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A proposta de criação de um documento de referência para a Educação Básica, que 

garanta a estudantes de diferentes regiões do Brasil – inseridos/as em realidades 

socioculturais distintas – o acesso a um ensino de qualidade, pode ser considerado um 

avanço em relação a diretrizes e princípios anteriormente tornados disponíveis por 

instâncias distintas ligadas ao Ministério da Educação. Soma-se a isso o fato de esse 

documento ser submetido à consulta pública, o que instaura um processo democrático de 

discussão acerca de que currículo se quer construir no cenário contemporâneo. É nesse 

contexto que este parecer pretende inserir-se, no sentido de contribuir para o 

estabelecimento de um diálogo sobre as bases curriculares da educação brasileira a partir 

da experiência docente exercida durante mais de duas décadas em escolas públicas como 

professor de língua materna e língua adicional, da atuação como docente no ensino 

superior em curso de formação de professores de línguas, bem como da inserção em 

programas de formação de professores subsidiados por órgãos públicos e privados. 

Após a leitura integral do documento, foram feitas leituras adicionais de seções 

consideradas importantes para a emissão deste parecer, em especial daquelas que 

abordam os princípios orientadores da BCN, o documento preliminar e a área de 

Linguagens como um todo. Além disso, cabe destacar que a leitura do componente 

específico Língua Estrangeira Moderna articulou-se com uma análise atenta da proposta 

para o componente Língua Portuguesa, uma vez que é importante inserir o debate acerca 

do ensino de línguas adicionais com a promoção de uma educação linguística integrada ao 

ensino de língua materna. Percebe-se, nesse sentido, uma integração entre esses dois 

componentes específicos para a promoção do uso de diferentes linguagens na construção 

da cidadania e na participação em diferentes interações mediadas pela fala e pela escrita.  

O conceito de interação aparece já anunciado como um dos princípios orientadores 

da BCN, relacionado à possibilidade de se expressar em diferentes linguagens da fala, da 

escrita e do corpo, entre outros campos do conhecimento. Torna-se importante destacar, 

ainda, a compreensão de que os conhecimentos precisam ser contextualizados, partindo do 
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que já se sabe para o que se precisa saber, promovendo a integração entre saberes de 

áreas distintas através da interdisciplinaridade. Aqui cabe, portanto, uma primeira 

observação.  Em que pese a contínua promoção do entendimento de que os conhecimentos 

trabalhados na escola não devem constituir saberes isolados, percebe-se uma repetição 

constante em diferentes documentos orientadores de que o currículo (tanto da educação 

básica como do ensino superior) deve promover práticas interdisciplinares na construção de 

diferentes conhecimentos. Contudo, o conceito de interdisciplinaridade apresenta-se como 

polissêmico e, não raramente, associado a práticas como a integração de diferentes 

disciplinas em torno de tarefas específicas, assumindo o caráter de uma soma de saberes 

distintos. Nesse cenário, a prática interdisciplinar não parte, por exemplo, da identificação 

de uma situação problema sobre a qual procura-se agir, recorrendo-se a um planejamento 

integrado que busque a integração de diferentes áreas do conhecimento que irão contribuir 

igualmente para a busca de uma possível solução.  

É necessário, pois, destacar que a interdisciplinaridade está intimamente ligada a 

que currículo se quer construir, o que muitas vezes pode ser dificultado pela própria 

organização do sistema de ensino, que promove uma fragmentação do saber ligada à 

organização de uma “grade” curricular em que as disciplinas encontram-se 

compartimentadas, muitas vezes hierarquizadas a partir das mais para as menos 

importantes, ou atuando de maneira isolada entre si. Ainda que seja destacado no texto da 

BCN que tal hierarquia precisar ser desconstruída, percebe-se a ausência de uma 

discussão sobre os modos como a interdisciplinaridade encontra-se imbricada na 

concepção de currículo, o que envolve necessariamente a discussão sobre propostas 

metodológicas que possam promover a construção integrada de saberes. Portanto, uma 

discussão – ainda que breve – sobre as implicações metodológicas que o princípio da 

existência de um currículo verdadeiramente interdisciplinar acarreta poderia contribuir para 

que as escolas – entendidas aqui em sua totalidade – procurassem maneiras de promover 

esse princípio como um dos pilares no projeto pedagógico que se pretende concretizar. Isso 

poderia contribuir para que fossem superados os paradigmas tecnicistas e instrumentais 

herdados de uma educação positivista. 

