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ASSUNTO: PARECER  SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – ÁREA DE LINGUAGENS 

- COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA 

PARECERISTA: DELAINE CAFIERO BICALHO – (PROFESSOR ASSOCIADO II – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS – FACULDADE DE LETRAS – LINGUÍSTICA APLICADA) 

 

Este Parecer refere-se à leitura crítica do COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA, 

que é parte da seção “ÁREA de LINGUAGENS” (p. 28-66). A fim de situar esse componente no 

documento como um todo, consideramos também a leitura das seções “PRINCIPIOS 

ORIENTADORES” (p. 7 - 10), “PRINCIPIOS, FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDO” (p. 15-

17).  Conforme solicitação feita em 03/12/2015, destacamos os seguintes tópicos: 1. estrutura 

do documento; 2. conteúdo dos textos: da área de Linguagens e do componente Língua 

Portuguesa;  3. objetivos de aprendizagem propostos para as diferentes etapas da Educação 

Básica; 4. outros aspectos relevantes.  

MÉRITO 

Em primeiro lugar, cumpre destacar a relevância do trabalho que tem sido realizado. Construir 

um documento que sirva de referência nacional para a construção de um currículo é um 

grande desafio. Mais desafiador, ainda, é construí-lo com a participação de todos os 

segmentos da sociedade como tem sido a proposta atual. Nesse sentido, destacamos a 

coragem daqueles que estão à frente desse processo. Reconhecendo o mérito de todo o 

trabalho, apresentamos alguns comentários com o intuito de contribuir para ampliar as 

reflexões já empreendidas até agora. 

I. SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A estrutura do documento tem pontos que podem não favorecer a compreensão da proposta. 

Esses pontos são aqui apresentados em tópicos de modo a dar visibilidade àqueles que 

consideramos merecer reflexão. Nesta seção destacamos comentários que a estrutura do 

documento BNCC sucita em relação às páginas 7-10 “Princípios Orientadores”; p. 15-17 seção 

“Princípios, formas de organização e conteúdo”.  

1.  Clareza de principios orientadores. Uma das perguntas que o título da primeira seção 

sugere é “quais são os principíos orientadores?” Ou seja, a leitura do título faz o leitor se 

colocar como questões quais são os princípios que regem a Base e qual  a orientação que se 

supõe ser necessária aos seus leitores? Essa expectativa, no entanto, não se confirma pela 

leitura da seção que não diz claramente o que é a Base, qual a sua origem, o que a justifica. 

Também não aponta quais são de fato os princípios que a fundamentam, pois o conjunto de 

doze direitos à educação (ou direitos de aprendizagem), apresentado nas páginas 7 e 8 – 

referido novamente na p. 15 –  não pode ser tomado como “princípios”. Um único princípio 

está explicitado: o de que todos têm direito à educação. As doze proposições que se 

apresentam são ações previstas para aqueles que tiverem seu direito à educação respeitados. 

Quais seriam os outros princípios orientadores da BNCC que o título da seção inicial no plural 

faz supor? Esses não são enumerados, embora sejam pincelados na primeira seção e também 

na terceira  “Principios, formas de organização e conteúdo”. Para ficar claro o que estamos 
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entendendo como princípios norteadores, alguns exemplos podem ser citados, como o do 

Currículo da Nova Zelândia (ver link no site oficial da BNCC), que sintetiza em uma página (p. 9) 

oito princípios que devem perpassar todo o currículo: “High expectations; Treaty of Waitangi; 

Cultural diversity; Inclusion; Learning to learn; Community engagement; Coherence; Future 

focus”. O currículo do  Estado de São Paulo, área de Linguagens, códigos e suas tecnologias – 

Ensino fundamental Ciclo II e ensino médio, 2ª. ed, 2012 (link no site da BNCC), também tem 

expressamente enumerados (p. 12-22) seus princípios gerais: “Uma escola que também 

aprende; O currículo como espaço de cultura; As competências como referência; Prioridade 

para acompetência da leitura e da escrita; Articulação das competências para aprender; 

Articulação com o mundo do trabalho”. Além de enumerados, esses princípios são explicados 

por meio de um texto que expressa o que se deve entender em cada um deles e em que (leis, 

por exemplo) eles se pautam. Também no currículo do Espírito Santo (link no site BNCC), os 

princípios norteadores estão definidos (p. 22- 26, disponível em ): “Valorização e afirmação da 

vida; O reconhecimento da diversidade na formação humana; A educação como bem público; 

