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Em relação à estrutura de apresentação do documento, não encontrei 

dificuldades para a consultação e análise. Mas sempre me surge a dúvida se alguém 

não habituado a ‘navegar’ na internet teria esta mesma facilidade. Quem sabe poderia 

existir um texto que orientasse o cidadão a como proceder durante a consultação. 

Orientações práticas em relação a como proceder durante a ‘exploração’ do 

documento.  

Ainda como sugestão, para a apresentação do documento com melhor clareza, 

poderia-se pensar em organizar também uma apresentação que refletisse a sua 

totalidade em cada ano a ser cumprido. Ou seja, a proposta que temos é dividida por 

áreas e depois o conteúdo dividido em anos. O que sugiro é que em outra aba do 

documento fosse apresentado o ano e todo o conteúdo, de todas as áreas e disciplinas 

a serem desenvolvidas no ano ao qual elas se referem. Algo que pudesse responder a 

uma pergunta do tipo: o que meu filho irá estudar no 1º ano do ensino fundamental? 

Exemplificando melhor, no 1º ano, o aluno teria o seguinte currículo: 1. Área de 

linguagens: língua portuguesa (listar todos os conteúdos e objetivos do 1º ano), língua 

estrangeira (listar todos os conteúdos e objetivos do 1º ano), educação física (listar 

todos os conteúdos e objetivos do 1º ano), artes (listar todos os conteúdos e objetivos 

do 1º ano ); e seguir da mesma forma para todas as áreas e disciplinas. Isso garantiria 



que quem estivesse analisando a proposta pudesse visualizar se existe coesão e 

coerência entre os conteúdos a serem desenvolvidos e as áreas nas quais eles são 

divididos, naquele ano especificamente. Essa forma de apresentação daria muito mais 

a possibilidade de nos apresentar o caráter interdisciplinar da proposta. 

Pensando, ainda, na divisão por ano/etapa, os objetivos também deveriam ser 

apresentados desta forma, compondo, ao final, um objetivo geral da proposta para 

aquele ano especificamente. 

Um fato importantíssimo e de muita relevância para a análise da proposta é 

que em nenhum momento o documento especifica quantas horas/aula cada área terá 

disponível para desenvolver seu conteúdo. De meu ponto de vista, o tempo que se 

diponibilizará para o desenvolvimento de cada conteúdo é imprescindível para que 

possamos pensar na adequação deste à efetiva possibilidade de como desenvolvê-lo. 

Finalmente, para que esta parte da apresentação do documento fique mais 

completa, acredito que políticas de formação e preparação docente para 

desenvolverem esta nova proposta deveriam ser apresentadas pois, por mais que ela 

seja excelente, sem que haja a preparação efetiva do professor, que a estará 

colocando em prática, ela se tornará inviável. Pensando especificamente na área das 

linguagens, que envolve educação física, artes e línguas materna e estrangeira, quais 

seriam as melhores estratégias de se trabalhar efetivamente, de forma integrada, 

cumprindo objetivos específicos e gerais? Pode parecer algo banal, mas seria 

necessário ter um conhecimento razoavelmente abrangente das 4 disciplinas, que 

integram a área de linguagens, para que a interdisciplinaridade se dê de forma 

eficiente. Isso mais uma vez deveria se refletir na apresentação do documento, 

mostrando que quem o elaborou pensou na viabilidade de que projetos possam ser 

desenvolvidos conjuntamente, tanto dentro de uma mesma área ou entre elas, sem 

que um exclua o outro ou mesmo sejam conflitantes. Neste item é que penso que 

preparar o professor e torná-lo co-participante das outras disciplinas integrantes da 

área se faz inprescindível para o sucesso da proposta aqui apresentada. 

Ainda falando dos textos introdutórios, analisando-se os direitos de 

aprendizagem, elencados no item “Princípios orientadores da BNC”, o que se percebe 

é a necessidade de se acrescentar um novo item que leve em consideração o acesso do 

estudante às tecnologias digitais e lhes garanta isso como um direito. Isso porque, se 



estas tecnologias são vistas como um tema integrador, elas não podem ser facultativas 

e sim obrigatórias para que a proposta se efetive de forma completa e integrada. 

Dessa forma, o que sugiro é que, ao invés desse assunto ser apenas mencionado no 

item 4, que ele seja um objetivo a parte e que integre realmente os recursos escolares 

disponíveis aos estudantes. 

Ainda dentro do mesmo item, aparece o termo ‘letramento’, que utilizo como 

exemplo para o que gostaria de apontar. Termos como esse não fazem parte do 

cotidiano de todo cidadão que terá acesso à proposta, por isso acredito necessário que 

se apresente seu conceito e orientação teórica. E, a partir desta concepção, todo o 

documento deverá seguir a mesma orientação conceitual e não variar de definição ou 

orientação teórica dependendo da área ou da disciplina. Essa observação serve 

também para outros termos, que são específicos das áreas e que, na sua conceituação, 

possuem concepções teóricas diferentes, e que serão muito relevantes na hora de se 

analisar o documento. 

Na parte específica da área das linguagens, mais uma vez acredito de 

fundamental importância a apresentação das áreas definindo objetivos, conteúdos e 

resultados, mas novamente o que incomoda é o uso de termos que, para a área das 

línguagens, e especificamente as línguas estrangeiras, são termos teoricamente 

construídos e que são usados em um contexto no qual esta definição teórica não está 

sendo marcada. Um exemplo muito prático disso é o termo usado no item “A área de 

linguagem no ensino fundamental”, quando este se refere aos elementos canônicos e 

não canônicos das linguagens artísticas. Pois bem, quem hoje está em contato com as 

pesquisas realizadas no campo da literatura, por exemplo, sabe que o termo canônico 

possui várias interpretações e, em muitos casos, é rejeitado pelos próprios estudos 

literários. O que é canônico? O quê ou que tipo de literatura poderia ser considerada 

canônica na contemporaneidade? Ler a adaptação de uma obra literária 

reconhecidamente “clássica” ou “canônica” é estar lendo um texto canônico? Minha 

sugestão é que canônico seja substituído talvez por clássico e fundamentado 

teoricamente. Ou, se houver a manutenção do termo canônico, que haja uma 

discussão teórica sobre isso e de como esse material será “selecionado” para integrar a 

base curricular. Além disso, há uma reclamação constante de nossos alunos 

universitários de que a escola banaliza a literatura. Será que os professores envolvidos 



com esta nova proposta estariam preparados para mudar esta imagem atribuída à 

literatura? E, consequentemente, às outras formas de expressão artística? 

Outra questão relevante nesse mesmo item é a questão dos “gêneros textuais 

acadêmicos”, também mencionados no texto. Quais são eles? Como serão 

desenvolvidos e apresentados? Qual a teoria que embasará esta escolha? Se a 

presente proposta se pretende nacional, acredito que seja necessário que a mesma 

orientação teórico-conceitual seja oferecida a todos os envolvidos em sua execução.  

Ainda pensando nos conceitos presentes no texto que define a área das 

linguagens, faz-se fundamental que a toda definição de alfabetização esteja vinculada 

a palavra “compreender”. Dessa forma, alfabetização deve ser ler e produzir textos, 

mas também deve estar diretamente vinculada a entender o que se lê e se escreve, 

pois sabemos que há muitos cidadãos que escrevem e leem, mas não compreendem o 

que aquilo tudo quer dizer. 

Especificamente para a parte de “Componente Curricular Língua Estrangeira 

Moderna”, fala-se da superação tecnicista da língua limitada à explicação gramatical 

ou à repetição de frases descontextualizadas. Ok, estou de acordo. Mas como se dará 

o novo processo? Há previsão de programas de imersão que contextualizem o 

professor para que ele possa efetivamente superar-se e desenvolver uma nova prática 

em sala de aula que lhe permita atingir este objetivo? Nós que trabalhamos com língua 

estrangeira sabemos o quanto é difícil nos mantermos atualizados, já que a língua de 

um povo é ‘viva’ e, em função disso, sofre constantes alterações. 

Nesse ponto, também é colocado que será permitido à comunidade que 

escolha a língua estrangeira que prefere estudar. Mas que tipo de preparação será 

feita para esta escolha? Que tipo de conscientização será realizada na comunidade? 

Digo isso pois é sabido que Santa Catarina é um dos estados com maior número de 

imigrantes italianos e nem mesmo o Colégio de Aplicação, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, possui a língua italiana em seu currículo, apesar de todos os esforços 

que foram feitos até hoje por parte do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeiras dessa instituição. Segundo a própria instituição, há diversos entraves 

burocráticos que freiam a instalação da língua italiana como disciplina do Colégio de 

Aplicação.  Seriam esses mesmos entraves burocráticos problemas para que a 

comunidade não pudesse ter seu desejo atendido, ou seja, de estudar uma outra 



língua que não fosse o inglês ou, em alguns casos, o espanhol? Quais seriam os 

professores destinados a estas disciplinas? Professores concursados especificamente 

para trabalhar com estes idiomas? Ou a escolha da comunidade estaria vinculada aos 

professores que as secretarias de educação dos diversos estados brasileiros têm 

disponíveis? Se se garante à comunidade a escolha de um idioma, deve-se garantir 

também que esta escolha seja respeitada e que haja professores com formação na 

área para que isto possa acontecer.  

Em relação ao conteúdo programático das línguas estrangeiras, sabe-se que 

hoje, com o projeto Ciência sem Fronteiras, nossos alunos precisam ter uma base 

sólida no conhecimento de um idioma, que deveria começar a ser adquirido no ensino 

fundamental. Seria também ideal que, depois, este conhecimento se consolidasse no 

ensino médio e abrisse horizontes para nossos estudantes universitários. Mas isso não 

é tão simples assim, pois há um quadro comum europeu que mensura o conhecimento 

de nossos alunos e os ‘julga’ aptos ou não para ocupar vagas em universidades 

estrangeiras. Tanto isso é verdade que hoje as universidades públicas desenvolvem o 

projeto Idioma sem Fronteiras, tentando preencher uma lacuna deixada pelo ensino 

fundamental e médio para esta disciplina. Então pergunto: quando da elaboração dos 

conteúdos da proposta aqui analisada, foi consultado este quadro comum europeu 

para o ensino e aprendizado de línguas estrangeiras? Não penso que deva ser ele o 

norte de nossa proposta, mas acredito que ao menos ele deva ser mencionado como 

fonte para tudo que se pensou e se pensará para o ensino de línguas estrangeiras em 

nossas escolas. 

E, ainda pensando em  uma melhor formação de nossas crianças e jovens, por 

que não começar a ensinar uma língua estrangeira desde o primeiro ano do ensino 

fundamental? Quais seriam as barreiras para que isso não se efetivasse? 

Outro questionamento que me vem em mente é como será construído o valor 

das línguas estrangeiras se, entre todas as disciplinas da área de linguagens, somente 

português ‘reprova’? Pelo menos é esta a concepção e o entendimento dos alunos de 

nossas escolas fundamentais e médias no presente momento. 

Seguindo com minha análise, quando penso nos “objetivos gerais do 

componente curricular língua estrangeira moderna”, tenho muita dificuldade em 

pensar separadamente os seis campos de atuação elencados neste item. Em muitos 



casos tais campos se entrelaçam e se mesclam uns aos outros, o que  vejo como muito 

produtivo. Por isso acredito que dividi-los em itens específicos não seja a melhor forma 

de se definir campos de atuação.  

Então, quando passo para a análise dos conteúdos e objetivos específicos de 

cada disciplina, novamente me vem a preocupação da falta de adequação do que é 

proposto e do tempo que será disponibilizado, ao longo do ano letivo, para que todo 

este conteúdo seja desenvolvido. Tenho a impressão de que, na prática, será 

impossível vencer tudo que há ali descrito, principalmente se levamos em 

consideração a carga-horária destinada hoje nas escolas ao ensino das línguas 

estrangeiras. 

Ainda analisando os componentes curriculares, me surgiu a seguinte questão: o 

que os elaboradores da proposta entendem por ‘texto’? Este é um termo que, assim 

como outros que já mencionei acima, deverá ser muito bem definido e conceituado. 

Um vídeo em libras, por exemplo, será analisado como um ‘texto’? Um gráfico, uma 

imagem, uma tabela, serão entendidos como ‘texto’? Tudo isso faz parte de uma 

definição prévia do que se pretende que seja entendido com a palavra ‘texto’ e das 

habilidades que desejamos que sejam realmente desenvolvidas por nossos alunos. Se 

com o termo se pretende fazer alusão a texto oral, escrito, gestual, tabelas, gráficos, 

imagens, por exemplo, o conceito que embasará o termo deverá refletir isso. 

Também é necessário diferenciar os termos língua e linguagem e usá-los de 

forma coerente dentro de contextos adequados. 

É bem importante destacar, dentro dos objetivos, que toda esta proposta tem 

um objetivo maior, que está vinculado à interação e à produção de linguagem, que dê 

aos nossos alunos a possibilidade de resolver problemas de comunicação para que eles 

cheguem de fato a um resultado comunicativo bem sucedido. 

Finalmente, considerando o tema da inclusão, fica bem evidente que a 

presente proposta foi elaborada tendo como base alunos não portadores de 

necessidades especiais. Então pergunto: como será realizada a inclusão diante do que 

está elencado no documento da BNC? Isso já foi pensado? Se já foi pensado, por que 

ainda não está descrito na proposta? 

Com esta análise, que não se pretende completa, espero ter contribuído de 

forma positiva para a elaboração deste documento, que vejo com bons olhos e que me 



fazem acreditar que algo bom ainda está por vir para a educação em nosso país. 

Participo destas discussões desde a elaboração da LBD e gostaria realmente, no ponto 

em que estou de minha carreira, que todos estes documentos e propostas fossem 

levados adiante de forma efetiva e que pudessem fazer sempre mais por nossas 

crianças e jovens. Para mim, a transformação de um povo não tem outro caminho 

senão ter acesso a uma educação de qualidade. 

 

 