Na introdução da área de Linguagens, o conceito de letramento parece estar 

inicialmente ligado a práticas sociais de uso da linguagem que envolvem a escrita, o que 

poderia deixar de fora uma necessária compreensão de que muitas situações de uso da 

linguagem na modalidade oral estão perpassadas pela escrita. Embora no decorrer do 

documento essa concepção apareça, talvez fosse importante destacar, desde o início, que 

o letramento envolve também o domínio das convenções da escrita necessário para a 

leitura e a escrita, mas não se limita a ele – o que pode dar a entender o texto inicial (em 
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especial o que se encontra na página 29). Dessa forma o próprio conceito de letramento 

assumiria um sentido mais amplo, envolvendo outras linguagens bem como o domínio de 

recursos de comunicação ligados à tecnologia da informação. Tal tratamento do conceito 

viria a reforçar a ideia de que desde cedo as crianças engajam-se na produção de textos, o 

que pode ocorrer na modalidade oral quando ainda não dominam a compreensão do 

sistema de escrita alfabético-ortográfico, como se observa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A ideia de que o ensino de línguas, tanto materna como adicionais, envolve 

diferentes gêneros do discurso perpassa o documento, ainda que apareça de maneira às 

vezes não central. O conceito de gêneros textuais poderia, desse modo, receber um 

tratamento menos periférico (como ocorre, à guisa de exemplo, na página 32) a fim de 

ressaltar o entendimento de que o uso da linguagem constitui-se uma prática social e de 

que é preciso promover a familiarização dos alunos com os diferentes componentes dos 

gêneros discursivos (por exemplo, sua posição no continuum oral / escrito, seus elementos 

estruturantes, sua característica dialógica...) para além da identificação da “construção 

tipológica dos gêneros” (p. 37). Percebe-se, contudo, que, na apresentação da proposta de 

progressão curricular para as línguas estrangeiras modernas, o conceito de gêneros do 

discurso está subjacente às diferentes práticas de uso da linguagem associadas aos 

objetivos de aprendizagem. Talvez fosse útil, portanto, destacar de alguma forma os 

diferentes construtos associados à educação linguística com base em gêneros textuais. 

No que diz respeito ao componente Língua Estrangeira Moderna, uma importante 

observação deve ser feita sobre a nomenclatura dessa área do conhecimento. Percebe-se, 

de início, a ideia que a aprendizagem de uma língua que não a materna vem a “somar-se” 

ao repertório linguístico do/a estudante o qual pode incluir tanto a língua portuguesa como 

outras línguas nacionais (indígenas, de sinais) ou de herança. O documento parece 

apontar, ainda que de maneira tímida, para a proposição do uso do conceito de línguas 

adicionais, que vai além de uma mera oposição ao termo língua estrangeira ao resgatar o 

necessário avanço na superação de um paradigma cognitivista no ensino de línguas. Nesse 

escopo, a educação linguística envolve práticas sociais mediadas por línguas que se 

somam ao repertório linguístico do/a aluno/a e que se tornam, ao mesmo tempo, 

instrumento e produto de aprendizagens. De certa forma, a manutenção do nome 

“tradicional” do componente curricular parece passar à margem dessa discussão e torna 

problemática a proposta de ensino de línguas portuguesa e “estrangeira moderna”, 

principalmente quando se consideram contextos de multilinguismo em que não é possível 

compreender os muitos usos que os/as falantes ou usuários/as fazem das línguas que 

estão à sua disposição. Em relação a uma importante comunidade que chega à escola e 
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que não tem o português como língua materna, a manutenção não somente da 

nomenclatura mas também a ausência da discussão sobre o ensino de língua portuguesa à 

comunidade surda pode representar uma falha desta versão da BCN em promover uma 

educação de fato inclusiva. 

Na seção iniciada na página 11, são apresentados os princípios que embasam a 

educação especial na perspectiva inclusiva. Percebe-se o cuidado em ressaltar a 

necessidade de se promover a acessibilidade não somente arquitetônica, mas também a 

acessibilidade à comunicação e à informação. Nesse trecho do documento, é feita menção 

explícita à Libras, além de se incluir entre os/as profissionais de apoio o/a tradutor/a-

intérprete e o/a guia intérprete. Contudo, parece que na BCN essa discussão não está de 

fato incorporada ao ensino de línguas em suas diferentes modalidades, materna ou 

adicionais. Nota-se, assim, a ausência da discussão das características de ensino da língua 

portuguesa para alunos/as que não têm como língua materna uma língua oral, como é o 

caso das pessoas surdas. De igual maneira, ainda que se possam associar as práticas 

propostas relacionadas aos diferentes objetivos de aprendizagem a escolas em contextos 

multilíngues (escolas indígenas, escolas em zonas de imigração, escolas em zonas em que 

há línguas em contato – ex.: fronteira), tal reflexão está ausente neste importante 

componente da área Linguagens. Se tomarmos como exemplo o objetivo LILP1FOA039: 

“Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito”, pode-se perceber a ausência de reflexão sobre a 

possibilidade de esse objetivo não poder ser desenvolvido em todos os contextos 

educacionais ou, ainda, precisar de um planejamento específico que torne possível sua 

concretização.  