A aprendizagem como direito do educando; A ciência, a cultura e o trabalho como eixos 

estruturantes do currículo”. No texto da seção inicial da BNCC, até aparecem algumas 

expressões que poderiam ser consideradas como princípios como “Correlação entre diversos 

aprendizados; articulação interdisciplinar consistente; centradas no letramento e na ação 

alfabetizadora; vivência  da cultura como realização prazerosa; compreensão da democracia, 

da justiça e da equidade” entre outras expressões que aparecem em negrito. O problema é 

que essas expressões aparecem apenas citadas, sem que se explicite o que expressam no 

currículo; além disso, são tantas e várias as expressões e palavras em negrito que não é 

possível prever que realmente o negrito tenha uma intenção de marcar princípios subjacentes.  

2. Definição de interlocutores. Quais seriam os protagonistas da Base? Isto é, quem seriam os 

interlocutores diretos do documento? Embora se possa conceber que outros leitores farão uso 

da Base, se os professores, aqueles que regem a sala de aula todos os dias, não conseguirem 

entender o que se pretende deles, todo esforço de construir um documento curricular oficial 

terá sido em vão. Até seria possível argumentar que o documento é para as secretarias 

estaduais e municipais e que a elas caberia a tarefa de levar o currículo mínimo para as 

escolas. Isso não invalida a necessidade de estrutura, organização e linguagem que facultem a 

compreensão de professores, primeiro porque muitas secretarias vão convocar os professores 

para participar – o que é legítimo e recomendável. Professores não têm intérprete, na hora de 

colocar currículos em prática, eles têm de fazer isso sozinhos; segundo porque documentos 

estaduais e municipais se proliferam no país, alguns como contribuições originais, mas outros 

tantos como cópia do mesmo, então, é possível supor que muitos currículos estaduais e 

municipais vão ser muito semelhantes ao nacional no que se refere à parte comum. Tal como o 

documento  BNCC está regido não fica evidente quem é seu leitor previsto, quais são seus 

interlocutores em potencial. O documento precisa dizer com todas as letras como está prevista 

sua implementação e quais são seus interlocutores. Em algumas partes do documento, conta-

se com um conhecimento que o leitor pode não ter e isso dificulta a sua leitura e muito mais a 

sua aplicação. Há termos e expressões que são utilizados de modo vago e genérico. Outras 

vezes, há emprego de expressões de cunho acadêmico e, também, muito problemático, o uso 

de palavras e expressões que remetem a mais de um conceito, como é o caso da palavra 

“práticas”, por exemplo.  
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3. Articulação da BNCC com outros documentos nacionais já produzidos. Não há qualquer 

vinculação deste que se apresenta com outros documentos já existentes. Em que medida a 

BNCC se aproxima e ou se distancia dos PCNs, por exemplo? Aproximar-se não significa ser 

cópia, reprodução, significa que é preciso respeitar o que já foi construído até agora. O 

estabelecimento de relação entre documentos serve para fundamentar o que é, a origem da 

BNCC, sua justificativa e fundamentos legais, e, até mesmo, os princípios que a orientam. A 

primeira seção da versão preliminar inicia-se fazendo referência ao Plano Nacional de 

Educação (PNE) e às Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), 

mas não utiliza esses documentos, nem a Lei de Diretrizes de Bases de 1996 (LDB - lei 9394), 

ou mesmo a Constituição Federal (em seu Art.210), para definir o que é a Base ou para 

justificar a necessidade de explicitação em um documento oficial de uma base nacional. A 

BNCC está prevista no Art. 26, da LDB-96; o mesmo artigo assegura aos “currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura da economia e dos educandos”. A noção de que existem duas 

partes – uma comum e uma diversificada – no currículo não aparece na primeira seção. Nessa, 

há uma indicação de que o objetivo da base é “sinalizar percursos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação Básica” (p. 7), mas essa indicação pode 

levar a equívoco de leitura se considerarmos que os percursos de aprendizagem devem ser 

sinalizados pelo currículo inteiro e não somente pela parte comum. Apenas na p. 15, na 

terceira seção do documento, em “Princípios, formas de organização e conteúdo” vai aparecer, 

em um parágrafo, menção a essas duas partes previstas. A existência de uma base comum visa 

a unidade da ação pedagógica dentro da diversidade do país. É importante pontuar, no 

documento, que a base comum é lei, não há opção de não ter uma. Sua existência possibilita 

que alunos de todo território nacional tenham o direito de aprender, e, nesse sentido, possam 

ter igualdade de condições independemente da  região em que habitam e do sistema de 

ensino que frequentam. Para cumprir a função de orientador, o documento da Base tem de 

estabelecer as relações entre os vários documentos já publicados para regular o ensino e mais 

esse que se pretende, principalmente porque há muitos pontos de aproximação e de 

distanciamento entre eles. Até que ponto os temas da BNCC se relacionam com os temas 

