo, pois engloba a sociedade como um todo. O Portal registrou 12.226.510 

contribuições ao documento preliminar no período de setembro de 2015 a março de 

2016, sendo 2.599.153 especificamente para a área de Ciências Humanas. Para 

exequibilidade da análise, nos detivemos nas contribuições efetivadas pelos proponentes 

do estado de Goiás. Durante o processo de consulta pública foi o estado que apresentou 

mais contribuições ao Portal em função da mobilização promovida pela Secretaria de 

Educação e Esporte (SEDUCE) do estado de Goiás no final do ano letivo de 2015.     
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Em seguida, buscamos no texto preliminar da BNCC os objetivos de 

aprendizagem relacionados à temática indígena. Com a primeira etapa concluída – o 

levantamento de dados – analisamos o texto revisado visando cotejar os resultados 

encontrados com a segunda edição da BNCC, a fim de observar similitudes, 

distanciamentos e aproximações.  

Por fim, debatemos junto aos estudantes indígenas do curso de Educação 

Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás, o tratamento dado pela BNCC 

às histórias indígenas e à diversidade cultural. O debate incluiu a análise comparativa 

entre os textos anteriores (preliminar e revisado) e o exercício reflexivo voltado para a 

aplicabilidade da BNCC, versão revisada, nas escolas brasileiras para um 

reconhecimento mais efetivo da pluralidade étnico, lingüística e cultural do Brasil, 

resultando em registros escritos elaborados pelos estudantes na forma de textos. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 

Desde meados de 2015 o Ministério da Educação (MEC) do Brasil vem 

elaborando coletivamente a BNCC, um instrumento de gestão pedagógica com vistas a 

orientar a elaboração do currículo nas escolas brasileiras de nível básico. Sua construção 

constitui-se num marco histórico na trajetória educacional do país, pois apesar da 

legislação assim o exigir foram necessários cerca de vinte anos (CAIMI, 2016) para que 

finalmente surgisse a proposta de um projeto curricular nacional. 

O processo de elaboração da BNCC já está na terceira fase. Entre setembro/2015 

e março/2016 houve o debate público para avaliar a versão do texto preliminar. Com as 

sugestões enviadas pelo Portal e pelos pareceres críticos de pesquisadores e professores 

da área, uma versão revisada foi publicada em maio de 2016 para que fosse apreciada 

em todos os estados da federação em eventos promovidos pelas Secretarias de 

Educação. Os resultados avaliativos da segunda etapa estão sendo analisados para 

aprimoramento da terceira versão da BNCC a ser publicizada em março deste ano 

(2017).  
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 A BNCC preliminar teve como eixo estrutural a História do Brasil em 

atendimento aos dispositivos legais, principalmente, às Leis 10.639/03 e 11.645/08. A 

tentativa primordial seria acessar a história nacional em relação aos outros “mundos” 

(americanos, europeus, asiáticos) enxertando de modo mais efetivo o estudo de culturas 

africanas, afro-brasileiras e indígenas nas unidades escolares de todo o país.  

A busca pelos objetivos que contemplassem as temáticas indígenas na versão 

preliminar nos permitiu selecionar cinco deles sendo dois do 1º Ano e três do 2º Ano do 

Ensino Médio estando inseridos nos eixos procedimentos de pesquisa 

(CHHI1MOA001, CHHI2MOA019), representações do tempo (CHHI1MOA004, 

CHHI2MOA021) e categorias, noções e conceitos (CHHI2MOA024).  

Por eles, as orientações curriculares para as aulas de História propunham o uso 

de fontes históricas (materiais e imateriais) para construir conhecimentos sobre diversos 

povos (incluindo os indígenas) em relação à organização social e ocupação do espaço 

nas Américas e, ainda indicava o conhecimento da pluralidade de concepções históricas 

e cosmológicas das sociedades ameríndias. Em termos de delimitação temporal, nos 

objetivos aparecia uma única menção ao século XV e a expressão “tempos passados” ou 

simplesmente “passado”, além de apontar, como exemplo do que é recomendado para a 

aprendizagem, os povos Inca, Maia, Tupi e Jê.  

 Nas avaliações críticas da versão preliminar percebemos que, apesar do 

reconhecimento do mérito da BNCC na conduta de visibilizar a diversidade, os 

pareceristas advogaram a inclusão mais efetiva de temáticas referentes à Europa e a 

Ásia como meios de se estabelecer conexões entre a história do Brasil e as histórias 

destes continentes, tendo em vista que o continente americano e o continente africano 

foram anteriormente considerados. Inclusão justificada para que houvesse a ampliação 

do foco de estudo histórico e o contrapeso entre a história do Brasil e a diversidade de 

histórias e períodos. 

