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1. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os direitos humanos 

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta-se como uma 

estratégia para renovação e aprimoramento da educação básica.  O objetivo da 

base é “sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 

ao longo da educação básica”(p. 7), como uma ferramenta para garantia do 

direito a educação. O documento descreve extensivamente um conjunto de 

garantias que podem ser tomadas tanto como metas quanto como parâmetros 

contextuais orientadores para os trabalhadores da educação, seja no nível da 

gestão ou nas salas de aula. Mais do que uma lista de conteúdos, a base pretende 

ser uma referência para o desenvolvimento de habilidades ou capacidades que 

possam, progressivamente, garantir elementos de formação fundamentais a 

cidadania e a vida em sociedade. 

 Sendo a formação para a cidadania tanto fundamento quanto horizonte da 

BNCC, os parâmetros de desenvolvimento que descreve pretendem-se sempre 

contextuais e relacionam-se com os direitos de cidadania de forma mais ampla. O 

conjunto de habilidades/capacidades a serem desenvolvidas junto aos 

estudantes da educação básica não tem um fim em si mesmo, mas são elementos 

fundamentais para a participação destes estudantes na vida coletiva. Assim, os 

direitos humanos precisam estar no centro das atenções em todo o texto da 

BNCC, para que se atenda tanto aos objetivos da própria base quanto as 

exigências do ordenamento jurídico brasileiro.  

A promoção dos direitos humanos é um desafio para as políticas sociais 

em todo o mundo. Em sociedades desiguais, a garantia de um conjunto de 

direitos para todas as pessoas pode ficar comprometida mesmo havendo pactos 

públicos para a sua proteção. Em parte, este comprometimento pode se dar por 



ausências materiais em decorrência de uma distribuição pouco satisfatória. Mas 

as violações dos direitos humanos podem ocorrer, ainda, em uma dimensão de 

reconhecimento, de forma que algumas pessoas ou grupos podem não ser 

considerados como iguais nos vários ambientes da vida social (Fraser, 1997) e 

sofrerem discriminação. Em ambas as dimensões dos direitos humanos a 

educação tem um potencial de enfrentamento privilegiado e a BNCC deve 

expressar explicitamente este compromisso. 

A promoção dos direitos humanos tem, pelo menos, duas facetas 

fundamentais: a promoção da igualdade e o combate a desigualdade. Embora 

essas sejam dimensões interrelacionais e impossíveis de serem realizadas de 

forma estritamente independente, precisam ocorrer de forma concomitante. 

Consideradas as lógicas de desigualdade que permeiam nossas sociedades, os 

compromissos com os direitos humanos que não enfrentem diretamente tais 

desigualdades podem fracassar. A igualdade formal ou neutra não se mostrou 

historicamente suficiente para retirar pessoas e grupos de uma posição de 

desvantagem na vida social (Mackinnon, 1987).  

Há inúmeras formas pelas quais determinadas pessoas e grupos podem 

ser colocados em situação de desvantagem, mas é principalmente frente as 

desigualdades institucionalizadas que os direitos humanos são necessários. As 

distinções de gênero, raça, etnia, deficiência, orientação sexual, idade, origem, 

religião e classe não são marcadores neutros de diferenças ou diversidade, mas 

determinam vantagens e desvantagens sociais e colocam determinados grupos 

em posições nas quais seus direitos estão em constante risco de violação. Dentre 

as várias possibilidades de enfrentamento dessas expressões da desigualdade, a 

educação é aquela com maior potencial transformador, de forma que precisa ser 

foco recorrente da atenção pública em uma sociedade democrática que se 

pretenda justa. 

 Este é um parecer sobre a abordagem dos direitos humanos pela BNCC. O 

objetivo é identificar ausências ou discrepâncias neste momento em que o texto 

encontra-se em revisão.  

 

 

2. Os princípios orientadores da BNCC 



 

 A BNCC conta com uma seção de princípios orientadores onde lista 12 

direitos de aprendizagem. A lista expressa tais direitos sempre em uma 

perspectiva contextual, que envolve tanto o desenvolvimento das condições 

psicossociais dos estudantes quanto a promoção de um ambiente próspero para 

este desenvolvimento. Próximo as propostas da filosofia política, a lista expressa 

requisitos de desenvolvimento e de convivência social que são considerados 

indispensáveis para a promoção da cidadania, da dignidade humana e da justiça 

(Nussbaum, 2007). Expressa, assim, um compromisso da política de educação 

com aqueles elementos de formação listados, indicando aqueles que considera 

fundamentais para uma vida plena e para o exercício da cidadania.  