Transversais dos PCNs, por exemplo? Uma forma interessante de fazer isso seria apresentar, 

no documento, em seções (ou subseções): O que é a Base; Histórico; Relação com outros 

documentos.  

4. Explicitação do que é  um currículo. A BNCC se apresenta distribuída por áreas, que se 

organizam em componentes curriculares. O documento preliminar não traz explicitada qual é a 

concepção de currículo que está sendo mobilizada. Na p. 15, há uma indicação de que a Base 

“é constituída pelos conhecimentos fundamentais aos quais todo/toda estudante brasileiro/a 

deve ter acesso para que seus Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento sejam 

assegurados” e há indicação também de que os doze Direitos de Aprendizagem, enumerados 

nas p. 7-8, são ponto de partida para os Objetivos de Aprendizagem propostos nessa versão 

preliminar. Segundo o documento, esses objetivos tiveram como referência as características 

dos estudantes de cada etapa da Educação Básica. Declara-se, ainda, que os objetivos seguem 

critérios de relevância e pertinência como expresso na DCN. Outros dois organizadores são 

destacados: os eixos, em torno do qual se organizam os objetivos de aprendizagem, definidos 
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como articuladores entre componentes de uma mesma área e entre as diferentes etapas de 

escolarização; e os temas integradores definidos como aqueles que se relacionam às 

experiências e contextos de atuação dos estudantes: consumo e educação financeira; ética, 

direitos humanos e cidadania; sustentabilidade; tecnologias digitais e culturas africanas e 

indígenas.  Currículo não é um conceito pacífico nem na teoria nem na prática e é em vista 

disso que se torna necessária uma explicação de qual é a concepção de currículo que se busca 

por em prática.  Muitos daqueles envolvidos diretamente com o ensino consideram que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes (DCN) já expressam um currículo e, 

nesse sentido, vão argumentar que não seria necessário mais um documento.  Nesse contexto 

se torna mais relevante ainda não só a clareza na concepção como também uma 

argumentação convincente sobre as escolhas que foram feitas. Há elementos importantes 

num currículo como conteúdos,  capacidades/habilidades, atitudes, comportamentos que não 

aparecem na BNCC. Por que não aparecem? A que se deveu essa escolha por apenas listar 

“objetivos de aprendizagem”? “Como conhecimentos são suportados nos objetivos de 

aprendizagem?” Não há consenso de quais elementos devem mesmo aparecer no currículo, 

mas também parece insuficiente uma lista de “objetivos de aprendizagem” distribuídos ano a 

ano pelos segmentos do Ensino Fundamental e do Médio, só uma boa argumentação pode 

convencer o leitor do contrário.  Como último ponto sobre as escolhas, algumas perguntas 

podem ajudar a problematizar qual é a diferença entre os “objetivos de aprendizagem” do 

atual documento e “competências e habilidades” nos PCNs e/ou daquelas que orientam o 

Exame Nacional de Cursos (ENEM)?  O documento não deveria também sinalizar objetivos de 

ensino, já que se pode prever que esses são diferentes de objetivos de aprendizagem?  

5. A BNCC como parte do currículo e não como extensão das avaliações sistêmicas. A 

ausência de definição do que é currículo e a ausência de explicitação de vínculos entre os 

vários documentos que embasam a educação podem gerar confusão nas ações. Embora se 

possam prever mudanças nos modos de operação das avaliações sistêmicas como Prova Brasil 

e SAEB, e até mesmo do ENEM, após a apresentação final da Base, essas mudanças poderão 

ser menos impactantes se houver coerência entre os pressupostos dos documentos. Além 

disso, é importante minimizar o impacto que o uso de uma profusão de termos e expressões 

causam na prática. Por exemplo, o que o a BNCC traz de novo em relação às 

competências/habilidades que são avaliadas nos testes nacionais? A redação dos objetivos 

listados é bem próxima da redação dada às “habilidades” nas Matrizes de Referência da Prova 

Brasil, do SAEB, nesse sentido, objetivos e habilidades se confundem no documento. 