 Em relação ao componente História no Ensino Médio da segunda versão, 

elencamos apenas quatro objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ao longo da 

etapa final da educação básica, sendo um na Unidade Curricular 1 (1º ano) e três na 

Unidade Curricular 3 (3º ano), numa demonstração clara da redução do espaço 
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pedagógico destinado ao estudo da diversidade cultural brasileira na escola básica. 

Assim, caberia aos estudantes estudar, ao longo dos três anos do Ensino Médio, o 

estudos das populações indígenas a partir do período colonial (1º ano) e o 

reconhecimento dos direitos adquiridos por grupos minoritários, entre eles os indígenas, 

desde o marco constitucional de 1988 (3º ano).  

Com os dados em mãos debatemos o processo de elaboração da BNCC (em 

andamento) com estudantes indígenas do Curso de Educação Intercultural de Formação 

Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás. Interessava-nos discutir com eles, 

na condição de professores em suas aldeias, o modo como as cosmologias e as histórias 

indígenas (de origem, de contato com os não indígenas, de sobrevivências, de 

resistências e de apropriações interculturais ao longo dos séculos de colonização) e a 

diversidade cultural brasileira2 foram apresentadas nas primeiras versões da BNCC.  

Conforme ponderações dos estudantes Guajajara da Aldeia Juçaral, estado do 

Maranhão (Nordeste no país): “a maioria das escolas dos não índios não tem o 

conhecimento verdadeiro da nossa realidade e até mesmo que nós existimos” 

(Janeiro/2017).  Em suas reflexões, os estudantes indígenas sugeriram conteúdos que 

poderiam subsidiar a elaboração dos objetivos de aprendizagem da escola básica e 

trazer para as salas de aula a pluralidade cultural brasileira.  

Muito desses conteúdos tem sido produzidos pelos estudantes indígenas em 

cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) nos Cursos de Educação Intercultural 

Indígena como o da UFG que desde 2007 vem atuando fortemente na formação de 

professores indígenas.3 Constitui-se numa produção pertinente, pois além da diversidade 

                                                      
2  Atualmente, de acordo com dados do IBGE 2010 existem aproximadamente 817,9 mil pessoas 

autodeclaradas indígenas que habitam o território brasileiro, perfazendo um total de 0,4% do total da 

população do Brasil. São 305 etnias ou povos contabilizados e 274 línguas indígenas faladas.2 Embora 

haja divergência quanto a estes percentuais, eles apontam para a diversidade e variedade étnico-

linguística existente no Brasil, “opondo-se à noção de monolinguismo tão difundida na escola e na mídia, 

uma noção que tem compromisso com a política da monocultura no Brasil” (DUNCK-CINTRA; 

BARRETOS; NAZÁRIO, 2016, p. 133). 
3 Cf. NASCIMENTO, André Marques (Org). Revitalização do artesanato tradicional Karajá Xambioá. 

Licenciatura Intercultural para Formação Superior de Professores e Professoras Indígenas/UFG, 2011. 

SILVA, Joana Aparecida Fernandes; FERNANDES, Luciana (Orgs). Sustentabilidade, cultura e língua 

entre os Akwe-Xerente. Goiânia, Kelps, 2012. BORGES, Mônica Veloso; FERREIRA, Rogério; 

BRUNO, Themis Nunes da Rocha (Orgs). Peixes da área Tapirapé: os que já existiram e os que ainda 

existem. Licenciatura Intercultural para Formação Superior de Professores e Professoras Indígenas/UFG, 
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plurilingüística (produzidos nas línguas maternas e na língua portuguesa), evidenciam a 

perspectiva indígena da sua própria história, como no caso dos contatos, minimamente 

vistos na perspectiva não indígena.  

Buscar materiais didáticos produzidos por professores indígenas para o trabalho 

pedagógico nas escolas traz à torna uma realidade pouco ou nada trabalhada nas salas 

de aula brasileiras. A depender do resultado final da elaboração da BNCC e sua 

implementação nos próximos anos, o ocultamento em relação aos povos indígenas, 

empreendido pelo Estado brasileiro ao longo dos séculos, se tornará mais evidente nas 

escolas brasileiras.  