O primeiro direito de aprendizagem listado enuncia a centralidade de 

uma vida livre de discriminação. Este é um direito fundamental e deve permear 

todo o documento. A não-discriminação é também um princípio da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o documento de direitos humanos 

mais recente ratificado pelo Brasil e incorporado pelo nosso ordenamento 

jurídico (Brasil, 2007). Ainda que a educação para os direitos humanos não 

esteja listada textualmente nos direitos de aprendizagem, o combate a 

discriminação expressa um vínculo importante que servirá de base para o 

restante do documento. No entanto, visto que os direitos de aprendizagem 

listados requerem compromissos explícitos com os direitos humanos, pode ser 

que sua enunciação textual traga mais clareza aos objetivos da própria BNCC. 

 Uma proposta de direitos que pretenda garantir uma formação adequada 

aos estudantes precisa fortalecer suas habilidades, capacidades e valores no 

nível individual mas, ao mesmo tempo, não pode colocar responsabilidades que 

são sociais para os indivíduos. A distinção dessas responsabilidades no texto é 

central para a clareza da política de educação. Os direitos de aprendizagem como 

foram redigidos usam terminologias que expressam um desnível dessas 

responsabilidades, como o termo “fazer-se respeitar”. O termo pode indicar que 

o respeito é negociável a depender dos comportamentos individuais. Em uma 

perspectiva de direitos humanos, o respeito é sempre um valor mandatório e 

inegociável. É um valor inerente a condição de ser humano e os termos não 

podem promover dubiedades em relação a isso. 



 Outro trecho que gera ambiguidades de interpretação é o seguinte: 

“identificar suas possibilidades, potencialidades, perspectivas e preferências 

reconhecendo e procurando superar limitações próprias e de seu contexto (p. 

08)”. No que diz respeito as limitações próprias, o termo pode estar se referindo 

a estímulos a superações em um sentido positivo, como um valor a ser 

perseguido. Mas outra interpretação possível é que há uma expectativa de que as 

limitações individuais sejam superadas individualmente, o que pode ser um 

reforço a cultura da normalidade. As pessoas com deficiência sofrem 

desvantagens na nossa sociedade porque há uma expectativa de normalidade 

que não contempla a diversidade humana (Diniz, 2007). Do ponto de vista dos 

direitos humanos, é importante modificar a cultura da normalidade e promover 

a inclusão das pessoas com deficiência em detrimento de entender a diversidade 

como limitações e promover suas superações como um valor individual. 

 As responsabilidades individuais, no entanto, devem também ser 

ressaltadas. A promoção dos direitos humanos requer o compromisso de todos 

os cidadãos. Assim, no trecho “desenvolver critérios práticos, éticos e estéticos 

para mobilizar conhecimentos e se posicionar diante de questões e situações 

problemáticas”, é fundamental que se ressalte a responsabilidade individual dos 

posicionamentos. Aprender a se posicionar é fundamental para a cidadania, mas 

também o é a ciência da responsabilidade pelo conteúdo dos discursos 

proferidos. Posicionar-se com ciência do alcance e efeito de suas palavras é parte 

do próprio significado da cidadania em sociedades democráticas (Rawls, 2002).  

 

 

3. As estratégias da BNCC 

  

 A BNCC é um documento denso e toca em grandes questões e valores 

fundamentais para a coletividade. A leitura realizada identificou duas grandes 

ausências que podem comprometer uma abordagem adequada dos direitos 

humanos no documento. A primeira é um silêncio sobre o combate ativo a 

discriminação como medida de promoção da igualdade, da cidadania e da justiça. 

A segunda é a ausência de um vocabulário inclusivo. Os esforços para resistir a 

corponormatividade não foram suficientes no texto da BNCC. 



 O debate sobre os direitos humanos e justiça tem se dedicado 

substancialmente a mostrar o quanto as linguagens neutras são insuficientes 

para combater as desigualdades e garantir direitos a todas as pessoas (Okin, 

1991; Young, 2000; Barnes et al., 2002). Tratar igualitariamente a todos requer 

endereçar que existe uma distribuição desigual de poder e vantagens entre as 

pessoas com base nas descrições políticas de gênero, raça, etnia, deficiência, 

orientação sexual, idade, origem, religião e classe social. Falar em igualdade sem 

abordar o combate as desigualdades apenas contribui para a manutenção do 

status quo e não promove as mudanças que possibilitariam a garantia dos 

direitos humanos a todas as pessoas. 

 O recente debate sobre o bullying que ganhou os noticiários, as redes 

sociais e os debates sobre educação é um bom exemplo sobre como a 

neutralidade dos termos pode silenciar e manter relações de desigualdade 

importantes. Sob o signo do bullying, agressões de cunho racista, homofóbico, 

capacitista, dentre outros, podem não ser adequadamente abordadas pelos 

sujeitos envolvidos no contexto escolar. Tratar todas as formas de bullying como 

decorrentes de questões próprias do comportamento infanto-juvenil ignora as 

lógicas de desigualdade que as inspiram. Ao abordar adequadamente 

intimidações como expressão clara de discriminações institucionalizadas pode 

não apenas resolver um problema pontual de bullying, mas pode contribuir para 

o combate as próprias desigualdades em si. 

 O componente curricular arte, por exemplo, está todo no universal 

masculino. Não há qualquer menção ao uso das artes para o debate crítico sobre 

temas que englobem uma educação para a cidadania, como por exemplo, direitos 

humanos, violências, minorias, população indígena. Assim, uma leitura crítica 

pode acusar o texto de promover as relações de poder que favorecem homens, 

brancos, ocidentais, dentre outros. 

Assim, o combate as desigualdades devem estar presentes em todo o 

texto da BNCC. A promoção dos direitos humanos requer clareza política de que 

a manutenção das lógicas das desigualdades implicam sempre em violações de 

direitos fundamentais, e que não há como combater tais lógicas sem seu 

endereçamento adequado. Não se promove a cidadania e os direitos humanos 

sem se combater explicitamente a discriminação. O texto precisa dizer 



abertamente em todos os componentes curriculares seu compromisso de 

combate ao racismo, homofobia, hierarquia de gênero e todas as expressões da 

desigualdade. 

A segunda grande ausência identificada é a de um vocabulário inclusivo. 

Em vários momentos na BNCC a linguagem corponormativa assume, mesmo com 

os esforços para se considerar a diversidade. Primeiramente, é necessária uma 

padronização do enfoque na diversidade em todos os componentes curriculares. 

Alguns deles abordam a temática e outros silenciam. Segundo, há um esforço por 

se reconhecer linguagens não-orais no texto, e reforça o rompimento com as 

“hierarquias entre as linguagens” (p. 29), mas em vários momentos outras 

formas de comunicação são reconhecidos sob um descritor guarda-chuva que 

não as expressam adequadamente. Nas páginas 21 e na 29, que tratam da 

linguagem, o texto menciona que o termo linguagens é utilizado no plural para 

abordar “não apenas a linguagem verbal, mas as linguagens musical, visual e 

corporal”. As linguagens de sinais não podem ser substituídas pela linguagem 

corporal. A linguagem corporal acompanha as demais linguagens, mas não as 

substitui. Assim, é importante que o texto traga explicitamente as linguagens de 

sinais. 

Para além da parte conceitual, há exemplos sobre o uso e aprendizagem 

da linguagem que se detém a experiências corponormativas. Na página 24, por 

exemplo,  “as crianças são atraídas e se apropriam da língua materna em 

situações comunicativas e cotidianas”. Isso não deixa de ser verdade para parte 

das crianças, mas crianças com deficiência muitas vezes precisam de espaços 

específicos para aprenderem a se comunicar com as demais pessoas, e essas 

crianças precisam ser contempladas no texto. O trecho “brincar, vocalizando ou 

verbalizando” ignora crianças surdas, por exemplo. 

 A linguagem corponormativa aparece em vários lugares do texto.  Na 

página 31, onde estão os objetivos gerais da área de linguagens na educação 

básica, o item “reconhecer as condições de produção das práticas de linguagem” 

não leva em consideração linguagens não-orais. Mais adiante na área de 

linguagem no ensino fundamental, onde se diz, “busca-se o desenvolvimento das 

práticas de ler, escrever, falar, ouvir, movimentar-se”, as linguagens de sinais e 

outras formas de comunicação não aparecem. Assim como na página 33, nos 



objetivos gerais da área de linguagens no ensino fundamental, o seguinte trechos 

não apresentam linguagem inclusiva: “dominar, progressivamente, a fala, a 

leitura e a escrita”. 

 A linguagem precisa de esclarecimentos importantes no campo da 

educação. O idioma oficial brasileiro é a Língua Portuguesa, mas há pessoas com 

deficiência que se utilizam de outros recursos para se comunicar. É necessário 

que este componente curricular apresente alguma reflexão sobre como as várias 

formas de comunicação se relacionam com a língua portuguesa e sobre qual é o 

papel da política de educação nessa articulação. Na página 39, por exemplo, a 

definição de língua não faz qualquer menção as diversas formas de comunicação. 

Por este conceito, a língua é um empreendimento corponormativo por definição, 

o que não encontra sustentação nos debates contemporâneos sobre direitos 

humanos: “considera-se língua como um polissistema que agrega múltiplas 

variedades, conforme a situação social de uso da oralidade, da leitura e da 

escrita”. A expectativa de normalidade aparece também no item “práticas 

mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação”, nas páginas 73, 76, 

80, onde não há qualquer menção à tecnologias assistivas.  

 O aspecto corponormativo da BNCC, no entanto, não se resume aos 

elementos da linguagem, mas também dos desempenhos corporais. No 

componente curricular da educação ƒísica, na p. 98, não fazem menção as pessoas 

com deficiência, cuja diversidade corporal é frequentemente excluída deste 

componente. Nas páginas 101 e 104, das práticas corporais rítmicas, são 

utilizados os termos “aparência e desempenho corporal”, sem ressalvas sobre 

como tais desempenhos se relacionam com a questão da deficiência. Assim como 

na  página 114, ainda sobre as práticas corporais rítmicas o trecho “Dançar, 

enfatizando a não discriminação de qualquer natureza, especialmente as 

problemáticas de aparência e de desempenho corporal” lança dubiedade sobre o 

que seriam essas problemáticas de aparência e desempenho corporal, 

especialmente considerando-se que há um silencio sobre a deficiência neste 

componente curricular. 

 E, finalmente, é fundamental que a vinculação da BNCC com os direitos 

humanos esteja clara nas propostas sobre práticas politico-cidadãs. Há uma 

necessidade de padronização, uma vez que as “práticas políticos-cidadãs” do 5o 



ano, por exemplo, está bem diferente do proposto no 3o ano, que falava do tema 

direitos humanos. E não há nenhuma menção sobre direitos humanos no item 

referente ao ensino médio, assim como não há elementos outros importantes 

como respeito às diversidades, violência contra mulheres e minorias, dentre 

outros. 

 Por fim, a BNCC precisa deixar claro estratégias para que sejam 

trabalhadas religiões não cristãs e a ausência de religião no componente 

curricular do ensino religioso. Religiões são um dos determinantes políticos de 

opressão em sociedades desiguais. Algumas religiões e, mesmo a ausência de 

religião, são frequentemente consideradas inferiores e associadas a 

características indesejáveis. Assim, o componente curricular do ensino religioso 

pode ser uma ferramenta importante para a promoção da igualdade religiosa ou 

ser um vetor para o reforço do ostracismo que algumas religiões experimentam 

nas salas de aula. As BNCC precisam deixar explícita a orientação para a 

promoção dos direitos humanos no que diz respeito a liberdade de crença. 

 
 
 
4. Parecer 

  

A BNCC precisa vincular suas propostas aos direitos humanos com maior 

clareza e abertura. O texto parece genérico no que diz respeito aos direitos 

humanos e falha em assumir com mais contundência o compromisso com a 

igualdade e com o combate as desigualdades.  

A linguagem apresentada não considera de forma suficiente a diversidade 

e, em especial, a diversidade corporal. O Brasil é signatário da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e tem obrigação constitucional de 

promover a inclusão dessas pessoas em todas as esferas da vida social e 

principalmente no espaço privilegiado da escola.  
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