De igual maneira, na seção sobre as línguas estrangeiras modernas, tal discussão 

não assume centralidade, a despeito de estar colocado que esse componente curricular 

deve propiciar práticas que tornem possível aos/às estudantes a vivência de situações nas 

“línguas relevantes às suas vidas e à interação com pessoas de outras formações 

socioculturais e nacionalidades” (p. 67). Talvez a pergunta que se queira fazer aqui, a partir 

da leitura integral do documento, é onde cabe na BCN a reflexão sobre o conceito de língua 

materna e adicional, bem como sobre as implicações que essas línguas têm e que são 

sensíveis a contextos socioculturais e multilíngues distintos ao que se assume como um 

cenário linguístico hegemônico. Talvez a incorporação dessa reflexão à BCN possa 

corroborar a visão explicitada no documento sobre a importante sensibilidade que 

professores/as, em especial aqueles/as que trabalham com o ensino de línguas, devem ter 

em relação à variação linguística, que envolve não considerar uma variedade superior ou 

inferior a outra variedade da mesma língua. De igual forma, superar o conceito de um país 

monolíngue na elaboração de um documento que tem implicações pedagógicas torna-se 
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uma tarefa essencial para a promoção de uma cidadania plena e de uma educação 

realmente inclusiva, que não promova a reflexão sobre a necessidade de adoção de 

medidas de acessibilidade (em seus diferentes sentidos) somente quando a necessidade se 

manifesta, mas que, pelo contrário, assuma desde o princípio que a diversidade linguística 

faz parte do país e que essa discussão precisa sair da invisibilidade. 

Destacam-se como positivas as concepções de que as escolas precisam pensar na 

pluralidade de ofertas de línguas adicionais, considerando a realidade em que se inserem, e 

de que é necessário garantir a continuidade do ensino de uma língua para que seja possível 

que os/as alunos/as desenvolvam os conhecimentos de maneira integrada que permita uma 

progressão não limitada pela linearidade. Os diferentes objetivos associados às perguntas 

norteadoras que embasam o desenvolvimento didático-pedagógico de temáticas amplas 

representa uma avanço na progressão curricular, pois abrangem tanto as oportunidades 

para diferentes usos da língua nas modalidades oral e escrita como práticas linguísticas em 

diferentes cenários (cotidiano, acadêmico, investigativo etc.). É necessário, porém, uma 

última reflexão sobre a proposta de ensino no componente Língua Estrangeira Moderna. Ao 

serem analisados os objetivos de aprendizagem, fica a impressão de que alguns desses 

objetivos pressupõem o desenvolvimento de uma certa proficiência que não está limitada 

ao simples domínio de estruturas linguísticas, mas sim sujeita à vivência de situações em 

que o uso da língua se torna essencial para a interação, seja na modalidade oral ou escrita. 

Não se pretende aqui retornar ao velho debate sobre a im/possibilidade de se aprender uma 

língua “estrangeira” na sala de aula de uma escola regular, mas chama a atenção o fato de 

que na BCN parece haver um certo “avanço” na compreensão de que as práticas de ensino 

e aprendizagem não podem ser limitadas a apenas um domínio linguístico (a leitura, como 

já fizeram supor documentos anteriores sobre a inserção das línguas estrangeiras 

modernas no currículo da educação básica). Talvez aqui, também, a reflexão sobre o 

desenvolvimento gradual e a contextualização das diferentes proficiências em línguas 

adicionais pudesse ser enriquecida com a discussão das implicações metodológicas dessa 

concepção de educação linguística. 

Por fim, destaca-se o caráter inovador que perpassa o documento, em especial a 

seção sobre a qual este parecer centralmente se dedica, i.e., o componente de Língua 

Estrangeira Moderna. Ficam, em suma, as seguintes sugestões para reflexão: 

(a) as práticas e os sentidos associados ao conceito de interdisciplinaridade; 

(b) a compreensão do conceito de letramento em sua totalidade, em especial 

associado ao desenvolvimento da cidadania pela e na linguagem; 
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(c) a concepção de gêneros do discurso que embasa a educação linguística e que 

faz avançar a compreensão dos gêneros textuais não restrita à identificação de 

sequências tipológicas; 

(d) o conceito de línguas adicionais e o lugar no documento para a discussão do 

ensino de língua portuguesa e de outras línguas em contextos específicos; 

(e) o desenvolvimento de proficiência necessária ao engajamento em práticas 

sociais de uso de língua não materna na modalidade oral e/ou escrita. 

Espera-se que este parecer possa contribuir para o avanço na construção 

colaborativa de uma base nacional comum curricular que realmente possibilite uma 

educação de qualidade.  