5. Resultados y/o conclusiones:  
 

Enquanto na BNCC preliminar tínhamos nos objetivos de aprendizagem uma 

proposta de conhecimento mais denso sobre as culturas indígenas, em suas 

peculiaridades em torno de distintas concepções de história, de temporalidades, de 

cosmologias, na BNCC revisada percebemos um recuo nesta proposta, cuja ênfase recai 

sobre os direitos adquiridos pelos povos indígenas na contemporaneidade em 

detrimento do passado indígena, essencial na composição cultural brasileira. Em 

contrapartida, os conteúdos compreendidos como integrantes da cultura europeia 

ganham mais espaço entre os objetivos de aprendizagem levando-nos a suspeitar da 

pretensa intenção de criticar o ensino pautado em bases eurocêntricas.  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 

A BNCC revisada deixa de lado, de fato, as conquistas dos povos indígenas 

brasileiros no campo da educação nas últimas décadas. Tais conquistas fazem parte do 

repertório das universidades brasileiras que debatem a questão. Os cursos de Educação 

Intercultural Indígena, organizados nas duas últimas décadas em atendimento a 

legislação vigente, é um dos exemplos, e contribui para a construção de uma nova base 

epistêmica responsável, entre outras coisas, pela formulação e proposição de novas 

                                                                                                                                                            
s/d. PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. Impactos da vitalidade do patrimônio epistêmico Iny. 

Goiânia, Kelps, 2015. Revista Articulando Saberes. V. 1 n. 1. Goiânia, Editora Espaço Acadêmico, 2016. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/racs. Acesso: 13 de fevereiro de 2017. 

https://www.revistas.ufg.br/racs
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políticas públicas de educação para a diversidade. Ignorar a quantidade e a qualidade da 

produção intelectual dos próprios indígenas acerca de seus processos próprios de 

aprendizagem é, sem nenhuma dúvida, um desrespeito e acima de tudo, um absurdo 

inominável.  

O resultado alcançado com todas essas conquistas e com a produção de 

conhecimento de base pluriepistêmica, inovou a educação escolar indígena, que busca 

em seu projeto pedagógico e político a decolonialidade das escolas indígenas e não-

indígenas protagonizadas pelos sujeitos epistêmicos, autores de seus currículos 

escolares. Tais postulados apontam ainda para mudanças nos modos como a educação 

não-indígena pode tratar da diferença e da diversidade. 

 

7. Bibliografía: 
 
ABREU, Martha Campos. Parecer sobre a BNCC – Componente Curricular História. 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 

13/02/2017. 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 

2015. BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta 

Preliminar. 2015. 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta 

Preliminar. 2ª edição revista. 2016.  

BORGES, Mônica Veloso; FERREIRA, Rogério; BRUNO, Themis Nunes da Rocha 

(Orgs). Peixes da área Tapirapé: os que já existiram e os que ainda existem. 

Licenciatura Intercultural para Formação Superior de Professores e Professoras 

Indígenas/UFG, s/d.  

CAIMI, Flávia Eloisa. Parecer sobre o documento de História. Universidade de Passo 

Fundo, 2016. 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Características gerais dos indígenas: resultado do 

universo. IBGE, 2012. 

CERRI, Luis Fernando. Parecer para o texto preliminar do componente curricular 

História para a Base Nacional Comum Curricular. Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – PR, 2015. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. In: BRASIL. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 

DICEI, 2013, p. 375-414.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


 
 

 
Organizado por: 

 

  

DUNCK-CINTRA, Ema Marta; BARRETOS, Euder Arrais; NAZÁRIO, Maria de 

Lurdes. Diversidade étnica e cultural indígena brasileira: discussões importantes no 

contexto da educação básica da escola não-indígena. In: SILVA, Maria do Socorro 

Pimentel da; NAZÁRIO, Maria de Lurdes; DUNCK-CINTRA, Ema Marta (Org). 

Diversidade cultural indígena brasileirae reflexões no contexto da educação básica. 

Goiânia, Editora Espaço Acadêmico, 2016, p. 125-145.  

FERREIRA, Marieta de Moraes. A Base Nacional Comum Curricular: parecer de 

Marieta de Moraes Ferreira. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016.  

FUNARI. Pedro Paulo A. A história em sua integridade: a propósito da Base Nacional 

Comum Curricular. Unicamp, 2016. 

GOIÁS. Secretaria de Educação – SEE. Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás. História. 2012. 

LEI Nº 9.394, de dezembro de 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso: 13/02/2017. 

LEI Nº 11.645, de 10 de março de 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso: 

13/02/2017. 