Teoricamente, a redação de um objetivo deveria contemplar  o desempenho (ou que se espera 

do aluno), condições (o que se oferece ao aluno para alcançar o desempenho), critério (em 

que situação o desempenho poderia ser aceito como satisfatório). Desses elementos, o único 

que sempre está presente nos objetivos descritos no documento preliminar é o desempenho, 

fixado por meio de verbos no infinitivo. Tem-se a impressão de que objetivos de aprendizagem 

e habilidades estão sendo tomados como um mesmo conceito, mas isso não é dito e/ou 

justificado. O professor que já se acostumou com “competências”, “habilidades”, “direitos de 

aprendizagem”, “expectativas de aprendizagem”, agora vai ter que lidar com nova expressão 

“objetivos de aprendizagem”. Uma impressão que decorre também das escolha por “objetivos 

de aprendizagem”, descritos nos mesmos moldes das habilidades de testes sistêmicos, é que a 

Base está sendo tomada como uma Matriz de Avaliação ampliada quando de fato não poderia 
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ser. As Avaliações são importantes, também são regidas por lei e precisam acontecer, mas o 

currículo é que deveria orientar as avaliações e não o contrário.  

II - SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE 

LINGUAGENS E DO COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA  

Esta  seção divide-se em duas partes: a primeira para destacar análise dos conteúdos das 

páginas 28-35 “Área de Linguagens”, a segunda refere-se ao componente Língua Portuguesa 

(p. 36-66).  Nas duas partes, buscamos responder às questões propostas pelo roteiro sugerido 

quando da solicitação do parecer. As perguntas/respostas do roteiro são apresentadas em 

tópicos.  

Em relação à área:  

1. A estratégia de construir um texto de apresentação da área de Linguagens, definindo 

objetivos gerais desta área para a educação básica, é adequada e pertinente? Um texto que 

apresente a área de Linguagens e que traga conceitos e definições que seja o ponto de partida 

do documento é, sim, adequado e pertinente. Nesse sentido, a seção “Área de Linguagens” 

pode ser vista como ponto positivo na versão preliminar da BNCC, mas a estratégia usada na 

construção desse texto é que não parece muito adequada. O texto é pouco claro, a articulação 

entre os parágrafos é frágil, os conceitos e definições são apresentados de modo genérico, às 

vezes, simplificado e/ou pouco consistentes. Falta ao texto uma “costura fina” que lhe dê 

articulação para que não seja uma soma de partes. Era de se esperar que o texto de 

apresentação fizesse uma caracterização da área, mostrando o que as disciplinas que a 

compõem têm em comum, mas resguardando o que cada uma tem de específico. A p. 29 do 

documento BNCC mostra em um parágrafo em que medida os quatro componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física se 

articulam e qual o objetivo dessa articulação, mas é apenas isso que se faz. Faltam as 

características específicas de cada componente, aquilo que os distingue.  

2. O componente Língua Portuguesa é contemplado de forma adequada e pertinente no 

texto que apresenta a área de Linguagem? O lugar específico de Língua Portuguesa na área 

não é claro no texto introdutório, aliás, o lugar dos outros componentes também não. Arte e 

Educação Física tão importantes em todos os segmentos, mas principalmente nos anos iniciais, 

ficam esmaecidas. Não fica claro o papel da Literatura, que mesmo não sendo tomada como 

componente curricular, poderia ser mais expressiva na área. Aliás, Literatura não é 

componente curricular e também não é eixo de ensino. Aparece nas “práticas” apenas. 

Linguagem é tomado como eixo articulador da área e dessa com outras áreas, mas não se 

define o que o documento toma por linguagem (e por língua também, embora haja tentativas 

disso pontuadas em várias partes do texto). Alguns conceitos soam como equivocados como o 

de “práticas de linguagem” que parece ser uma expressão curinga, usada com sentidos 

distintos ao longo do documento. Muito equivocado  é dizer (ao final da p. 28) que  à Área de 

Linguagens cabe “garantir o domínio da escrita, que envolve a alfabetização, entendida como 

compreensão do sistema de escrita alfabético ortográfico, e o domínio progressivo das 

convenções da escrita, para ler e produzir textos em diferentes situações de comunicação”. 

Embora ações específicas de alfabetização possam estar na base das ações da área, se não 
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houver um compromisso de todas as áreas com a alfabetização e com o letramento, vamos 

continuar no futuro com índices de alfabetismo tão baixos quanto os de hoje.  

3. A definição dos objetivos da área de Linguagens para a educação básica contempla, de 

forma  adequada e pertinente, o componente Língua Portuguesa? A p. 31 apresenta seis 

objetivos gerais para área, mas esses objetivos parecem ser mais voltados à Língua Portuguesa 

do que aos outros componentes da área. Assim como no texto introdutório, nos objetivos, 

também, fica indefinido o papel dos componentes curriculares e o que se espera de cada um 

deles.  A progressão entre os segmentos de ensino é prevista, mas não fica clara pela leitura 

dos objetivos como ela vai se dar, pois os objetivos da área para o Ensino Fundamental e para 

o Ensino Médio não sinalizam essa distinção.  

Em relação ao “Componente Língua Portuguesa”. 

1. A estratégia de construir um texto de apresentação do componente Língua Portuguesa, 

definindo objetivos gerais deste componente para a educação básica, é adequada e 

pertinente? A estratégia é boa, mas o texto é pouco claro. O componente de Língua 

Portuguesa é apresentado como estando organizado em “cinco eixos, que dizem respeito a 

práticas e a conhecimentos de linguagem”. Os eixos “apropriação do sistema de escrita 

alfabético/ortográfico e de tecnologias da escrita, oralidade, leitura, escrita e análise 

linguística” (este último considerado transversal”) são apresentados de maneira breve, parece 

uma redução do que outros documentos já disseram sobre esses eixos. A ideia de uma 

organização em torno de eixos já estava presente nos PCNs, mas lá era tecido todo um 

conjunto de definições e explicações que a justificavam, aqui não é. Exemplo disso é a 

proposta de tranversalidade do eixo de análise linguística que lá vinha explicada de forma 

suficiente, aqui não.   Outro exemplo diz respeito a apropriação do sistema de escrita 

alfabética que está colocada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

(MEC, SEB, 2012) e em outros documentos, cadernos de formação e projetos de formação 

continuada que circulam no país, mas esse conceito não fica claro na BNCC, nem outros que se 

referem aos eixos de ensino previstos. Por trás desses eixos, há muito mais teoria do que o 

documento BNCC deixa transparecer. Do modo como está fica impreciso, porque apresentado 

de modo simplificado. Chega a se evidenciar uma certa confusão de teorias, como, por 

exemplo, tratar como um só o sistema alfabético e o ortográfico: “Do ponto de vista da 

progressão, espera-se que, ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental, os objetivos de 

aprendizagem relacionados à apropriação do sistema alfabético e ortográfico tenham sido 

consolidados, pois não há garantia de autonomia em leitura e escrita, sem que o/a estudante 

compreenda o funcionamento dos sistema de escrita, para poder utilizá-lo nas situações de 

leitura e de produção de textos”.  Pode-se e deve-se, sim,  prever que os estudantes se 

apropriem do sistem alfabético no máximo em três anos, mas a propriação da ortografia 

demanda mais tempo, não se consolida em três anos. É necessário um tempo bem maior para 

que o estudante consiga compreender o sistema ortográfico. Não fica claro a que se refere o 

termo “práticas” (que é indefinido ao longo de todo documento). Segundo o documento 

BNCC, “a proposição de campos de atuação aponta para a importância da contextualização do 

conhecimento escolar. São seis campos de atuação, a partir dos quais os objetivos de 

aprendizagem de Língua Portuguesa são apresentados” (p. 39). Esses seis campos são listados 

como sendo: “prática da vida cotidiana, práticas artístico-literárias, práticas político-cidadãs, 
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práticas investigativas, práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

práticas do mundo do trabalho”, mas não há orientação de como essas práticas  se articulam 

(ou mesmo se soprepõem) na operacionalização do currículo.  Os modos como os temas e os 

eixos se combinam em cada ano de escolaridade também não fica claro. A apresentação das 

práticas sugeridas para cada ano em forma de lista não marca como a progressão dessas 

práticas ao longo dos anos está prevista. Como os gêneros participam da progressão? Como a 

complexidade dos textos e dos temas participam da progressão?  

2. O texto que apresenta o componente Língua Portuguesa é claro  quanto aos princípios que 

orientaram a organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no documento 

preliminar? Não há indicação de que princípios fundamentam e orientam a organização dos 

objetivos. O que há são eixos de ensino e “práticas” como sinalizado no tópico acima.   

3. O texto que apresenta o componente Língua Portuguesa contempla, de forma satisfatória, 

as transições ocorridas ao longo da educação básica: da educação infantil para o ensino 

fundamental, dos anos iniciais para os anos finais, dos anos finais ao ensino médio? A 

transição entre segmentos é prevista no texto que apresenta a área em cada segmento, 

embora não se concretize uma progressão nos objetivos da área. O texto de apresentação do 

componente curricular Língua Portuguesa não se ocupa das transições entre segmentos da 

Educação Básica. O texto se ocupa dos eixos de ensino e do que chama de “práticas”.  

4. Os objetivos gerais previstos para o componente Língua Portuguesa ao longo da educação 

básica são pertinentes? Há sete objetivos gerais para Língua Portuguesa listados na p. 41. Os 

três primeiros contemplam, respectivamente, os eixos de oralidade, produção escrita, leitura; 

o quarto refere-se à literatura; o quinto à variação linguística; o sexto às estratégias de coesão 

e articulação entre partes do texto; o sétimo refere-se novamente à leitura e produção, 

destacando separadamente ações em relação aos textos multimodais. A mesma indefinição de 

princípios que se ressente o documento no plano geral, ressente-se também o componente 

curricular de Língua Portuguesa. Não fica claro porque os eixos de ensino são tomados como 

objetivos gerais, o que seriam então os objetivos específicos? Literatura, que não era 

considerada como eixo (p. 36), aparece contemplada em um objetivo. A noção de USO-

REFLEXÃO-USO (p. 38) é apenas mencionada, assim como as concepções de linguagem e de 

língua (p. 39). Análise linguística se resume ao estudo de variação linguística e estratégias de 

coesão e articulação entre partes do texto. Não ficam claros, nos objetivos, como será a 

abordagem de categorias gramaticais (fonéticas/fonológicas, morfológicas sintáticas) e de 

convenções da escrita (concordância, regência, ortografia, pontuação, acentuação etc.). O 

documento diz que devem estar “a serviço da compreensão oral e escrita e da produção oral e 

escrita, e não o contrário” (p. 39), mas as orientações sobre isso não se refletem nos objetivos 

gerais.  

5. Os objetivos gerais previstos para o componente Língua Portuguesa se articulam aos 

objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da educação básica? Esta é uma das 

principais lacunas do documento que se apresenta. A ausência de articulação entre as etapas 

da Educação Básica ou entre o segmentos de ensino faz com que os objetivos de 

aprendizagem expressos sejam apenas uma mera listagem de objetivos ano a ano. A opção foi 

por apresentar os objetivos gerais a partir dos eixos de ensino (como comentado acima), no 
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entanto, os objetivos no Ensino Fundamental I, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio 

são listados agrupados em “práticas”. A noção de eixo se perde na lista de práticas e não é 

possível saber como os objetivos de aprendizagem marcam a progressão em cada eixo ao 

longo dos anos. Alguém que vai buscar colocar esse currículo em prática começa de onde? Vai 

seguindo a lista? 

III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS DIFERENTES ETAPAS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Nesta seção os comentários sobre os objetivos de aprendizagem vão englobar, de algum 

modo, as questões sugeridas no roteiro para o parecer.  

1.  Organização/descrição dos objetivos de aprendizagem em práticas de linguagem – da vida 

vida cotidiana, práticas investigativas, práticas artístico-literárias, do mundo do trabalho 

(apenas para o ensino médio) . A organização dos objetivos de aprendizagem a partir de um 

conjunto de práticas já foi abordada em seções anteriores deste Parecer. Vale retomar que é 

necessário ficar mais claro o que são “práticas” e como essas se articulam e progridem ao 

longo dos anos de escolaridade. Também sobre a descrição dos objetivos já foi comentado: é 

necessária uma padronização da descrição desses objetivos para que se tenha clareza do que 

está em jogo. Os objetivos são ações que os alunos devem ser capazes de realizar? Os 

objetivos são ações de ensino? Remetem ao desempenho? Todos não deveriam estabelecer 

também condições e critérios? É possível observar na redação dos objetivos que alguns 

apontam para uma única ação, que seria possível verificar se o sujeito consegue ou não 

realizar: LILP6FOA166 Identificar os elementos que compõem as narrativas literárias, tais como 

tempo, espaço, construção dos personagens, foco narrativo, na leitura de textos da literatura 

juvenil, africana e indígenas; outros são formulados com dois verbos: LILP6FOA164 

Compreender e produzir textos publicitários diversos, considerando o gênero.... Ora, 

compreender aponta para um conjunto de ações do sujeito que é bem distinto das ações de 

produzir 

2.  Adequação dos objetivos à etapa de escolarização para a qual são propostos. Não é 

possível dizer se os objetivos estão adequados à etapa de escolarização para o qual são 

propostos porque não está definido o que se espera do aluno ao final de cada ano de 

escolaridade. Uma forma de fazer isso talvez fosse resumir no início de cada ano o que se 

espera que o aluno seja capaz em cada eixo, essa síntese poderia ser redigida de um modo que 

pudesse haver comparação entre os anos.  Por exemplo: “Ao final do primeiro ano, o aluno 

será capaz de na oralidade: xxxx; na leitura xxxxx; na produção escrita xxxx e assim por diante. 

Nesse sentido, lidar com competências e habilidades pode deixar mais claro o que se 

pretende, porque seriam indicadas competências por eixo, desenvolvidas em habilidades ano a 

ano.  

3. Progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de escolarização. Essa 

progressão não se evidencia. Por exemplo, em que são diferentes os objetivos LILP1FOA001 

Relatar, com coerência, experiências vividas, usando diferentes elementos que marquem a 

passagem do tempo (no primeiro ano) e LILP2FOA043 Relatar, com coerência, experiências 

vividas, usando diferentes elementos que marquem a passagem do tempo (no segundo ano)? 

Ou ainda, qual é a diferença entre LILP1FOA009 (1º. Ano) Recontar textos conhecidos, 
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respeitando a estrutura do gênero (conto de fadas, contos de repetição, entre outros) (2º. 

Ano); e LILP2FOA051 Recontar contos tradicionais, respeitando a descrição do cenário, dos 

persangens, o conflito e o desfecho, usando de modo coerente a sequência temporal. Um conto 

tradicional pode ser o mesmo “texto conhecido” do primeiro ano, cenário, personagens, 

conflito desfecho são elementos que compõem a narrativa e tomam parte no gênero conto. O 

que se espera então que seja a diferença no ato de recontar que vai distinguir alunos de seis e 

de sete anos, respectivamente, do primeiro e do segundo ano? O mesmo objetivo volta no 

sexto ano, redigido com outras palavras, mas remetendo à mesma habilidade que se quer no 

aluno: LILP6FOA165 Relatar oralmente o enredo de obras literárias menos extensas, como 

contos, lendas, fábulas, mitos, reconstituindo coerentemente a sequência narrativa. Assim 

como no primeiro e no segundo ano, o que está em jogo é a habilidade de narrar, de 

reconhecer e usar os elementos da narrativa.  

4. Redação dos objetivos  (clareza e também adequação ao gênero). A função do gênero fica 

escondida na redação dos objetivos. Grande parte deles refere-se a forma e não a função 

social.  

5. Abrangência e equilíbrio entre os eixos de ensino da Língua Portuguesa: oralidade, escrita, 

leitura, análise linguística, literatura). Como já foi comentado. Não há equilíbrio. Análise 
linguística e literatura não tem seu lugar bem delimitado no documento BNCC.  

IV – OUTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR RELEVANTES 

Um aspecto bem relevante que ainda não foi aqui comentado é a importância de um design 

que facilite a interação. Além disso, também é relevante que o documento tenha uma 

linguagem acessível ao leitor e conteúdo consistente. É importante pensar em formas 

amigáveis que permitam ao leitor acesso à informação. Desenhos, diagramas que mostrem o 

movimento que está sendo pensado na articulação dos “objetivos de aprendizagem” podem 

permitir uma leitura mais proveitosa.  

Por fim, toda leitura é sempre provisória. É a visão a partir de um ponto de vista. Ao 

apresentarmos nossos comentários, reafirmamos a relevância de todo o trabalho que tem sido 

feito até agora e reconhecemos o tanto que a tarefa é árdua. Nossa intenção é apenas a de 

contribuir.  

 

Delaine Cafiero Bicalho – Faculdade de Letras - UFMG  


