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PARECER SOBRE VERSÃO PRELIMINAR DA BNC 

23/01/2016 

 

 

Dando continuidade à reunião do dia 11/1/2016, apresento neste parecer alguns 

comentários gerais e outros mais específicos. Na primeira parte, retomo e reforço alguns 

pontos com os quais concordei na reunião e,  na segunda, faço comentários pontuais.  

 

 

1. PARECER GERAL 

 

1.1 Sobre a estrutura geral do documento preliminar 

 

 Para alcançar uma melhor compreensão da proposta a partir da estrutura do 

documento (texto da área, texto da área nas etapas do ensino fundamental anos 

iniciais, anos finais e ensino médio, texto do componente objetivos de aprendizagem 

por ano de escolarização), considero que seja importante reforçar os aspectos que as 

diversas etapas têm em comum, ao invés de marcar as diferenças e a segmentação em 

tantos níveis. Parece-me que os aspectos básicos do que é apresentado na seção 

“Campos de experiência e Objetivos de aprendizagemna Educação Infantil” 

poderiam, por exemplo, orientar as etapas posteriores. Parece-me que a setorização e 

fragmentação do texto torna mais difícil construi a progressão suave e fluida que se 

almeja. 

 

Penso que a divisão em muitas seções e subseções da versão preliminar poderá, 

também, confundir ou cansar o professor-leitor desse documento. Sugiro que a nova 

versão do texto da BNC busque uma síntese maior, evitando apresentações 

sucessivas e promovendo maior coerência e a coesão textual entre os conceitos 

fundamentais em tela.  

 

   

 A abertura da BNC promete  uma reformulação da educação continuada de 

professores. No entanto, o documento parece ignorar o trabalho que já vem sendo 
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realizado pelo PNLD, que há alguns anos já exige a inclusão de materiais e jogos 

interativos com elementos multimidiaticos, indo  muito além da mera inclusão de 

materiais audiovisuais.  

 

 Sugiro que se insista na tentativa de integrar as propostas de LE e de LP ou outra L1 

dos alunos. Seria fundamental buscar o refinamento da coerência entre as duas 

propostas se, pelo menos, fossem explicitadas as visões de linguagem subjacentes ao 

trabalho apresentado por cada componente. Em prol de uma proposta inovadora e 

original, considero que seria ideal trabalhar por uma visão mais integradora do 

trabalho com as línguas, tanto a materna como a(s) estrangeira(s). Não me refiro ao 

uso da técnica de tradução entre línguas, apesar de aceitar a visão contemporânea que 

não exclui a tradução do contexto de ensino, mas aceita práticas tradutórias como 

arte de práticas pedagógicas criativas e  promissoras para o ensino-aprendizagem de 

línguas com tradução.  

 

Nessa linha da integração das a‟reas de LP e LE, proponho ir bem além da possível 

articulação entre temas integradores. Sugiro a aproximação clara de ambas áreas a 

abordagens funcionais que criem oprtunidades para os alunos e alunas entenderem 

que as práticas sociais se consituem na linguagem como práticas discursivas, 

independentemente da(s) língua(s) que esteja(m) sendo usada(s). 

 

Dentre vantagens de caráter socio-discursivo e afetivo, destaco que oportunidades 

que se quer garantir aos sujeitos da educação ao longo de sua vida escolar, só 

poderão ser criadas a partir da integração entre as áreas de conteúdo da escola. Tal 

integração seria também profícua, por exemplo, para acentuar a abordagem cultural e 

intercultural que a Profa. Marcia Paraquett busca acentuar na versão atual da 

proposta e que se encontra na leitura dos objetivos gerais.  

 

 Apoio fortemente  o objetivo de trabalhar com temas integradores e recomendo que 

eles sejam articulados com os objetivos especificos de cada área. Lembro que, ao 

longo do EM, a articulação interdisciplinar é igualmente importante, no interior de 

cada área de conhecimento ou entre as áreas! 
 

 Concordo com a necessidade de incluir um glossário com definiições dos conceitos 

utilizados no documento, com a finalidade de esclarecer o entendimento dos autores-

especialistas. Será o espaço para explicitar os sentidos cosntruidos na BNC de tais 

termos como Reflexão, Práticas investigativas ou Investigação, dentre muitos outros. 

Ao que parece, esses termos estão sendo usados para se eferir a processos que levam 

a adquirir o conhecimento do discurso acadêmico, mais do que à realização de 

investigações. Por vezes, os objetivos se assemelham aos de um curso de 

metodologia de um curso de pós-gaduação! (cf. p.64) 
 

 Saliento a importância de trabalhar com Literatura nas LE contempladas, de forma 

integrada e complementar ao trabalho desenvolvido com Literatura na(s) línguas 

materna(s), por acreditar no valor da ficção e da estética como caminho para a 

abordar temas  sensíveis de forma integrada à aprendizagem de línguas, tanto 

materna(s) quanto estrangeira(s).  Há diversas propostas excelentes em PRÁTICAS 

INTERCULTURAIS (p. 76, p. 78, dentre outras).  Acrescentando, ainda, gostaria de 

propor que, quando se objetive “produzir textos escritos ou orais em língua 
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estrangeira (crônicas, contos, vídeo-clipes, curta metragens, dentre outros)”, procure-

se inserir “de forma individual ou colaborativa”, a fim de incentivar na escola, a co-

autoria, que é também característica das modalidades que incluem várias mídias.  
 

 Destaco enfáticamente a necessidade de contextualizar e relacionar todo o trabalho 

pedagógico a ser realizado ao longo da vida escolar nos ambientes de vida cotidiana 

dos alunos e alunas, por acreditar que se aprende na vida e não para a vida futura – 

aprendemos em sociedade, nas práticas sociais e discursivas.  

 

 Me posiciono a favor da crença que orienta a BNC no sentido de investir no 

desenvolvimento da curiosidade natural dos alunos como seres humanos e de 

sistematizar um trabalho pedagógico reflexivo. No entanto, aproveito para lembrar a 

importância de trabalhar a partir de questões autênticas trazidas por alunos, 

professores, famílias, e sociedade em geral.   

 

 

Termino esta seção relembrando da importância de ser pensar, desde já, na 

implementação da BNC articulada a um trabalho paralelo de  formação inicial e 

continuada de professores.   

 
 

 

2. PARECER ESPECÍFICO 

 

2.1 Sobre o conteúdo dos textos da área de linguagens e do componente de LE.  

 A apresentação da área de Linguagens, definindo objetivos gerais desta área para a 

Educação Básica, é adequada e pertinente, principalemente, por tentar assegurar a 

integração entre os componentes curriculares e por reconhecer que esse objetivo é 

difícil de ser alcançado na escola.  

 

Nesse sentido, destaco, da p.29, o seguinte excerto:  

 
“A integração dos quatro componentes em uma área também busca romper com uma 

lógica de organização escolar que reforça certa dissociação e hierarquia entre as 

linguagens, considerando que, na vida social, os sentidos dos textos, objetos e obras são 

construídos a partir da articulação de vários recursos expressivos.” 

 

 O componente de LE é apresentado sem maior destaque no texto que apresenta a 

área de Linguagem. Ele aparece com algo a ser integrado aos outros componentes.  

 

 No momento de definir os objetivos da área de Linguagens para a educação 

básica, o componente de LE apresenta vários pontos positivos e alguns outros que 

precisam ser revistos:  

 

Dentre os pontos positivos, destaco alguns trechos representativos:  

“Essa atuação requer autonomia de leitura nos diversos campos e suportes e preparo para 

produzir textos em diferentes modalidades (p.29).  
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“Assim, cabe à área de Linguagens uma importante tarefa da Educação Básica, que é 

transversal a todos os componentes:...” (p. 29) 

 

“A tarefa do letramento, que diz respeito à condição de participar das mais diversas 

práticas sociais permeadas pela escrita, abrange a construção de saberes múltiplos que 

permitam aos/às estudantes atuarem nas modernas sociedades tecnológicas, cada vez mais 

complexas também em relação às suas formas de comunicação. Essa atuação requer 

autonomia de leitura nos diversos campos e suportes e preparo para produzir textos em 

diferentes modalidades e adequados aos propósitos e à situações de comunicação em que 

os sujeitos se engajam”(p. 29).  

 

“A teorização e a reflexão crítica não como um fim, mas como meio para uma 

compreensão aprofundada dos modos de se expressar e de participar no mundo estarão 

presentes nas diferentes etapas da Educação Básica, com diferentes graus de 

complexidade e elaboração, levando-se em conta cada contexto de atuação” (p. 30).  

 

Precisariam de revisão trechos como os seguintes:  

“Cabe à área de Linguagens oferecer oportunidades de vivências significativas com 

culturas e línguas adicionais...”(p. 30).  

 

Acredito que não cabe à área de Linguagens “oferecer” mas, sim, dar o suporte 

linguístico-discursivo para que os alunos desenvolvam e aprimorem suas capacidades 

de participar nessas interações com confiança.  

 

Sugiro rever o termo “práticas linguísticas” no trecho abaixo e considerar a 

possibilidade de utilizar “práticas de linguagem ou linguageiras”:  

 
“O trabalho com cada um dos componentes que compõe a área deve, portanto, possibilitar 

a compreensão do mundo com vistas a acolher a pluralidade e a dinamicidade das práticas 

linguísticas, artísticas e culturais” (p. 30).  

 

Sugiro repensar a afirmação que o documento faz na p. 24, a respeito da aquisição da 

linguagem verbal (oral e escrita) ou da LIBRAS:   

 
“Na pequena infância, a aquisição e o domínio da linguagem verbal está vinculada à 

constituição do pensamento, à fruição literária, sendo também instrumento de apropriação 

dos demais conhecimentos.” 

 

Acredito que esse aspecto, com as devidas especificidades etárias, seja característico 

da função da linguagem ao longo da vida e não apenas na pequena infância.  
 

 

2.2 Sobre os objetivos gerais previstos para a área de Linguagens ao longo da 

Educação Básica.  

 

 Gostaria de questionar ou problematizar até que ponto é possível afirmar que a 

progressão dos objetivos ao longo das etapas e entre etapas de escolarização é 

tão linear quanto sugerido. O documento estipula, em vários trechos, que a 
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progressão irá “do mais corriqueiro ao menos familiar, do simples ao complexo, 

etc. 

 

 Na p. 31, sugiro que se reconsider a expressão “interagir com práticas de 

linguagem”. Eu diria: participar de práticas de linguagem, desenvolvendo-se 

como interactante - agente e autor da interação coconstruida na fala e/ou na 

escrita.... 

 

 Na p. 32,  e em muitas passagens do documento preliminar, valeria a pena 

definir o termos "texto". Parece-me que caberia pensar na “leitura do mundo” e 

não só de “textos verbais”. O conceito de texto que parece predominar nessa 

versão sugere que a alfabetização é um processo diferenciado que se dá quando 

se usam letras, grupo de letras, palavras, textos....Veja-se, por exemplo, o que o 

seguinte trecho indica:  

 
“Concomitantemente ao processo de alfabetização, a literatura, as artes, as 

práticas corporais compõem o conjunto de linguagens imprescindíveis para a 

formação estética, sensível, ética, afetiva da criança.” (p. 32) 

 

 Ainda na p. 32, percebo o uso de alguns termos atuais com a finalidade de 

substituir termos tradicionais, mas que se referem a práticas pedagógicas 

implícitas e não problematizadas. Atrela-se, por exemplo, progressão ao 

conceito de reflexão crítica sobre aspectos formais e sobre convenções da 

escrita. O termo “reflexão“ parece estar sendo usado para substituir “o 

aprendizado ou estudo” de aspectos formais das línguas bem como das 

convenções da escrita. 

 

 A apresentação da área de Linguagens no Ensino Médio (p. 34-35) é mais crítica 

da situação que se deseja modificar e mais enfática a respeito do que pretende 

conseguir e/ou como pretende inovar.  

 

 

2.3 Sobre a apresentação do componente curricular LE moderna 

 Fiquei encantada com  a força discursiva do primeiro periodo da apresentação. No 

entanto, gostaria de ver reforçada a visão de que "se aprende no uso, usando":  

“O componente curricular Língua Estrangeira Moderna deve garantir aos/às 

estudantes o direito de aprendizagem de conhecimentos para o uso” (p. 67).  

 

 Destaco que, ainda na p. 67, o documento reconhece a possibilidade de haver outra 

língua além do Português como L1, redimensiona as relações entre identidade, língua 

e cultura, incentiva o estudante a refletir sobre o que compartilhado, e também 

explicita que “é no encontro com a diversidade que ele/ela pode aprender a lidar com 

o novo e diferente”.   

 

 Admiro a postura autoral que levou os especialistas a declarar, na p. 67, que o 

componente curricular de LE terá que enfrentar desafios como o de superar uma 

visão tecnicista de língua, práticas pedagógicas já fossilizadas. Assim, o grupo de 
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autores demonstra profundo conhecimento do que acontece em muitos contextos e 

das dificuldades enfrentadas por professores e alunos.  

 

 Aplaudo a intenção de articular a LE com os outros componentes, “na medida em 

que todos buscam aportar conhecimentos para a participação confiante dos/as 

estudantes na sociedade...” (p. 68). 

 

  

 Considero excelente ter encontrado no documento a valorização sistemática de 

oportunidades para vivenciar o uso da língua em gêneros discursivos relevantes e 

pertinentes para cada contexto de atuação. Julgo especialmente acertado o trecho 

abaixo:  

 
Na sua dimensão educativa, o componente de LE contribui para a valorização da 

pluralidade sociocultural e linguística brasileira, de modo a estimular o respeito às 

diferenças culturais, sociais, de crenças, de gênero e de etnia (p. 68).  

 

 Nas páginas 69 e 70, encontramos o termo “participação”, que foi usado 

repetidamente no documento de LE, com a finalidade de frisar o aspecto 

participativo que caracteriza o processo de aprender uma língua.   Também destaca-

se a expressão “campos de atuação”, mostrando bastante articulação com a área de 

LP.  

 

 Desejo reforçar o quanto me agradaram as perguntas norteadoras (p. 70), por elas 

permitirem re-enquadrar (reframe) o que se costuma fazer em salas de aula de LE. 

Exatamente por isso, seria muito importante acrescentar um texto reforçando essa 

tentativa, buscando evitar que as perguntas só tenham um valor decorativo ou 

pseudo-reflexivo. O perigo é que, os objetivos de aprendizagem, mesmo norteados 

por perguntas interessantíssimas e quase existenciais, levem alunos e professores a 

continuar fazendo o que já fazem. Tomemos como exemplo desse risco as seguintes 

perguntas norteadoras e os objetivos a elas relacionados, que, a meu ver, estão 

desarticulados das perguntas norteadoras:  
 

6º. Ano:  

Quem sou e com quem convivo? Com que ideias eu me identifico? Como é o mundo em 

que vivo?  Que línguas falamos? Que línguas circulam onde eu vivo? 

 

LILIE6FOA001 - Participar de interações orais em língua estrangeira sobre atividades do 

dia a dia, tais como saudações, cumprimentos, despedidas, rotinas, solicitação de 

esclarecimento, pedidos, dentre outros. (p. 72) 

 

No entanto, há objetivos melhor articulados às mesmas perguntas norteadoras, e 

menos atrelados a práticas já fossilizadas. Dentre elas, encontro, por exemplo, a 

seguinte: 

 
LILIE6FOA002 - Participar de interações orais em LE sobre questões de identidade, 

apropriando-se de recursos linguístico-discursivos para descrever a si e aos outros, suas 

relações familiares e de amigos.   



7 
 

A questão fundamental é não „cair‟ em simplificações dos sentidos que os diversos 

alunos e professores possam vir a fazer das perguntas norteadoras. Precisa cuidar 

para que as respostas não se limitem, por exemplo, às tradicionais descrições físicas 

verbalizadas nas salas de aula de LE sem nenhum propósito comunicativo ou 

intenção discursiva.  

 

Antes de concluir esse ponto, gostaria de ressaltar o seguinte exemplo, que, a meu 

ver, explora a relação entre as perguntas e os objetivos de forma exemplar:  
  

7o ano/EF 

PRÁTICAS INTERCULTURAIS 

Quem é o outro, e o que nos une? Como compreendo o meu espaço e os espaços de 

outros? O que a gente compartilha?  

LILE7FOA001, LILE7FOA002 e LILE7FOA003 

Encontro outro belo exemplo de PRÁTICAS INVESTIGATIVAS, na p. 75, quando 

é proposta uma profícua relação entre as perguntas e os objetivos: 

  
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS 

Como eu aprendo outras línguas? Como eu organizo o conhecimento sobre as línguas?  

LILE8FOA005, LILE8FOA006, LILE8FOA007 

Com relação à sequência dos objetivos, sugiro que essa seja revista ou comentada em 

todo o componente de LE. Nesta versão, as “interações orais” tendem a preceder a 

“produção de textos escritos”, o que poderia ser interpretado que “falar” é sempre 

mais fácil que “escrever”. O documento, poderia, se possível, ajudar a desmistificar 

essa crença através de um comentário geral ou quebrando o padrão estabelecido ao 

longo do documento.   

 

 Merece menção a compreensão e a valorização que o documento preliminar 

apresenta a respeito do plurilinguismo e a variação linguística, entendendo a relação 

entre linguagem, identidade e pertencimento, compreendendo e valorizando a 

diversidade linguística.  

 

No entanto, acredito que o ponto poderia haver mais elaboração sobre esse ponto, já 

que é o mais desconhecido pela média dos professores que não tiveram contato com 

essas noções na formação inicial ou continuada universidade. A BNC precisaria 

deixar ainda mais claro que aprender uma língua não envolve somente questões de 

codificação e decodificação linguística, mas requer um engajamento identitário e 

afetivo que é, sobre tudo, transformativo em níveis sociais, pessoais e interpessoais 

(p. 71).  

 

 Recomendo fortemente que o documento procure uma solução para evitar sequências 

tradicionalmente dicotômicas como “leitura/escuta, produção oral/escrita” (p. 69). 

Uma possibilidade, nesse sentido, é a noção de um continuum entre situações de 

"leitura, escuta, fala, escrita" ou outra forma que não sugira dicotomias.  

 

 Sugiro, também, repensar uso do termo ou conceito “práticas investigativas”. Ao 

invés de só resolver problemas ou investigar questões abstratas ou distantes, sugiro 
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buscar entender aspectos da vida cotidiana, da vida pessoal, que se relacionem com 

as perguntas norteadoras. A partir delas, com base na minha pesquisa e orientação, 

asseguro que é possível integrar atividades investigativas e aprendizagem de línguas, 

em qualquer das modalidades de comunicação – dentro do continuum ou da hibridez 

entre leitura, escuta, fala e escrita.    

 

 Recomendo que se repense uso do termo ou conceito “reflexão”. Em diversos 

momentos, o termo é usado quase como um sinônimo ou um caminho para estudar, 

sistematizar ou aprender. Existem vários autores que definem esse conceito, mas o 

elemento em comum costuma ser o de pensar sobre alguma situação para aprofundar 

o entendimento de uma questão, fato, ou sentimento, criando no indivíduo que reflete 

uma maior conscientização sobre o foco da prática reflexiva. A reflexão em sala de 

aula nem sempre é adotada por questões relacionadas à administração do tempo e da 

disciplina. Parabenizo os autores por se empenharem em criar oportunidades para 

que essa atitude reflexiva se consolide entre professores e alunos. Aliás, acho que a 

reflexão conjunta poderia ser mais enfatizada. A partir do texto, imagina-se o 

professor propondo uma reflexão para que os alunos cheguem a conhecimentos que 

ele ou ela já possuem. Para garantir uma reflexão mais autêntica, verdadeira, 

sustentável e motivadora para alunos e professores, precisamos transformar a cultura 

do âmbito escolar no qual, acredita-se que os professores „sabem‟ ou „deveriam‟ 

saber e os alunos não sabem „nada‟ ou sabem „pouco‟. O importante para ambos é 

saber pensar, questionar, refletir...(Freire, Demo, entre outros autores).  

 

Proponho, também, que, seguindo uma abordagem de investigação reflexiva e auto-

etnográfica, professores e seus alunos são capazes de discutir questões de 

convivência em sala de aula, de compartilhar dificuldades no processo de 

aprendizagem da língua estrangeira, e até de expressar dúvidas pertinentes a respeito 

da própria língua sendo estudada.  

 

 Na página 73, encontramos um belo exemplo de práticas investigativas a partir das 

perguntas norteadoras “Que línguas nós falamos? Que línguas circulam no lugar 

onde eu vivo? O que eu conheço dessas línguas?” 

 

 Encontro outro indício da herança do pensamento dicotômico no contraste 

apresentado sistematicamente entre „compreender‟ e „produzir‟. Isto sugere sempre 

uma linearidade pré-concebida de que a compreensão precede a produção e nos 

manteria presos à perspectiva de língua e de sua aprendizagem que se assemelha ao 

conduite, de input e output.  Alinho-me mais com as noções de interlocução e 

propósitos do texto. Seria importante afinar essas visões de língua para construir 

maior coerência teórica na próxima versão do texto.  

 

 

2.4 Sobre os objetivos de aprendizagem do componente de LE para o ensino fundamental 

 Mais uma vez, noto a diferenciação aparentemente „clara‟ ente a participação em 

interações orais, ler e escrever, como se fosse possível mantê-las separadas ou, até 
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sugerindo uma progressão, indo do supostamente mais fácil para o mais difícil. Nem 

sempre falar é mais fácil do que escrever....Apesar de que os temas sugeridos são os 

clássicos, as situações e intenções comunicativas deveriam nortear mais do que as 

habilidades artificialmente mantidas como organizadoras do trabalho de ensino-

aprendizagem de LEM.   

 

 Será preciso repensar a sequência „escutar, ler ou assistir textos‟ em LE. Considero 

que o importante é discutir e refletir sobre os textos!!!!! Impõe-se, no contexto dessas 

situações, que ao componente LE se posicione a respeito do uso da LM em sala de 

aula. Qual é a orientação do componente curricular de LE a esse respeito? Se existe o 

desejo de promover uma discussão a respeito de um texto em LE lido ou assistido, 

qual é o critério que deve prevalecer? Qual a língua em que o tema será debatido a 

contento, i.e. de forma reflexiva, com autoria, autonomia?   

 

 Recomendo, por último, que se incluam orientações acerca da importância de levar 

em conta os aspectos prosódicos da LE desde os primeiros contatos com a LE. 

Precisa-se esclarecer que tal orientação busca somente trabalhar esses aspectos para 

permitir que o aprendiz consiga se comunicar melhor, com maior expressividade. Em 

minha experiência, noto que os alunos conseguem conscientizar-se desses elementos 

desde o inicio do processo de aprendizagem, através da percepção e gradativa 

produção das funções expressivas, semânticas e retóricas da prosódia. Trata-se de 

que o aluno perceba e se aproprie do ritmo da LE quando ele está assistindo ou 

participando de interações orais (entrevista, esquetes, peças, etc). Igualmente 

importante é a percepção das palavras ou sílabas acentuadas, fenômeno que, na 

interação, ajuda a chamar a atenção do interlocutor para as ideias mais importantes 

da troca de informações.  

 

É preciso ficar claro que a atenção para a pronúncia, entonação e ritmo, não tem 

como objetivo principal a “imitação (perfeita)” de falantes “nativos” entendidos 

como modelos. Ou, o que seria pior, ter a pretensão de transformar alunos e 

professores brasileiros em pseudo-falantes nativos da LE em questão.  

 

 

 

Concluo este parecer, agradecendo, mais uma vez, a oportunidade ímpar de poder 

contribuir para uma empreitada tão complexa.  Fico à disposição para continuar o 

diálogo com o grupo de autores especialistas e outros leitores críticos.   

 

 

 

 
 

 

INÉS KAYON DE MILLER 

Departamento de Letras, PUC-Rio 

24 de janeiro de 2016.  