LEI Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso: 13/02/2017.  

LIMA, Sélvia Carneiro de; NAZARENO, Elias. Territórios ameaçados, saberes 

ressignificados: a cartografia social como possibilidade nas estratégias de luta dos 

Tapirapé. In: Olga Rosa Cabrera García. (Org.). Interdisciplinaridade e Meio Ambiente. 

01ed.São Luis: UFMA, 2014, v. 01, p. 247-276. 

MAGALHÃES, Marcelo de Souza. Parecer sobre o documento preliminar de História 

da Base Nacional Comum Curricular. Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, 2016.   

NAZARENO, Elias; FREITAS, Marco Túlio de Urzêda. Interculturalidade e práticas 

pedagógicas contextualizadas: uma perspectiva de-colonial para a formação de 

professores/as indígenas. In: PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro; BORGES, 

Mônica Veloso. Educação Intercultural: experiências e desafios políticos pedagógicos. 

Goiânia: PROLIND/SECAD-MEC/FUNAPE, 2013, p. 113-131. 

____. História, Tempo e Espaço para o povo Iny (Javaé) a partir da Interculturalidade 

crítica, da decolonialidade e do enfoque enactivo:História, tempo e lugar nas narrativas 

do povo Iny (Javaé). Projeto de Pesquisa, UFG, 2015.  

____. História, tempo e lugar entre o povo indígena Bero Biawa Mahãdu (Javaé): a 

partir da interculturalidade crítica, da decolonialidade e do enfoque enactivo, Unila, no 

prelo, 2016. 

NASCIMENTO, André Marques (Org). Revitalização do artesanato tradicional Karajá 

Xambioá. Licenciatura Intercultural para Formação Superior de Professores e 

Professoras Indígenas/UFG, 2011.  

NOGUEIRA, Juliana Keller; FELIPE, Delton Aparecido; TERUYA, Teresa Kazuko. 

Conceitos de gênero, etnia e raça: reflexões sobre a diversidade cultural na educação 

escolar. In: Fazendo Gênero 8 – Corpo, violência e poder, Florianópolis, 2008.  

OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira de. Parecer sobre o documento de História. 

Universidade Estadual de Londrina, 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm


 
 

 
Organizado por: 

 

  

PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. Impactos da vitalidade do patrimônio 

epistêmico Iny. Goiânia, Kelps, 2015.  

RIBEIRO, Renilson Rosa. Parecer técnico acerca do texto da Base Nacional Comum 

Curricular – História. Universidade Federal de Mato Grosso, 2016. 

Revista Articulando Saberes. V. 1 n. 1. Goiânia, Editora Espaço Acadêmico, 2016. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/racs. Acesso: 13/02/2017. 

ROCHA, Helenice Aparecida Bastos. Apreciação crítica do documento de História da 

BNCC. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2016. 

RODRIGUES, Patrícia de Mendonça. O povo do meio: tempo, cosmo e gênero entre os 

Javaé da Ilha do Bananal. Dissertação de Mestrado. Pos-Graduação em Antropologia do 

Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de 

Brasília. 1993.  

SILVA, Joana Aparecida Fernandes; FERNANDES, Luciana (Orgs). Sustentabilidade, 

cultura e língua entre os Akwe-Xerente. Goiânia, Kelps, 2012.  

SILVA, Luciana Leite da. Noções de passado, presente e futuro entre crianças 

indígenas (Javaé) e crianças não indígenas (Colégio Claretiano Coração de Maria. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História, 2014. 

SILVA, Maria do Socorro Pimentel da; BORGES, Mônica Veloso; NAZARENO, Elias.  

Universidade Federal de Goiás. Núcleo Takinahaky de formação superior indígena, 

2016.  

UNESCO-IBE. Glossário de Terminologia Curricular.Brasil, 2016. 

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia Decolonial: in-surgir, re-

surgir e re-viver. In: Educação intercultural na America Latina: entre concepções, 

tensões e propostas. In: CANDAU, Vera Maria (org). educação intercultural na 

America Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de janeiro: 7 letras, 2009, p. 

12-42. 

________; VIAÑA Jorge; TAPIA, Luis. Interculturalidad crítica y educación 

intercultural. Instituto Internacional de Integración, Bolívia, 2010, p. 75-96.  

 

https://www.revistas.ufg.br/racs

	1. Objetivos o propósitos:
	2. Marco teórico:
	3. Metodología:
	4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:
	5. Resultados y/o conclusiones:
	6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:
	7. Bibliografía:

