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LINGUAGENS EM DIFERENTES 
PERSPECTIVAS: BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR EM DEBATE

Desde que foi colocada para consulta pública, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) fomentou reflexões e discussões na sociedade brasi-
leira. Na primeira versão do texto, foram, segundo dados do próprio Minis-
tério da Educação, mais de 12 milhões de contribuições ao documento 
e a área de Linguagens foi uma das que mais recebeu contribuições. Tal 
resultado evidencia que a concepção das diretrizes está longe do consenso, 
necessita de aprimoramento e que a sociedade está interessada no debate, 
pois, quando em vigor, a BNCC terá influência nos currículos não só da 
Educação Básica, mas também dos cursos de licenciatura, assim como 
na formação inicial e continuada de professores da Educação Básica e em 
políticas públicas, como as avaliações oficiais em larga escala e o Programa 
Nacional do Livro Didático. 

Em sua terceira versão, o texto não pode ser considerado ainda defini-
tivo e acabado. Há ainda muito o que discutir para amadurecer ainda mais 
os pressupostos subjacentes às diretrizes do documento. Com o intuito de 
contribuir para este propósito, esta edição da Revista de Estudos de Cultura 
reúne oito artigos que trazem análises sobre a BNCC e a área de Lingua-
gens, subsidiando o debate e a proposição de ações. 

Em O percurso histórico do ensino da língua portuguesa e os docu-
mentos oficiais: da lei 5692/71 à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 
Regina Godinho de Alcântara e Vanildo Stieg tematizam as modificações 
conceituais e metodológicas que tangem ao ensino da Língua Portuguesa na 
educação brasileira, buscando sua materialização nos discursos produzidos 
nos/pelos documentos oficiais que objetivaram balizar as práticas educacio-
nais. Busca evidenciar as concepções de língua e linguagem que subsidiaram 
o ensino da Língua Portuguesa desde a Lei 5692/71 até a atual Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), no sentido da identificação e problematização 
de avanços, recorrências e retornos de conceitos/concepções e metodologias.

Em A literatura juvenil no ensino fundamental II: avanços e recuos 
na Base Nacional Comum Curricular, Raquel Sousa da Silva, Jhennefer 
Alves Macêdo e Daniela Maria Segabinazi partem das atuais discussões que 
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sugerem práticas didático–metodológicas voltadas ao 
público escolar em processo de formação literária no 
século XXI e, em seu artigo, evidenciam a importância 
da BNCC na educação básica, porém, com a ressalva da 
necessidade de revisão de algumas práticas esboçadas 
no campo de atuação denominado práticas artísticas 
literárias. 

Voltando aos antecedentes da BNCC, Joselita 
Júnia Viegas Vidotti analisa os objetivos de aprendiza-
gem fixados no Referencial Curricular Rede Estadual 
de Ensino de Sergipe (2011), documento enviado ao 
MEC em 2015 quando do início das contribuições dos 
estados para a construção do documento Base Nacio-
nal Comum Curricular, em Objetivos culturais de 
aprendizagem de língua estrangeira na construção 
da BNCC: o caso de Sergipe. Ao cotejar os objetivos 
dos documentos com ênfase nas habilidades do eixo 
dimensão intercultural, o artigo evidencia as adjacên-
cias e lacunas na proposta de Sergipe.

Na convergência entre currículo e formação inicial 
de professores, Paulo Sergio Marchelli visa discutir a 
não factibilidade de muitas das transformações preten-
didas para os cursos de licenciatura a partir da aprova-
ção da BNCC, em Base Nacional Comum Curricular 
e formação de professores: o foco na organização 
interdisciplinar do ensino e aprendizagem. A análise 
empreendida evidencia que a BNCC poderá sim trans-
formar a organização dos cursos de licenciatura, mas 
não pelo caminho da formação interdisciplinar, apon-
tada como precípua.

Ensinar Línguas Começando pelo Plano de 
Curso é a proposta de José Carlos Paes de Almeida 
Filho, que apresenta um projeto em andamento na 
Universidade de Brasília, em uma experiência de tentar 
consolidar a prática fundamentada das materialidades 
em sua primeira estação, a dos planos e currículos para 
guia do ensino e aquisição das línguas de eleição que se 
afirmam no currículo recém aprovado para o Ensino 
Fundamental das escolas brasileiras pautado por uma 
Base Nacional Curricular Comum em processo de 
instalação.

Aproveitando a possibilidade de contribuição 
da sociedade civil na construção da BNCC, Isabel 
Cristina Michelan de Azevedo e Taysa  Mercia dos 
Santos Souza Damaceno, em Desafios da BNCC em 
torno do ensino de língua portuguesa na educação 

básica discutem como a área de linguagens, e par-
ticularmente de língua portuguesa, é concebida na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC); os fun-
damentos encontrados nele, bem como a maneira 
como se propõe a organização das práticas escolares. 
Também é destacado o entendimento dado à argu-
mentação, por ser o ponto que norteia a redação do 
Enem ao final da Educação Básica. Com base em uma 
metodologia interpretativa e crítica, selecionamos 
quatro temáticas que foram analisadas a partir das 
declarações encontradas no documento preliminar 
da BNCC em comparação com orientações encon-
tradas em outros documentos oficiais em vigência 
no Brasil e em referências teóricas.

Embora não tratem diretamente da BNCC, os dois 
últimos artigos que integram este dossiê trazem contri-
buições para o seu entendimento, a partir de duas reali-
dades do ensino de línguas. 

Uma é a experiência internacional apresentada em 
Enquadramento e funcionamento da disciplina de 
PLNM no sistema educativo português, em que Con-
ceição Pereira discute o status da disciplina Português 
Língua Não Materna (PLNM), que é uma disciplina 
escolar que passou a integrar o currículo do Ensino 
Básico do Sistema Educativo Português a partir do ano 
letivo de 2006-2007 e do Ensino Secundário a partir de 
2007-2008. Discutindo a questão dos direitos linguís-
ticos, relacionando-os com os direitos à integração e à 
cidadania, o foco do artigo recai na legislação que regu-
lamenta o PLNM, assim como nos seus documentos 
orientadores. 

A outra realidade é o relato de pesquisa para saber 
quais as expectativas quanto a papéis a serem exerci-
dos pelo Laboratório e atividades com que deveria se 
ocupar, apresentado em Laboratório de línguas: para 
quê e para quem?, de Simone Reis, Alex Alves Egido e 
Paula Kracker Francescon.

A sistematização destas análises no presente dossiê 
cumpre a função da universidade de espaço precípuo 
para o debate e a discussão, especialmente de um texto 
legal que afeta diretamente a rotina dos cursos de for-
mação de professores como é o caso da BNCC. Espera-
mos que, a partir deste dossiê, sejam estimulados novos 
debates e propostas de ação, com atuação direta nos 
cursos de formação inicial e continuada de docentes na 
área de Linguagens. 
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LANGUAGES IN DIFFERENT 
PERSPECTIVES: NATIONAL COMMON 
CURRICULAR BASE IN DEBATE

Since it was made available for public research, the National Common 
Curricular Base (NCCB) fomented reflections and discussions in the Bra-
zilian society. In the first version of the text, it had more than 12 million 
contributions, according to data from the Ministry of Education itself. Such 
result evidences that the conception of the guidelines is far from consensus, 
needs improvement and that society is interested in the debate, as, when 
in force, the NCCB will influence not only in the Basic Education curri-
culums, but also in the undergraduate courses ones, as in the initial and 
continual formation of teachers from the Basic Education and in public 
policies, as in the large scale official evaluations and the National Program 
of the Textbook. 

In its third version, the text cannot be considered yet definitive and 
finished. There is a lot more to discuss in order to mature even more 
the underlying assumptions from the guidelines of the document. With 
the intent of contributing to this purpose, this edition of the Cultural 
Studies Magazine reunites eight articles that bring analyses about the 
NCCB and the Languages area, subsidizing the debate and the proposi-
tions of actions.

In The historical route of the Portuguese language teaching and 
the official documents: from the law 5692/71 to the National Common 
Curricular Base Curriculum (NCCB), Regina Godinho de Alcântara and 
Vanildo Stieg have the objective of studying the conceptual and methodo-
logical changes that affect the teaching of the Portuguese Language in the 
Brazilian education, seeking their materialization in the discourses produ-
ced in / by the official documents that aim to give a path to the educational 
practices. It seeks to bring the conceptions of idiom and language that have 
subsidized the teaching of the Portuguese Language from Law 5692/71 to 
the current National Common Curricular Base, in the sense of identifying 
and problematizing advances, recurrences and returns of concepts / con-
ceptions and methodologies.

Luiz Eduardo Oliveira
Raquel Meister Ko. Freitag
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In The juvenile literature in elementary school 
II: advances and setbacks in National Common Cur-
ricular Base, Raquel Sousa da Silva, Jhennefer Alves 
Macêdo and Daniela Maria Segabinazi depart from the 
current discussions that suggest didactic/ methodolo-
gical practices directed to the public school in process 
of literary formation in the 21st century and, in their 
article, evidence the importance of NCCB in basic edu-
cation, however, with the reservation that it is necessary 
to review some practices outlined in the field called lite-
rary artistic practices.

Back to the antecedents of the NCCB, Joselita Júnia 
Viegas Vidotti analyses the learning objectives establi-
shed in Sergipe State Teaching Curriculum Framework 
(2011), a document sent to the Ministry of Education 
in 2015, as part of the contributions of the states to the 
construction of the document National Common Cur-
riculum Base, in Cultural Objectives of foreign lan-
guage learning in the constructions of the NCCB: the 
case of Sergipe. When comparing the objectives of the 
documents with emphasis on the intercultural dimen-
sion axis skills, the article highlights the adjacencies 
and gaps in Sergipe’s proposal.

In the convergence between curriculum and initial 
teacher training, Paulo Sergio Marchelli aims to discuss 
feasibility of many of the transformations intended for 
undergraduate courses from the approval of the NCCB, 
in National Curricular Common Base and teacher 
training: focusing the interdisciplinary organization 
of the teaching and learning process. The analysis 
undertaken concludes that the NCCB can transform 
the organization of undergraduate courses, but not 
through the path of the interdisciplinary training poin-
ted out as the pre-eminent one.

Teach Languages Starting from the Course Plan 
is the proposal of José Carlos Paes de Almeida Filho, 
who presents a project under way at the University of 
Brasília, in an experience that tries to consolidate the 
substantiated practice of materialities in its first station, 
the one related to plans and curricula to guide the tea-
ching and acquisition of the languages of election that 
are affirmed in the curriculum recently approved for 
the Elementary School of the Brazilian schools based 
by a National Common Curricular Base in process of 
installation.

Taking the possibility of contribution of the civil 
society in the construction of the NCCB, Isabel Cris-

tina Michelan de Azevedo and Taysa Mercia dos Santos 
Souza Damaceno, in NCCB challenges around Portu-
guese language teaching in basic education, discuss 
how the area of languages, and particularly of Portu-
guese language, is conceived in the National Common 
Curricular Base (NCCB); the fundamentals found 
in it, and the way the organization of school practi-
ces is proposed. It is also highlighted the understan-
ding given to argumentation, considering that it is the 
point that guide the drafting of the Enem, at the end 
of basic education. Based on an interpretation and cri-
tical methodology, we selected four themes that were 
analyzed from the statements found in the preliminary 
document of NCCB, comparing them with guidelines 
found in other current official documents in Brazil and 
in theoretical references.

Although not treating directly about the NCCB, 
the last two articles that integrate this dossier bring 
contributions to its understanding, from two realities 
of the language teaching. 

One is the international experience presented in 
Framework and practice of plnm in the Portuguese 
educational system, in which Conceição Pereira 
discusses the status of the subject Portuguese as a 
Non-Mother Tongue (PLMN), which is a curricular 
subject included in the Portuguese Educational Sys-
tem since 2006-2007, in Basic Education, and since 
2007-2008, in Secondary Education. Discussing the 
issue of the linguistic rights and the right to integra-
tion and citizenship, the focus of the article falls on 
the legislation related to PLNM, as well as its docu-
ments of reference.

The other reality is the research report which seeks 
to know what the expectations held by participants 
in regard to the roles and activities of the Laboratory 
are, presented in the Language Lab: what for and to 
whom?, by Simone Reis, Alex Alves Egido and Paula 
Kracker Francescon.    

The systematization of these analysis in the pre-
sent dossier accomplished the university function as 
an appropriate space for the debate and the discussion, 
specially of a legal text that affects directly the routine 
of the courses of teachers’ formation as it is the case 
of the NCCB. We hope that, from this dossier, new 
debates and action proposals will be stimulated, with a 
direct action in the initial and continuing educational 
courses held by professors in the Languages area. 
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LENGUAJES EN DIFERENTES 
PERSPECTIVAS: BASE NACIONAL 
COMÚN CURRICULAR EN DEBATE

Desde que ha sido disponibilizada para consulta pública, la Base Nacio-
nal Común Curricular (BNCC) ha fomentado reflexiones y discusiones en 
la sociedad brasileña. En la primera versión del texto, fueron, de acuerdo 
con los datos del propio Ministerio de la Educación, más de 12 millones de 
contribuciones al documento y el área de Lenguajes fue una de las que más 
las recibió. Tal resultado evidencia que la concepción de las directrices está 
lejos de consenso, necesita perfeccionamiento y que la sociedad está intere-
sada en el debate, pues, cuando en vigor, la BNCC tendrá influencia sobre 
los currículos no solo de la Educación Básica, sino también de los cursos de 
licenciatura, bien como en la formación inicial y continua de docentes de la 
Educación Básica y en políticas públicas, como las evaluaciones oficiales de 
larga escala y el Programa Nacional del Libro Didáctico. 

En su tercera versión, el texto no puede ser considerado aún definitivo 
y terminado. Hay mucho que discutirse todavía para madurar aún más los 
presupuestos subyacentes a las directrices del documento. Con el objetivo 
de colaborar para este propósito, esta edición de la Revista Estudos de Cul-
tura reúne ocho artículos que aportan análisis sobre la BNCC y el área de 
Lenguajes, subsidiando el debate y la proposición de acciones. 

En El historial de la enseñanza de la lengua portuguesa y los docu-
mentos oficiales: de la ley 5692/71 a la Base Nacional Curricular Común 
(BNCC), Regina Godinho de Alcântara y Vanildo Stieg tematizan las modi-
ficaciones conceptuales y metodológicas que tangen la enseñanza de la Len-
gua Portuguesa en la educación brasileña, buscando su materialización en 
los discursos producidos en/por los documentos oficiales que objetivaron 
balizar las prácticas educacionales. Objetiva evidenciar las concepciones de 
lengua y lenguaje que subsidiaron la enseñanza de la Lengua Portuguesa 
desde la Ley 5692/71 hasta la actual Base Nacional Curricular Común 
(BNCC), en el sentido de la identificación y problematización de avances, 
recurrencias y retornos de conceptos/concepciones y metodologías.

En La literatura juvenil en la enseñanza fundamental II: avances y 
retrocesos en la Base Nacional Común Curricular, Raquel Sousa da Silva, 

Luiz Eduardo Oliveira
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Jhennefer Alves Macêdo y Daniela Maria Segabinazi 
parten de las actuales discusiones que sugieren prácticas 
didáctico–metodológicas direccionadas al público escolar 
en proceso de formación literaria en el siglo XXI y, en su 
artículo, evidencian la importancia de la BNCC en la edu-
cación básica, sin embargo, con la salvedad de la necesidad 
de revisión de algunas prácticas esbozadas en el campo de 
actuación nombrado prácticas artísticas literarias. 

Volviendo a los antecedentes de la BNCC, Joselita 
Júnia Viegas Vidotti analiza los objetivos de aprendi-
zaje fijados en el Referencial Curricular Red Estatal de 
Enseñanza de Sergipe (2011), documento enviado al 
MEC en 2015 cuando del inicio de las contribuciones 
de los Estados para la construcción del documento 
Base Nacional Común Curricular, en Objetivos cul-
turales de aprendizaje de lengua extranjera en la 
construcción de la BNCC: el caso de Sergipe. Al 
cotejar los objetivos de los documentos con énfasis 
en las habilidades del eje dimensión intercultural, el 
artículo evidencia las adjacencias y lagunas en la pro-
puesta de Sergipe.

En convergencia entre currículum y formación 
inicial de profesores, Paulo Sergio Marchelli visa dis-
cutir la no factibilidad de muchas de las transforma-
ciones pretendidas para los cursos de licenciatura a 
partir de la aprobación de la BNCC, en Base Nacional 
Común Curricular y formación de profesores: el foco 
en la organización interdisciplinar de la enseñanza y 
aprendizaje. El análisis emprendido evidencia que la 
BNCC podrá transformar la organización de los cursos 
de licenciatura, pero no por el camino de la formación 
interdisciplinar, apuntada como precipua.

Enseñar Lenguas empezando por el Plan de 
Curso es la propuesta de José Carlos Paes de Almeida 
Filho, que presenta un proyecto em curso en la Univer-
sidad de Brasília, en una experiencia de intentar conso-
lidar la práctica fundamentada de las materialidades en 
su primera estación, la de los planes y currículos para 
guía de la enseñanza y adquisición de las lenguas de 
elección que se afirman en el currículum recién apro-
bado para la Enseñanza Fundamental de las escuelas 
brasileñas pautado por una Base Nacional Curricular 
Común en proceso de instalación.

Aprovechando la posibilidad de contribución de 
la sociedad civil en la construcción de la BNCC, Isa-
bel Cristina Michelan de Azevedo y Taysa Mercia dos 
Santos Souza Damaceno, en Desafíos de la BNCC en 

torno a la enseñanza de lengua portuguesa en la edu-
cación básica discuten como el área de lenguajes, y par-
ticularmente de lengua portuguesa, está concebida en 
la Base Nacional Común Curricular (BNCC); los fun-
damentos encontrados allí, bien como el modo como 
se propone la organización de las prácticas escolares. 
También se destaca el entendimiento dado a la argu-
mentación, por ser el punto que nortea la redacción 
del Enem al final de la Educación Básica. Con base en 
una metodología interpretativa y crítica, seleccionamos 
cuatro temáticas que se analizaron a partir de las decla-
raciones encontradas en el documento preliminar de la 
BNCC en comparación con orientaciones encontradas 
en otros documentos oficiales en vigencia en Brasil y en 
referencias teóricas.

Aunque no traten directamente de la BNCC, los 
dos últimos artículos que integran este dossier traen 
contribuciones para su entendimiento, a partir de dos 
realidades de enseñanza de lenguas. 

Una es la experiencia internacional presentada en 
Encuadramiento y funcionamiento de la asignatura 
de PLNM en el sistema educativo portugués, en el que 
Conceição Pereira discute el status de la asignatura Por-
tugués Lengua No Materna (PLNM), que es una asigna-
tura escolar que ha pasado a integrar el currículum de 
la Enseñanza Básica del Sistema Educativo Portugués a 
partir del año lectivo de 2006-2007 y de la Secundaria 
a partir de 2007-2008. Discutiendo la cuestión de los 
derechos linguísticos, relacionándolos con los derechos 
a la integración y a la ciudadanía, el foco del artículo 
recae en la legislación que normatiza el PLNM, bien 
como en sus documentos norteadores. 

La otra realidad es el relato de investigación para 
saber cuáles son las expectativas relativas a los roles 
ejercidos por el Laboratorio y actividades con que 
debería ocuparse, presentado en Laboratorio de len-
guas: ¿para qué y para quién?, de Simone Reis, Alex 
Alves Egido y Paula Kracker Francescon.

La sistematización de estos análisis en el presente 
dossier cumple la función de la universidad de espacio 
precipuo para el debate y la discusión, especialmente 
de un texto legal que afecta directamente la rutina de 
los cursos de formación de profesores, como es el caso 
de la BNCC. Esperamos que, a partir de este dossier, se 
estimulen nuevos debates y propuestas de acción, con 
actuación directa en los cursos de formación inicial y 
continua de docentes en el área de Lenguajes. 
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LANGAGES DANS DIFFÉRENTES 
PERSPECTIVES: BASE NATIONALE 
COMMUN CURRICULAIRE (BNCC) EN 
DÉBAT 

Depuis que la Base Nationale Commun Curriculaire (BNCC) a été mis 
à la consultation publique elle a favorisé des réflexions et des discussions 
dans la société brésilienne. Dans la première version du texte, étaient, selon 
les données du Ministère de l’Education, plus de 12 millions de contribu-
tions au document et la zone des Langues a été l’une qui a reçues  plus des 
contributions. Ce résultat montre que la conception des lignes directrices 
sont loins d’un consensus, il a besoin d’amélioration et que la société soit 
intéressée par le débat, parce que une fois en vigueur, la BNCC influen-
cera les programmes non seulement de l’Éducation de Base, mais aussi des 
cours aux universités, ainsi que dans la formation initiale et continuée des 
enseignants d’Éducation de Base et dans les politiques publiques, telles que 
les évaluations officielles à grande échelle et le Programme National des 
Manuels Scolaires.

Dans sa troisième version, le texte ne peut pas être considéré comme 
définitif et encore terminé. Il y a encore beaucoup à discuter pour mûrir 
davantage les hypothèses qui sous-tendent les lignes directrices du docu-
ment. Afin de contribuer à cette fin, cette édition de la Revue des Études 
de Culture rassemble huit articles qui apportent des analyses sur la BNCC 
et la zone des Langues, en soutenant le débat et la proposition des actions.

Dans Le chemin historique de l’enseignement des langue portugaise 
et les documents officiels: de la Loi 5692/71 à la Base Nationale Commun 
Curriculaire (BNCC), Regina Godinho de Alcantara et Vanildo parlent 
sur les changements conceptuels et méthodologiques qui concernent l’en-
seignement du Portugais dans l’éducation au Brésil, en cherchant sa maté-
rialisation dans les discours produits dans / par les documents officiels qui 
visant baliser les pratiques éducatives. Ils cherchent à montrer les concepts 
de la langue e de la langage qui ont soutenu l’enseignement du Portugais 
depuis la loi 5692/71 jusqu’à la Base Nationale Commun Curriculaire 
(BNCC), à l’identification et l’interrogation des avances, des rechutes et 
renvoie des concepts / idées et méthodologies .

Luiz Eduardo Oliveira
Raquel Meister Ko. Freitag
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Dans La littérature jeunesse à l’école primaire II: 
avancées et des reculs dans la Base Nationale Commun 
Curriculaire (BNCC), Raquel Sousa da Silva, Jhennefer 
Alves Macedo et Daniela Maria Segabinazi partent des 
discussions actuelles qui suggèrent pratiques didactiques 
et méthodologiques visées au publique scolaire dans le 
processus de formation littéraire au XXI siècle et, dans 
son article, elles soulignent l’importance de la BNCC  dans 
l’éducation de base, cependant, avec la nécessité de revoir la 
qualification de certaines pratiques décrites dans le terrain 
de jeu appelé par pratiques artistiques littéraires.

De retour à l’histoire de la BNCC, Joselita Jennifer 
Viegas Vidotti analyse les objectifs d’apprentissage défi-
nis dans le Référentiel Curriculaire de l’Éducation du 
État de Sergipe (2011), document envoyé à la MEC en 
2015 lorsque le début des contributions des États pour 
la construction du document de la Base Nationale Com-
mun Curriculaire (BNCC), dans les Objectifs culturelles 
d’apprentissage des langue étrangère dans la construc-
tion de la BNCC: le cas de Sergipe. En observant les 
objectifs des documents axés sur les compétences de l’axe 
de la dimension interculturelle, l’article met en évidence 
les environs et les lacunes de la proposé de Sergipe. 

Dans la convergence entre les programmes et 
la formation initiale des enseignants, Paulo Sergio 
Marchelli traite de la non faisabilité d’un grand nombre 
des changements nécessaires aux cours de maîtrise de 
l’approbation des BNCC dans la Base Nationale Com-
mum Curriculaire et formation des enseignants: 
accent sur l’organisation interdisciplinaire de l’ensei-
gnement et l’apprentissage. L’analyse effectuée montre 
que la BNCC peut transformé l’organisation de cours de 
maîtrise, mais pas par le chemin de la formation inter-
disciplinaire, identifié comme essentiel.

Enseigner les Langues en Commençant par le 
Plan de Cours est la proposition de José Carlos Paes de 
Almeida Filho, qui vous présente un projet en cours à 
l’Université de Brasilia, dans une expérience de conso-
lidation des pratiques materielles dans sa première 
saison, des plans et des programmes pour guider l’en-
seignement et pour l’acquisition des langues d’élection 
qui sont important dans le programme récemment 
approuvé pour l’Enseignement Primaire des écoles 
brésiliennes guidées par une Base Nationale Commun 
Curriculaire dans le processus d’installation.

Em profitant la possibilité de la contribution de la 
société civile à une BNCC, Isabel Cristina Michelan de 

Azevedo et Taysa Mercie dos Santos Souza Damaceno, 
dans Les Défis de la BNCC autour de l’enseignement 
de langue portugaise dans l’enseignement primaire 
discutent comment le domaine des langues, et en par-
ticulier de langue portugaise, est conçue dans la Base 
National Commun Curriculaire (BNCC); les fonde-
ments trouvés, et la façon dont il propose l’organisation 
des pratiques scolaires. A également souligné la com-
préhension donnée à l’argument, pour être le point qui 
guide la rédaction du Enem à la fin de l’Éducation de 
Base. Avec une méthodologie interprétative et critique, 
nous avons sélectionné quatre questions qui ont été ana-
lysées à partir des affirmations contenues dans le docu-
ment préliminaire de la BNCC par rapport aux lignes 
directrices énoncées dans d’autres documents officiels en 
vigueur au Brésil et dans les références théoriques.

Bien que ne discutent pas directement le sujet de la 
BNCC, les deux derniers articles de ce dossier apportent 
des contributions à sa compréhension, à partir des deux 
réalités de l’enseignement des langues.

L’une est l’expérience internationale présentée dans 
Le cadre et le fonctionnement de la discipline de PLNM 
dans le système éducatif portugais, où Conceição Pereira 
traite le status de la discipline Portugais Langue Non 
Maternelle (PLNM), qui est une discipline scolaire qui a 
été inclus dans le programme de l’Enseignement de Base 
du Système Éducatif Portugais à partir de l’année scolaire 
de 2006-2007 et de l’Enseignement Secondaire à partir 
de 2007-2008. En discutant la question des droits linguis-
tiques, relatives aux droits à l’intégration et à la citoyen-
neté, l’objet de cet article réside dans la législation qui 
régule la PLNM, ainsi que leurs documents d’orientation.

L’autre réalité est le rapport de recherche pour 
connaître les attentes sur les rôles à exercer par le Labo-
ratoire et les activités qui devraient être concernés, pré-
sentées dans l’article  Laboratoire des langues: pour 
quoi et par qui ?, de Simone Reis, Alex Alves et Egido 
et Paula Kracker Francescon.

La systématisation de ces analyses dans ce dossier 
remplit la fonction de pour l’Université préciput le débat 
et la discussion, en particulier d’un texte juridique qui 
affecte directement la routine des cours de formation 
des enseignants comme la BNCC. Nous espérons que, 
de ce dossier, de nouvelles discussions et des proposi-
tions d’action soient encouragées, avec la participation 
directe dans les cours de formation initiale et continuée 
des enseignants dans le domaine des Langues. 
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O PERCURSO HISTÓRICO DO 
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
E OS DOCUMENTOS OFICIAIS: DA 
LEI 5692/71 À BASE NACIONAL 
CURRICULAR COMUM (BNCC)

Vanildo Stieg
Regina Godinho de Alcântara

RESUMO

O trabalho objetiva tematizar as modificações conceituais e metodológicas que tan-
gem ao ensino da Língua Portuguesa na educação brasileira, buscando sua materia-
lização nos discursos produzidos nos/pelos documentos oficiais que objetivaram 
balizar as práticas educacionais. Busca evidenciar as concepções de língua e lingua-
gem que subsidiaram o ensino da Língua Portuguesa desde a Lei 5692/71 até a atual 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC), no sentido da identificação e proble-
matização de avanços, recorrências e retornos de conceitos/concepções e metodo-
logias. Trata-se de uma pesquisa de cunho documental, trazendo como referencial 
teórico-metodológico a abordagem Histórico-cultural na pesquisa em ciências 
humanas e a perspectiva bakhtiniana de linguagem. As considerações tecidas apon-
tam, como resultados da pesquisa, para um retorno a(s) concepção(ões) de língua 
e linguagem de vertente estruturalista, evidenciando, assim, um retrocesso no que 
tange à possibilidade de uma abordagem dialógica e discursiva, na contramão da 
efetivação de enfoques metodológicos que trariam, para a sala de aula, a língua para 
além de seus aspectos estruturais, evidenciando as questões históricas, culturais e 
ideológicas que lhe são inerentes. 
Palavras-chave: Ensino da Língua Portuguesa. Base Nacional Comum Curricular. 
Concepções de língua e linguagem.

rgodinho6@gmail.com 
vstieg@gmail.com
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THE HISTORICAL ROUTE OF THE PORTUGUESE LANGUAGE TEACHING AND THE OFFICIAL DOCUMENTS: 
FROM THE LAW 5692/71 TO THE NATIONAL COMMON CURRICULAR BASE CURRICULUM (NCCB)

ABSTRACT
The objective of this work is to study the conceptual and methodological changes that affect the teaching of the Portuguese Lan-
guage in Brazilian education, seeking their materialization in the discourses produced in / by the official documents that aim to 
give a path to the educational practices. It seeks to bring the conceptions of idiom and language that have subsidized the teaching 
of the Portuguese Language from Law 5692/71 to the current National Common Curricular Base, in the sense of identifying and 
problematizing advances, recurrences and returns of concepts / conceptions and methodologies. It is a documentary research, 
bringing as a theoretical-methodological reference the socio-historical approach in research in human sciences and the Bakhti-
nian perspective of language. As a result of the research, the presented considerations point to a return to the conception (s) of 
language and language of structuralist strand, thus evidencing a regression regarding the possibility of a dialogic and discursive 
approach, against the implementation of methodological approaches that would bring the language beyond the structural aspects 
to the classroom, highlighting the inherent historical, cultural and ideological issues.
Keywords: Teaching of the Portuguese Language. Common Curricular National Base. Conceptions of language and language.

EL HISTORIAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA PORTUGUESA Y LOS DOCUMENTOS OFICIALES: DE LA LEY 
5692/71 A LA BASE NACIONAL CURRICULAR COMÚN (BNCC)

RESUMEN
El trabajo objetiva tematizar las modificaciones conceptuales y metodológicas que tangen la enseñanza de la Lengua Portuguesa 
en la educación brasileña, buscando su materialización en los discursos producidos en los documentos oficiales que objetivaron 
balizar las prácticas educativas. En el sentido de la identificación y problematización de avances, recurrencias y retornos de 
conceptos / concepciones y metodologías, a la actual Base Nacional Curricular Común (BNCC), se busca evidenciar las con-
cepciones de lengua y lenguaje que subsidiaron la enseñanza de la Lengua Portuguesa desde la Ley 5692/71 hasta la actual Base 
Nacional Curricular Común (BNCC) . Se trata de una investigación de cuño documental, trayendo como referencial teórico-
-metodológico el abordaje Histórico-cultural en la investigación en ciencias humanas y la perspectiva bakhtiniana de lenguaje. 
Las consideraciones teóricas apuntan, como resultados de la investigación, para un retorno a la (s) concepción (es) de lengua y 
lenguaje de aspecto estructuralista, evidenciando así un retroceso en lo que se refiere a la posibilidad de un abordaje dialógico 
y discursivo, La efectividad de enfoques metodológicos que traer, para el aula, la lengua más allá de sus aspectos estructurales, 
evidenciando las cuestiones históricas, culturales e ideológicas que le son inherentes.
Palabras clave: Enseñanza de la Lengua Portuguesa. Base Nacional Común Curricular. Conceptos de lenguaje y lenguaje.

LE PARSCOURS HISTORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE PORTUGAISE ET LES DOCUMENTS 
OFICIELS : DE LA LOI 5692/71 JUSQU’À LA BASE NATIONALE CURRICULAIRE COMMUN ( BNCC)

RÉSUMÉ
Ce  travail a l’objectif de thématiser les modifications conceptuelles et méthodologiques par rapport au enseignement de la 
Langue Portugaise dans l’éducation brésilienne, en cherchant sa matérialisation dans les discurs produit en/pour documents 
oficiels qui ont l’objectif de baliser les pratiques éducationnelles. Il cherche accentuer les conceptions de la langue et langage 
qui ont subventionné l’enseignement de la Langue Portugaise depuis la loi 5692/71 jusq’à l’actuelle Base Nationale Curriculaire 
Commun ( BNCC), avec le sens d’indentification et problématisation des avances, récurrences et retours de concepts/concep-
tions et méthodologies. Il s’agit d’une recherche de caractère documentaire, en apportant comme référentiel théorique -méthodo-
logique l’approche  historique culturelle dans la recherche en sciences humaines et la perspective bakhtinienne de la langage.Les 
considérations construites montrent, comme résultats de la recherche, un retour à conception(s) de langue et langage d’origine 
structuraliste, en accentuant un recul par rapport à possibilité d’une approche dialogique et discursive, dans le sens inverse de 
l’effectuation des approches méthodologiques qui apporteraient, à la salle de classe,  la langue, au-dèla de ses aspects structurelles, 
en accentuant les questions historiques, culturelles, idéologiques qui lui sont inhérentes.
Mots-clés: Enseignement de Lange Portugaise. Base Nationale Commun Curriculaire. Conceptions de langue et langage.
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INTRODUÇÃO

Este texto apresenta a produção de resultados par-
ciais acerca de uma pesquisa mais ampla que tematiza 
acerca da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 
Especificamente, aqui a partir de uma pesquisa de 
cunho documental, trazendo como referencial teó-
rico-metodológico a abordagem Histórico-cultural 
na pesquisa em ciências humanas e a perspectiva 
bakhtiniana de linguagem procuramos evidenciar as 
concepções de língua e linguagem que subsidiaram o 
ensino da Língua Portuguesa desde a Lei 5692/71 até 
a atual Base Nacional Curricular Comum (BNCC), no 
sentido da identificação e problematização de avan-
ços, recorrências e retornos de conceitos/concepções 
e metodologias.

Os enfoques teóricos e metodológicos dados ao 
ensino da Língua Portuguesa vêm sendo modificados 
ao longo da história da educação brasileira tendo em 
vista os caminhos educacionais traçados (travados) 
desde a colonização do país até os dias atuais.

Grosso modo, pode-se dizer que a Língua Portu-
guesa (Gramática  Latina), do colonizador, conviveu 
com as línguas indígenas (língua geral), mais especifi-
camente e intensamente com o Tupi, pela via da inter-
venção jesuítica, com destaque para a Companhia de 
Jesus haja vista a organização do Ratio Studiorum cujo 
plano de estudos foi utilizado por quase dois séculos, 
até o ano de 1757, quando se deu início às reformas 
do Marquês de Pombal. Com a reforma pombalina, 
mais exatamente no ano de 1759, o ensino da Língua 
Portuguesa torna-se obrigatório em Portugal e também 
no Brasil (SOARES, 2001).

Esse breve resgate faz-se importante no sentido de se 
entender a imposição de uma língua nacional, no caso a 
Língua Portuguesa, por parte do colonizador, e o silencia-
mento das demais línguas existentes, as dos colonizados, 
impedindo a perspectiva de um possível bilinguismo e, 
consequentemente, trazendo a homogeneização cultu-
ral pela via da homogeneidade linguística. Consequen-
temente, tal homogeneidade reflete-se no ensino da 
Língua, uma vez que a tradição gramatical é reforçada e 
mantém-se presente nas disciplinas curriculares Gramá-
tica e Retórica (BARRETOS BARROS, 2008). 

Dessa forma, pode-se afirmar a existência de um 
silenciamento, por meio da linguagem e, assim, da cul-
tura dos colonizados e escravizados -  indígenas, classes 
populares e africanos – permitindo o estabelecimento 
da Língua Portuguesa do Brasil de maneira diferenciada 
de sua constituição na Europa, tendo em vista, princi-
palmente, o que poderíamos denominar de Língua 
Portuguesa Lusitana. Logo, entendemos ser procedente 
evidenciar uma relação com a língua do colonizado 
pela via da imposição e, assim, como um processo de 
aprendizagem de uma segunda língua e, consequente-
mente, o não reconhecimento e a não identidade dessa 
língua como sua. Abre-se, assim, espaço para a instau-
ração de um ensino prescritivo, ou ainda, da tradição 
gramatical que acaba por seguir pelos anos subsequen-
tes a esse início. 

Dessarte, trazer a reforma pombalina e o ano de 
1759 nos possibilita a compreensão da existência de 
uma orientação prescritiva quanto aos documentos 
orientadores/normatizadores do ensino da Língua Por-
tuguesa no Brasil, tendo em vista que daquele ano até 
os documentos mais atuais, pode-se encontrar a evi-
dência desse caráter. 

Dando um salto no percurso histórico, sem, de 
forma alguma, pretender esgotar as questões históricas 
e os impositivos governamentais que concorreram para 
(com) o ensino da língua em nosso país, o que seria 
matéria para outro artigo, encontra-se o ano de 1971 
como um divisor de águas no sentido de uma interven-
ção governamental no ensino no Brasil e, consequente-
mente, no que tange ao ensino da Língua Portuguesa. 
Para atender as finalidades deste texto, tomamos esse 
divisor de águas como marco para tecermos as conside-
rações que seguem.

1. A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
5692/71 E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Conforme explicitado, o tradicionalismo no ensino 
da Língua Portuguesa remonta de longa data e aparece 
atravessado por questões históricas e políticas que per-
passaram e perpassam a história de nosso país. Assim, 
como observa Geraldi (2002) a resposta ao “para que 
ensinamos o que ensinamos” é uma questão prévia 
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quando se fala em ensino e, por consequência, nos dá 
a opção política relativa ao ato de ensinar e, no caso do 
ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa, nos remete 
às concepções de linguagem subjacentes a esse ensino.

  Nessa perspectiva, observa-se na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação 5692/71, doravante LDB 
5692/71, uma mudança praticamente radical no que 
tange ao ensino da língua, pautada, principalmente, na 
perspectiva comunicacional e/ou Teoria da Comunica-
ção1 que traz uma concepção de linguagem como ins-
trumento de comunicação. Assim, se até o momento, 
encontrava-se um ensino da língua calcado na teoria 
gramatical e legitimado por uma concepção de lin-
guagem como expressão do pensamento (GERALDI, 
2002), ou seja, como produto único e subjetivo do pen-
samento humano, tem-se agora uma língua fora desse 
ser, como um mero instrumento que este pode lançar 
mão para o ato de se comunicar.

Ao encontro dessa concepção, a referida Lei muda 
(renomeia) a disciplina até então denominada Portu-
guês para Comunicação e Expressão nas séries iniciais 
e Comunicação em Língua Portuguesa nas séries conse-
cutivas e finais. Nessa perspectiva, a língua “[...] é vista 
como um código, ou seja, um conjunto de signos que 
se combinam segundo regras e que é capaz de transmi-
tir uma mensagem, informações de um emissor a um 
receptor” (TRAVAGLIA, 1996, p. 22).

Dessarte, o ensino muda de um aspecto normativo 
para descritivo, em outras palavras, de um foco numa 
gramática normativa para a descritiva, o que em muito 
pouco influencia na promoção de mudanças significa-
tivas nas aulas de Língua Portuguesa, pois, apesar de se 
atentar para a descrição das diferentes variedades lin-
guísticas, o que acaba por ser enfocado é a descrição da 
norma padrão (variedade culta da língua), considerada 
a variedade “correta” a ser seguida tanto na modalidade 
oral quanto na escrita.

De acordo com o enfatizado por Marcuschi 
(2000), a ciência linguística chegou aos cursos de Letras 
na década de 1960, todavia são as teorias estruturalis-
tas, dentre elas a comunicacional (JAKOBSON, 1974) e 
a gerativista e a transformacional (CHOMSKY2,1957) 
que continuam imperando em grande parte desses cur-

sos. Dessa forma, a língua como código comum, tendo 
um sujeito emissor e outro receptor e; a possibilidade 
de um trabalho com a sintaxe, ao nível da frase, é o que 
se revela nas aulas de Língua Portuguesa e, principal-
mente, nos manuais didáticos. 

Os anos de 1980, mais especificamente no Brasil, 
são marcados por severas críticas ao modelo de ensino 
da língua calcado nas gramáticas normativa e descri-
tiva. Tem-se, então, uma forte influência do funciona-
lismo linguístico, com a entrada, principalmente, da 
Linguística Aplicada, da Linguística Textual e da Socio-
linguística nos currículos dos cursos de Letras. Para-
lelo ao movimento funcionalista linguístico, por meio 
da militância de diversos linguístas e professores da 
Academia  dentre eles Geraldi (1989, 1991, 1996, 2002), 
Possenti (1996) e Travaglia (1996), dentre outros, houve 
a defesa de um ensino de língua pautado na perspectiva 
discursiva de linguagem.

A proposta era dar vazão ao trabalho com o texto 
na sala de aula, isto é, um ensino de Língua Portuguesa 
voltado para a textualidade (funcionalismo) e discursi-
vidade (perspectiva discursiva), tanto no eixo da leitura 
quanto da produção. Essa nova perspectiva constituiu-
-se como um novo paradigma educacional, mas ainda 
distante da sala de aula: “ensino da língua pautou-se 
numa visão centrada na noção de interação, na qual 
a linguagem verbal constitui-se numa atividade e não 
num mero instrumento” (SANTOS, 2007).

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(9394/1996) e, mais adiante, com a produção dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCNs) (1998), assiste-
-se a uma possível pretensão de uma consolidação no 
que tange a uma concepção de linguagem que balizasse 
o ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa calcada 
na noção de interação. Entretanto, pelo fato dos PCN 
serem produtos de intencionalidades da política edu-
cacional oficial e não oriundos de uma ampla discussão 
com os atores que trabalham diretamente com o ensi-
noaprendizagem da Língua Portuguesa3, as questões 
conceituais e metodológicas, presentificadas no docu-
mento citado, permanecem como problemáticas e de 
difícil entendimento e interpretação, como destacadas 
no tópico a seguir.
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1.1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
9394/96, os Parâmetros Curriculares e o Ensino 
da Língua Portuguesa

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, 
doravante LDB 9394/96, intentava intensa reforma no 
ensino, tendo em vista alterações diversas, mais espe-
cificamente, no que tangia à formação docente, como 
também à educação infantil, bem como à perspectiva 
de democratização na gestão no ensino. 

Mediante as pretensões da referida Lei, a criação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN) inten-
cionou, de certa forma, referendar a última LDB, uma 
vez que pretendia constituir-se como documento -refe-
rência na/para a elaboração dos currículos escolares, 
daí denominar-se parâmetros. 

Encontramos no PCN - Língua Portuguesa -LP, 3º 
e 4º ciclos (1998, p. 18 - 20) a ênfase de que 

O domínio da linguagem, como atividade 
discursiva e cognitiva, e o domínio da lín-
gua, como sistema simbólico utilizado por 
uma comunidade lingüística, são condições 
de possibilidade de plena participação social. 
Pela linguagem os homem e as mulheres se 
comunicam, têm acesso à informação, expres-
sam e defendem pontos de vista, partilham 
ou constroem visões de mundo, produzem 
cultura. Assim, um projeto educativo com-
prometido com a democratização social e 
cultural atribui à escola a função e a responsa-
bilidade de contribuir para garantir a todos os 
alunos o acesso aos saberes linguísticos neces-
sários para o exercício da cidadania (BRASIL, 
MEC, PCN LP – 3º e 4º CICLOS, 1998, p. 19).

Mediante o expresso e seguindo na leitura e análise 
do texto do referido documento, corroboramos com as 
explicitações de Cunha (2004), ao observar que o texto 
do PCN-LP traz questões problemáticas no que tange 
tanto aos níveis conceitual e formal, fazendo coexistir 
no documento termos advindos tanto da perspectiva 
sócio-interacionista como da estruturalista, mesmo 
apresentando um caráter intencional arrojado. 

Dessarte, é destacado ao professor que se torna 
necessário “[...] contemplar, nas atividades de ensino, a 
diversidade de textos e gêneros, e não apenas em fun-
ção de sua relevância social, mas também pelo fato de 
que textos pertencentes a diferentes gêneros são orga-
nizados de diferentes formas” (BRASIL, MEC/SEF, 
PCNs LP, 3º e 4º ciclos, 1998, p. 23). Ora, se entende-
mos com Bakhtin (2002) que todo texto materializa-se 
na forma de gêneros discursivos, independentemente 
de qual domínio pertença, não há porque utilizar, 
concomitantemente, as palavras texto e gênero no que 
tange ao trabalho com as atividades de ensino. 

Nessa perspectiva, o texto do documento, na 
página 21, explicita que “[...] o produto da atividade 
discursiva oral ou escrita que forma um todo signi-
ficativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, 
‘uma sequência verbal constituída por um conjunto 
de relações que se estabelecem a partir da coesão e da 
coerência’4”. Observa-se, pois, que o documento volta 
ao texto como fruto de um trabalho calcado em sua 
superficialidade e materialidade, no qual os elemen-
tos coesivos e de coerência se darão por possibilidades 
estritamente cognitivas e linguísticas, trazendo a dis-
cursividade em segundo plano. 

Seguidamente a essa breve reflexão e tendo em 
vista a efetuação do programa Parâmetros em Ação 
- “PCN em Ação” -, que se consistiu em um empreen-
dimento voltado à formação de professores, proposto 
“Pós-PCN” - pode-se atentar que, apesar das incon-
gruências observadas, ações oficiais foram efetivas, 
objetivando a corroboração de prescrições apontadas 
nos PCN. Tal intencionalidade pode ser aventada na 
apresentação dos Parâmetros Curriculares em Ação 
– Alfabetização:

É com satisfação que entregamos às nossas 
escolas, por meio das secretarias estaduais e 
municipais de educação, o material do projeto 
PARÂMETROS EM AÇÃO, que tem como pro-
pósito apoiar e incentivar o desenvolvimento 
profissional de professores e especialistas em 
educação, de forma articulada com a implemen-
tação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
dos Referenciais Curriculares Nacionais para a 
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Educação Infantil e para a Educação Indígena 
e da Proposta Curricular para a Educação de 
Jovens e Adultos (BRASIL. MEC, SEF, PRO-
GRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFIS-
SIONAL CONTINUADO: ALFABETIZAÇÃO 
/– BRASÍLIA: A SECRETARIA, 1999, p. 4). 

Dessarte, podemos verificar, de forma mais con-
tundente com a LDB 9394/96 e mesmo anteriormente 
a ela, a impetração de documentos e programas, de 
forma unilateral e verticalizada, objetivando a garan-
tia da efetivação dos preceitos requeridos. Outro 
exemplo, pode ser constatado com o Programa Nacio-
nal do Livro Didático – PNLD -, uma vez que, por 
meio do material didático distribuído em todo o país, 
entende-se assegurando um currículo comum a todos 
os estudantes, também modificado mediante docu-
mentos e programas.

No entanto, pergunta-se: o que mudou nas práti-
cas escolares, o que passaram a preceituar os materiais 
didáticos tendo em vista as novas conceituações trazi-
das? Mediante tais indagações, entende-se pertinente 
a problematização de como o texto, trazido em linhas 
gerais, como sinônimo de gênero discursivo e/ou tex-
tual, é tratado e trabalhado por esses materiais.

1.2. A LDB 9394/96, os parâmetros curriculares 
e o trabalho com o texto gêneros discursivos – 
em sala de aula

Como colocado, a década de 1980 foi marcada pela 
entrada de novos referenciais acerca do trabalho com 
a Língua Portuguesa em sala de aula, principalmente 
advindos da Linguística Funcional (Funcionalismo lin-
guístico), linguística  do uso ou  linguística discursiva, 
termos usados genericamente para identificar a gama de 
disciplinas que passaram a se interessar pela análise do 
funcionamento da linguagem nas interações sociais em 
geral, a despeito das descrições formalistas. Todavia, de 
acordo também com o já explicitado, somente se assiste 
a mudanças nas práticas educativas, tendo em vista ao 
trabalho com a língua na escola, com a implementa-
ção dos PCN e, por conseguinte, com as ações advindas 
desse documento, mais precisamente, com os PCN em 

Ação e, de maneira mais enfática, com as mudanças nos 
livros didáticos advindos do PNLD.

Nesse contexto, torna-se importante observar 
que, “Pós PCNs” encontramos os livros didáticos, não 
somente os de língua portuguesa, apresentando signi-
ficativa quantidade de gêneros textuais (e/ou discur-
sivos), porém, em grande parte, não os trabalhando 
como enunciados, ou seja, evidenciando a abertura 
para a dialogicidade e discursividade Acerca do explici-
tado, Godinho (2014, p. 269-270) destaca que

[...] a não proposição do enunciado como 
evento dialógico, configurando-se como res-
posta a enunciados já-ditos e como projeção 
da compreensão responsiva dos interlocuto-
res, imediatos ou não, acaba por delimitá-lo 
aos  seus  aspectos  formais não  considerando  
que  seu  acabamento se  dá  na  passagem  da  
palavra  ao  outro, tratando-se, assim, de um  
acabamento provisório, uma vez que instaura 
uma nova situação enunciativa.

Nessa perspectiva, os gêneros discursivos e/ou tex-
tuais5, trazidos nos livros didáticos em questão, acabam 
por se configurar como os novos objetos de ensino da 
língua, entretanto em pouco contribuem para mudan-
ças significativas no que tange ao trabalho com a lín-
gua/linguagem na sala de aula e, consequentemente 
com o texto, uma vez que não havendo a instauração 
da discursividade, se retorna a um ensino focado nos 
elementos estruturais da língua. 

Como consequência, a linguagem como expres-
são do pensamento (língua como norma – gramática 
normativa) e a linguagem como instrumento de comu-
nicação (língua como código – gramáticas descritiva 
e normativa) acabam por permanecer, mesmo com os 
gêneros textuais  presentes nos manuais didáticos, tendo 
em vista que estes são estudados, principalmente em 
suas estruturas composicionais e, assim, como entidades 
estáticas e imutáveis que não dialogam com os contex-
tos de vida dos estudantes (ALCÂNTARA GODINHO 
e STIEG, 2016). Logo, a instauração de uma perspectiva 
de linguagem como interação verbal acaba por se distan-
ciar das práticas de linguagem efetivadas em sala de aula.
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Mediante as considerações tecidas, seguimos com 
o olhar para o documento da BNCC, buscando parale-
lismo e/ou analogias com os documentos explicitados.

2. A BNC: VISÃO GERAL DO DOCUMENTO

Retomando a LDB 9394/96, evidenciamos que 
essa lei, em seu artigo 86, criou o PNE6, a ser executado 
decenalmente e visando à consecução de metas para 
a educação brasileira. Dentre essas metas, traz-se em 
destaque a meta 7, mais especificamente a estratégia 7.1 
cujo objetivo consiste em 

estabelecer e implantar, mediante pactuação 
interfederativa, diretrizes pedagógicas para 
a educação básica e a base nacional comum 
dos currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alu-
nos(as) para cada ano do ensino fundamental 
e médio, respeitada a diversidade regional, 
estadual e local; (BRASIL, PLANO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - 
BRASÍLIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
EDIÇÕES CÂMARA, 2014, p. 61).

Assim, logo após discussão do PNE/2014, em 
níveis nacional, estadual e municipal, o Brasil defron-
ta-se, já no ano de 2015, com uma base nacional curri-
cular comum, que já se desvela pronta para consulta e 
possibilidade de participação pública, por meio online.

O texto preliminar da Base Nacional Comum Cur-
ricular foi apresentado aos profissionais da educação e 
a toda comunidade escolar e interessados pela questão 
educacional no Brasil, no dia 16 de novembro de 2015, 
mostrando-se como um documento que visava a uma 
consulta pública com o propósito de ser reformulado 
visando à parecer do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) para, após, ser ratificado como currículo 
mínimo para todos os estudantes da educação básica 
do país, em pelo menos 60% desse currículo.

Destacamos que o referido texto foi elaborado por 
116 especialistas de 35 universidades, sob a coordenação 
do Ministério da Educação (MEC), aos quais o texto de 
apresentação do documento chama de “equipes forma-

das pela Secretaria de Educação Básica - SEB”, trazendo 
objetivos para todos os componentes que constituem os 
currículos dos Ensinos Fundamental e Médio. Torna-
-se relevante destacar que os referenciados especialistas 
trouxeram, inicialmente, os componentes curriculares 
incluídos em suas respectivas áreas (Ciências da Natu-
reza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática), 
buscando uma perspectiva de integração interdisci-
plinar entre os conteúdos, apresentando os objetivos 
de cada área, para, posteriormente, indicar os objeti-
vos de cada componente, não prescindindo, assim, da 
organização por disciplinas – disciplinarização. Outro 
dado importante é a constatação de que essa equipe de 
especialistas propõe o diálogo dos objetivos da BNCC 
com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), bem 
como com as demais avaliações em larga escala minis-
tradas na/para a Educação Básica em nosso país.

Novamente fazendo referência ao texto de apresen-
tação da BNCC, no que tange às equipes elaboradoras 
do documento, seu autor, o então Ministro da Educação 
Renato Janine Ribeiro, explicita que “[...] as equipes tive-
ram plena autonomia e que, por isso mesmo, essa versão 
não representa a posição do Ministério, ou do Conselho 
Nacional de Educação – CNE [...]” (BRASIL, PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - 
BRASÍLIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES 
CÂMARA, 2014, p. 2). Assim, fica a indagação se a ver-
são a ser aprovado pelo CNE é a que será corroborada, 
democraticamente, por meio da consulta popular.

Outra questão a ressaltar no texto de apresentação 
do BNC, encontra-se no trecho em que o então minis-
tro da Educação Renato Janine Ribeiro evidencia que 
dois caminhos importantes serão abertos com a imple-
mentação da BNCC: 1º) mudança na formação (inicial 
e continuada) dos professores e; 2º) reestruturação do 
material didático. Inferimos que esses dois caminhos, 
pretendem normalizar/balizar programas de formação 
de professores do primeiro ano do Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio (em diferentes áreas de saber) bem 
como ditar parâmetros para a elaboração de materiais 
didáticos (em especial o mercado de livros didáticos 
que nas duas últimas décadas tem se expandido). Por 
meio desses caminhos, se dissemina o currículo, o que 
e como a escola deverá ensinar. 
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Dando prosseguimento à breve apresentação da 
BNCC, destaca-se que, anteriormente a exposição dos 
direitos/objetivos por área e por componente curri-
cular, o documento aponta os doze direitos de apren-
dizagem, que segundo este, orientam a definição dos 
objetivos de aprendizagem de cada componente cur-
ricular (BRASIL, PLANO NACIONAL DE EDUCA-
ÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 2014, p. 15). 
Esses direitos/(objetivos) de aprendizagem promo-
veriam a articulação das áreas do conhecimento e os 
componentes curriculares (p. 10). 

Enfatizando, pois, aspectos entendidos como fun-
damentais de serem problematizados com relação à 
produção da BNCC, passa-se a enfocar a área de Lin-
guagens, para após, se chegar ao componente curricu-
lar Língua Portuguesa.

 
2.1. A BNC e a área de linguagens

A Área de Linguagens, de acordo com o texto da 
BNCC, “[...] trata dos conhecimentos relativos à atua-
ção dos sujeitos em práticas de linguagem, em variadas 
esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às 
mais formais e elaboradas” (BRASIL, PLANO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 
2014, p. 29).

Nessa área reúnem-se quatro componentes cur-
riculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Arte e Educação Física. A articulação des-
ses componentes acontece, conforme o documento, 
“[...] na medida que envolvem experiências de criação, 
de produção e de fruição de linguagens [...]”. Assim, 
as interações seriam mediadas por palavras, imagens, 
sons, gestos e movimentos, daí o termo linguagens no 
plural, por integrar além da linguagem verbal, as lin-
guagens visual, musical e corporal. 

O documento traz seis objetivos gerais da Área 
na Educação Básica; oito objetivos gerais no Ensino 
Fundamental e nove objetivos gerais no Ensino Médio. 
A Base ressalta que à área de Linguagens cabe uma 
importante tarefa, que é transversal abrangendo todos 
os demais componentes curriculares. O documento, 

nessa parte, enfatiza que a transversalidade remete-se à 
garantia do domínio da escrita, “[...] que envolve a alfa-
betização, 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 (BRASIL, PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - 
BRASÍLIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES 
CÂMARA, 2014, p. 29).

Seguidamente, o texto da Base faz referência ao 
letramento como a participação efetiva nas diferentes 
situações sociais permeadas pela linguagem escrita, 
todavia fazendo alusão aos textos constituídos por 
modalidades diversas (multimodais) e, assim, presumi-
velmente que englobam semioticamente as diferentes 
linguagens. Temos, pois, uma divisão/diferenciação 
entre os conceitos de alfabetização e letramento, tra-
zendo o primeiro como o entendimento acerca do sis-
tema de escrita, já na introdução da área de Linguagens, 
e referenciando a transversalidade da área às práticas 
de linguagem (compreensão e produção de textos) 
tendo em vista as formas de registros dos diferentes 
componentes curriculares, resguardando suas devidas 
especificidades.

O documento chama também a atenção para a 
garantia, pela via de um trabalho integrado com os 
componentes dessa Área, de o estudante (re)conhecer a 
diversidade linguística e cultural tendo em vista à pos-
sibilidade da vivência de variadas manifestações artísti-
cas, literárias e corporais

Ao encontro dessa vivência, a temática acerca do 
acesso às novas tecnologias é trazida no documento, 
também como competência da Área de Linguagens, 
juntamente com a necessidade do contato com culturas 
diversas e, assim, ao conhecimento de outros idiomas. 
Nesse ínterim, a Base faz remissão ao plurilinguismo e 
à diversidade. Nessa perspectiva, ou seja, sempre desta-
cando a questão da relação com novas/outras culturas 
e, assim, com novas linguagens, o documento explicita, 
na página 30, que os conhecimentos de cada componente 
serão abordados tendo em vista sua relevância para a 
expressão e a interação entre sujeitos, e deverão ser enten-
didos e empreendidos como meio e não como fim no que 
tange a esse empreendimento e/ou realização da/na Área.



   O PERCURSO HISTÓRICO DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E OS DOCUMENTOS OFICIAIS  |  23

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 7 | Jan. Abr./2017

Finalmente, faz-se interessante destacar as temá-
ticas elencadas pelas BNCC como particularmente 
relevantes no que se refere à possibilidade de conexão/
correlação entre os conhecimentos pertinentes à área 
de Linguagens com a possibilidade de uma participação 
cidadã, quais sejam: “[...] identidades e interculturali-
dades, modos e processos de subjetivação, tecnologias 
de informação e comunicação, ciências, culturas e 
patrimônio, relações étnico-raciais, ambiente e susten-
tabilidade, lazer e trabalho” (BRASIL, PLANO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 
2014, p. 31). Percebe-se, pois, neste momento do texto, 
um ensaio que poderia se aventar no que se refere à 
construção de um currículo escolar, trazendo temáticas 
e/ou possibilidades de real interlocução com os con-
textos de vida dos estudantes pela via das Linguagens, 
entretanto o documento não se aprofunda nessa pos-
sibilidade e segue para a enumeração dos objetivos da 
Área de Linguagens na Educação Básica.

Após elencar os seis referidos objetivos, o texto da 
BNCC, faz uma diferenciação que no que tange à Área 
no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, chamando 
a atenção para o que o documento entende peculiar ou 
necessário ressaltar em cada etapa de escolarização.

Quanto ao Ensino Fundamental, a Base ressalta o 
trabalho com as crianças tendo em vista a continuidade 
do processo construído na Educação Infantil, principal-
mente com relação ao lúdico e à cultura infantil; logo 
após chama a atenção para o desenvolvimento e conso-
lidação de processos (percepção, representação...) que, 
de acordo com o documento, constituem-se em alia-
dos alicerces para a compreensão do sistema de escrita 
alfabético-ortográfico, bem como dos conhecimentos 
matemáticos, dentre outros. Logo, é chamada a atenção 
para a ampliação dos conhecimentos das crianças no 
sentido do desenvolvimento das práticas de interação 
por meio das diferentes linguagens.

Todavia, logo após, uma dessas linguagens é res-
saltada ou adquire centralidade, como explicitado no 
texto do documento, que a traz como um objetivo de 
aprendizagem: a apropriação do sistema de escrita alfa-
bética e da norma ortográfica, a qual “[...] contempla 
o conhecimento das letras do alfabeto, a compreen-

são dos princípios de funcionamento do sistema e o 
domínio das correspondências entre letras ou grupos 
de letras e seu valor sonoro. [...]” (BRASIL, PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - 
BRASÍLIA: CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES 
CÂMARA, 2014, p. 33). Importante destacar que a 
Base ressalta, a seguir, que os conhecimentos citados 
devem acontecer de forma articulada (concomitante) à 
aprendizagem da leitura e da produção de textos. Logo, 
faz-se imperativo novamente salientar uma divisão 
presente no texto entre o que se entende por alfabeti-
zar e por fazer uso dos conhecimentos que tangem à 
alfabetização - práticas de leitura e produção textual. 
Portanto, vê-se retomada a cisão, já dantes anunciada 
em diversos documentos oficiais relativos à educa-
ção, entre alfabetização e letramento acompanhada da 
reflexão de que esses processos necessitam acontecer 
de forma concomitante. Portanto, volta-se à indagação 
que se colocou e se coloca imperiosa no que tange à 
alfabetização: qual a objetividade de separar processos 
que necessitam acontecer de maneira conjunta, ou seja, 
como um só processo, para posteriormente realçá-los 
como interdependentes?

Inferimos que a Base ao anunciar o termo letra-
mento, reforça a ideia “inventada” por Soares (2003): 
a de reduzir a alfabetização ao mero processo de 
apreensão do sistema de escrita alfabética. Uma criança 
alfabetizada passa a ser entendida como aquela que 
demonstra apreensão das relações fonêmicas e gra-
fêmicas. Alfabetizar é ensinar código. Assim, vemos 
presentificado na Base certa perpetuação do atual dis-
curso hegemônico (discurso de letramento) que tem 
orientado a formação de professores alfabetizadores, 
a matriz para a produção de coleções de livros didá-
ticos para o Ensino Fundamental no tocante à Língua 
Portuguesa e, ainda, os descritores para a elaboração 
das avaliações em larga escala que são aplicada no Ciclo 
de Alfabetização.

Entendemos que tal inferência é fortalecida 
quando, seguidamente, o documento enfatiza o 3º ano 
do Ensino Fundamental como o período em que se 
deverá consolidar os conhecimentos relativos à apro-
priação dos sistema de escrita alfabética, sendo atribuído 
aos anos posteriores (4º e 5º anos) e aos anos finais do 



24 | Vanildo Stieg; Regina Godinho de Alcântara

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 7 | Jan. Abr./2017

Ensino Fundamental, a progressão desses conhecimen-
tos, visando à expansão das práticas de linguagem(ns). 
A partir do que é explicitado no documento, parece 
ficar acentuada a ideia de que os conhecimentos/
objetivos considerados e colocados como próprios do 
processo de alfabetização devem ser aqueles a serem 
o foco dos três anos iniciais do Ensino Fundamental, 
revelando, assim, a continuada cisão entre alfabetizar 
e letrar, apesar da ênfase na necessidade de uma inte-
gração dos referidos conhecimentos com as práticas 
de linguagem(ns) e do uso do termo “apropriação” em 
substituição a “aquisição”, utilizado em outros docu-
mentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN, 1998). Termos estes que, apesar de 
serem pertencentes a diferentes concepções de lingua-
gem, não trazem para a Base alteração no que tange à 
concepção dantes preterida e referenciada. 

De acordo com o explicitado em parte anterior 
deste texto, apesar de trazer objetivos de modo geral 
para a Área de Linguagens na Educação Básica, o 
documento da BNCC, traz objetivos específicos para o 
Ensino Fundamental e depois para o Ensino Médio. Ao 
correlacionarmos tais objetivos, é perceptível a cisão 
dantes mencionada, no que diz respeito à apropriação 
dos sistema de escrita e às práticas relativas a essa apro-
priação e, nessa perspectiva, a percepção de objetivos 
pertencentes aos Ensino Médio que poderiam (e/ou 
deveriam) já serem desenvolvidos desde os anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Pode-se enfatizar tal fato com 
o terceiro objetivo trazido para a Área de Linguagens 
para o Ensino Médio: “explorar experiências de 
linguagem significativas e autênticas, reconhecendo 
e convivendo com a pluralidade de sentidos, em um 
processo de questionamento de visões de mundo 
naturalizadas [...]” (BRASIL, PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 
2014, p. 36). Ora, ao lidar com as diferentes linguagens, 
em seu processo de alfabetização, por meio de gêneros 
textuais diversos, dentre eles os que trabalham com a 
linguagem verbal e também com a linguagem imagé-
tica, como os diversos livros de literatura possíveis de 
serem trabalhados com as crianças, não seria possível 
que estas explorassem experiências de linguagem signi-

ficativas e autênticas, produzindo sentidos em sua plu-
ralidade, possibilitando o questionamento de diferentes 
visões de mundo?

Logo, apesar de trazer a especificidade do Ensino 
Médio em importante correlação ao Ensino Funda-
mental, principalmente no que tange às experiências de 
vida dos estudantes, tendo em vista suas idades e con-
textos vivenciados, a divisão de objetivos na Área de 
Linguagens acaba por reforçar conhecimentos que se 
acreditam que devam ser trabalhados em determinada 
etapa da escolarização básica, tratando a apropriação 
da linguagem como um processo evolutivo de um grau 
mais simples para o mais complexo, vituperando, dessa 
forma, o potencial de aprendizagem dos estudantes e 
dando continuidade a uma cisão que acaba por exaurir 
o fomento de um ensino da língua ao encontro do obje-
tivo maior que se coloca para a Área pela BNCC: “[...] a 
relação dos conhecimentos na área de Linguagens com 
a participação cidadã [...]” (BRASIL, PLANO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 
2014, p. 31). O que nos remete à concepção de lingua-
gem(ns) enfatizada pelo documento na BNCC.

Dando continuidade a essa reflexão, passa-se a 
enfocar o documento da BNCC trazendo a especifici-
dade da Língua Portuguesa, como componente curri-
cular específico, ao encontro, mais propriamente da(s) 
concepção(ções) de língua e linguagem presentes em 
seu texto.

2.2. A BNC e o componente curricular Língua 
Portuguesa

Além da ênfase na responsabilidade dada ao compo-
nente Língua Portuguesa quanto à ampliação das ações 
de linguagem dos estudantes, também é destacada, no 
texto da BNCC, a possibilidade de o trabalho com os 
diferentes gêneros textuais alcançar, para além da leitura, 
escuta e escrita em contextos diversos, os conhecimen-
tos pertinentes à vida, inferindo um olhar para a Lín-
gua Portuguesa como um componente transdisciplinar, 
ultrapassando, assim, os limites de seu escopo.

O texto da Base traz, seguidamente, os objetivos 
do componente curricular Língua Portuguesa organi-
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zados em cinco eixos, quais sejam: 1) apropriação do 
sistema de escrita alfabético/ortográfico e de tecnologias 
da escrita; 2) oralidade; 3) leitura; 4) escrita e; 5) aná-
lise linguística, sendo que este último transversaliza os 
demais.

Alcântara Godinho e Stieg (2016, p. 133) destacam que

Ao correlacionarmos os eixos explicitados 
nos PCNs-LP (1998) com os trazidos pela/
na BNCC, percebemos, principalmente, a 
retirada do termo “produção de  textos  orais  
e  escritos”  (articulados  ao  eixo  USO)  para  
“oralidade”  e  “escrita”. Essa supressão e/
ou mudança traz questionamentos basilares 
no que se refere à concepção de linguagem 
trazida pelo documento, bem como ao que se 
entende por escrita e não produção de textos 
escritos: volta-se, assim, com a BNCC, a uma 
concepção de escrita como uma tecnologia, 
como uma aquisição/apropriação que, 
simplesmente, serve de base/instrumento 
para, posteriormente, habilitar práticas de 
leitura e escrita em sociedade? A resposta a tal 
questionamento se faz imprescindível no que 
tange ao que a BNCC entende e pretende com 
o ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa. 
Daí a necessidade de um olhar criterioso 
para os objetivos/direitos colocados pelo 
documento para todos os anos que compõem 
a Educação Básica.

Mediante os questionamentos colocados pelos 
autores, faz-se importante destacar o expresso pelo 
documento da BNCC, enfatizando que “consoante a 
uma concepção de língua como forma de interação 
entre sujeitos7, a organização dos objetivos de apren-
dizagem do componente Língua Portuguesa considera, 
além das práticas de linguagem, os campos de atuação8 
nos quais elas se realizam” (BRASIL, PLANO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 
2014, p. 41). 

Tais campos de atuação são assim elencados no 
documento: 1) práticas da vida cotidiana; 2) práticas 

artístico-literárias; 3) práticas político-cidadãs; 4) prá-
ticas investigativas; 5) práticas culturais das tecnologias 
de informação e comunicação e; 6) práticas do mundo 
do trabalho. 

Tendo em vista os campos de atuação apresenta-
dos, a BNCC traz uma seleção dos gêneros textuais a 
serem trabalhados, considerando-se que, no Ensino 
Fundamental, os objetivos de aprendizagem são orga-
nizados mediante os cinco primeiros campos de atua-
ção e, no Ensino Médio aos cinco últimos.

Nesse sentido, torna-se importante enfatizar que 
somente nos três primeiros anos do Ensino Fundamen-
tal (ciclo de alfabetização) aparece o campo de atuação 
“Apropriação do sistema de escrita alfabético/orto-
gráfico” com a retirada da expressão “tecnologias da 
escrita”, juntamente com essa explicitação é interessante 
observar que o número de objetivo/direitos para cada 
ano da Educação Básica, vem decaindo visivelmente do 
1º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino 
Médio, fato que pode ser perceptível/ demonstrado por 
meio da tabela a seguir:

Tabela 1: Objetivos/Direitos de Língua Portuguesa para a 
Educação Básica – BNCC 1ª Versão9

Anos Número de 
objetivos

Número de Gêneros
Discursivos Citados

(Número Aproximado)
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ano 42 20

2º ano 39 24

3º ano 35 20

4º ano 23 24

5º ano 23 31

6º ano 19 26

7º ano 19 25

8º ano 19 20

9º ano 15 22

TOTAL/EF 234 objetivos 212
ENSINO MÉDIO

1º ano 16 14

2º ano 15 22

3º ano 14 15

TOTAL/EM 45 objetivos 51

TOTAL GERAL 279 objetivos 263 gênero discursivos10

Fonte: documentos da BNCC – 1ª versão (07/2015)
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Constata-se, pois, na 1ª versão da BNCC, um 
número elevado de objetivos para o componente Língua 
Portuguesa, sendo, o componente que apresenta maior 
número de objetivos na BNC, 279 ao total, seguido do 
componente Matemática, com 243 objetivos.

Para tratarmos essa questão ainda trazemos os 
objetivos gerais do componente Língua Portuguesa 
para a Educação Básica, que encontramos na segunda 
versão da Base (2016, p. 97-98), quais sejam:

1. Dominar, progressivamente, a norma padrão, 
sendo capaz de produzir análises sobre o fun-
cionamento da língua portuguesa, com aten-
ção para algumas especificidades do português 
usado no Brasil e reconhecendo o papel da 
norma culta para o uso da língua oral e escrita.
2. Planejar e realizar intervenções orais em 
situações públicas e analisar práticas envol-
vendo gêneros orais (conversa, discussão, 
debate, entrevista, debate regrado, exposição 
oral), assim como desenvolver escuta atenta e 
crítica em situações variadas.
3. Planejar, produzir, reescrever, revisar, editar 
e avaliar textos variados, considerando o con-
texto de produção e circulação (finalidades, 
gêneros, destinatários, espaços de circulação, 
suportes) e os aspectos discursivos, composi-
cionais e linguísticos.
4. Desenvolver estratégias e habilidades de 
leitura - antecipar sentidos e ativar conheci-
mentos prévios relativos aos textos, elaborar 
inferências, localizar informações, estabelecer 
relações de intertextualidade e interdiscur-
sividade, apreender sentidos gerais do texto, 
identificar assuntos / temas tratados nos tex-
tos, estabelecer relações lógicas entre partes 
do texto – que permitam ler, com compreen-
são, textos de gêneros variados, sobretudo 
gêneros literários.
5. Ler e apreciar textos literários de diferentes 
culturas e povos, valorizando desde os autores 
da nossa tradição literária àqueles da cultura 
popular, bem como a literatura afro-brasi-
leira, africana e obras de autores indígenas.

6. Compreender que a variação linguística 
é um fenômeno que constitui a linguagem, 
reconhecendo as relações de poder e as for-
mas de dominação e preconceito que se fazem 
na e pela linguagem e refletindo sobre as rela-
ções entre fala e escrita em diferentes gêneros, 
assim como reconhecer e utilizar estratégias 
de marcação do nível de formalidade dos tex-
tos em suas produções;
7. Apropriar-se, progressivamente, de um 
vocabulário que permita ler/escutar e pro-
duzir textos orais e escritos, identificando e 
utilizando palavras novas, bem como seus 
sinônimos; consultando obras de referên-
cia para compreender o significado de pala-
vra desconhecida, analisando a diferença de 
sentido entre palavras e refletindo sobre as 
escolhas feitas pelo autor para atender a uma 
finalidade de texto.

A partir de um olhar sobre esses sete objetivos, se 
faz necessário tecer pelo menos três considerações:

Em primeiro lugar, vemos um forte apelo para 
o ensino voltado para a “dominação” da forma culta 
padrão e quando se fala em ensino acerca da “variação 
linguística”, essa deverá ser tratada no nível de com-
preensão, de que ela existe e que aparece como estraté-
gias de marcação do nível de textos em suas produções. 
Ou a “variação linguística é prevista no documento 
porém, o que perdura na Base é a perpetuação de um 
ensino com forte privilégio e predomínio/dominação 
da forma culta padrão.

E segundo lugar vemos a ideia de progressão no 
processo de ensino da Língua Portuguesa. Progressão 
que atravessa todos os sete objetivos. Parece que os 
sujeitos usuários nativos da Língua Portuguesa, neces-
sitam aprendê-la como se ela lhes fosse uma língua 
estrangeira. Como se esses sujeitos não produzissem 
textos orais e escritos em diferentes situações cotidia-
nas. A ideia de progressão colabora para pedagogi-
zar o ensino da linguagem escrita, segmentando-a e 
impondo o que será permitido ensinar em diferentes 
momentos do currículo escolar no Ensino Fundamen-
tal e Médio.
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Em terceiro lugar de maneira geral, vemos expres-
sos no conjunto dos objetivos uma forte inclinação para 
um ensino de Língua Portuguesa que mescla ensino 
conteudista, ensino cognitivista, aspectos que se refe-
rem ao ensino discursivo e, também certa ênfase no 
desenvolvimento de habilidades e competências.

Tal mescla, no âmbito dos objetivos gerais do com-
ponente Língua Portuguesa para a Educação Básica, 
permite pensarmos que na Base perdura certo ecle-
tismo de abordagens acerca da concepção de lingua-
gem como instrumento de comunicação (GERALDI, 
2002) correlata ao ensino conteudista e congnitivista e 
da concepção de linguagem como forma de interação 
(GERALDI, 2002) correlata ao ensino de uma linguís-
tica dialógica discursiva (GERALDI, 2002).

Muito embora vermos este quadro no tocante aos 
objetivos, percebemos certa contradição quando volta-
mos nosso olhar para o modo como a Base traz/trata o 
gênero textual (texto) como unidade de ensino. A Base 
confere um tratamento ao gênero textual sob a forma 
estrutural, enfocando os aspectos linguísticos e estrutu-
rais (normas e formas) desse texto e abstraindo o con-
texto social, histórico e ideológico que lhe é subjacente. 
Desse modo esse documento, apesar de falar em gêne-
ros textuais, assim como os PCN, já tematizados neste 
texto, atenta para orientar um ensino da Língua Portu-
guesa conferindo um tratamento de estudo de língua 
morta (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006) e não como 
língua viva, slova (BRANDSTI, 2012).

Subjacente ao ensino de língua tida como língua 
morta, as enunciações, a voz, a vida dos estudantes, ficam 
subjugadas a abstrações desvinculadas da realidade. A 
palavra morta, como estudada por metodologias de filó-
logos desconsideram a vida que pulsa nos processos de 
interação verbal (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006).

Desse modo, o que sugere a Base, nos remete a 
pensar o legado consolidado pelo Instituto Palavra 
Viva (Institut Zhivogo Slova - 1918), no tocante aos 
estudos e pesquisas em linguagem na Rússia, o qual 
nos foi ofertado pelos membros do Círculo de Bakhtin. 
Mas qual princípio sustentava esse instituto? Conforme 
aponta Brandist (2012, p. 138), na abertura desse insti-
tuto, o Comissário para a Educação, Anatoli Lunachar-
ski (1975-1933), “[...] declarou que a revolução havia 

tornado possível e necessário ensinar todo o povo a 
falar publicamente, ´do pequeno ao grande´. Estava 
assim proclamado o princípio da isçgoria, ou igualdade 
do discurso, base da democracia ateniense “[...] com 
referência à antiga Atenas, à inseparabilidade entre a 
palavra viva e a democracia” (Institut Zhivogo Slova, 
1919, p. 8, citado por BRANDIST, 2012, p. 132). Basi-
camente, será esse princípio que Bakhtin e seu Círculo 
assumiu para nuclear os trabalhos nos anos de 1920 
a 1930. Bakhtin, nesse período, toma como base em 
seus textos o argumento de que, assim como na praça 
pública grega, que constituía o Estado e todos os órgãos 
oficiais, “não havia nada para ´alguém sozinho´, nada 
que não estivesse sujeito ao controle e à causa do Estado 
público. Ali, tudo era inteiramente público”, conforme 
aponta Brandist (2012, p. 21-22).

É interessante pensarmos que a escola pública 
deveria ser concebida pelo discurso oficial como um 
espaço em que todos pudessem exercer sua voz em pé 
de igualdade, assim como na praça pública ateniense. 
No entanto, a nossa sociedade organizada por meio 
de um agendamento neoliberal (STIEG, 2012), não 
tem concedido a esse espaço oportunidade de exer-
cer o princípio de isçgoria. Logo, a Base apresenta-se 
delineada por perspectivas de linguagem e língua emu-
decedoras. É lamentável porque, em sua acepção, os 
estudantes são concebidos como humanos “acabados”, 
“prontos”, “determinados”, “passivos”, portanto não crí-
ticos, criativos e inventivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS / (IN)CONCLUSÕES

O percurso histórico que brevemente procuramos 
acentuar acerca do ensino da língua portuguesa e os 
documentos oficiais, a partir de um “recorte” tempo-
ral da lei 5692/71 à Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) – 1ª e 2ª versões - nos possibilitou compreender 
que, assim como no documento dos PCN – LP , apesar 
de ser trazido o gênero textual e/ou discursivo (texto) 
como unidade de ensino, este é tratado de forma estrutu-
ral, com foco em seus aspectos linguísticos e estruturais 
e, quando muito, no contexto imediato vinculado a ele, 
abstraindo, dessa forma, seu contexto maior, vinculado 
ao mundo que ainda lhe é exterior, ou seja, à vida.
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Logo, podemos evidenciar no texto da BNCC, em 
sua 1ª e 2ª versões, um retorno a(s) concepção(ões) de 
língua e linguagem de vertente estruturalista, uma vez 
que, como em documentos anteriores, há anunciada 
uma mudança, entretanto esta não se concretiza em 
todo o documento tampouco em suas partes basilares. 
Fato que evidencia, além de uma contradição inerentes 
à própria superficialidade do texto do documento, um 
retrocesso no que tange à possibilidade de uma aborda-
gem dialógica e discursiva, na contramão da efetivação 
de enfoques metodológicos que trariam, para a sala de 
aula, a língua para além de seus aspectos estruturais, 
evidenciando as questões históricas, culturais e ideoló-
gicas que lhe são inerentes.

NOTAS 

1  Faz-se remissão, mais especificamente, à Teoria da Comunicação, pro-
posta por Roman Jakobson, linguista que, “[...] no âmbito do Círculo 
Linguístico de Praga, dedicou-se ao estudo (...), das funções das unida-
des linguísticas ou, como são mais conhecidas, as funções da linguagem. 
(...) buscava compreender a finalidade com que a língua é utilizada, 
ou seja, a sua função na comunicação estabelecida entre o remetente 
(falante/codificador) e o destinatário (ouvinte/decodificador). Seu prin-
cipal objetivo era definir o lugar da função poética em relação às demais 
funções da linguagem (WINCH e NASCIMENTO, 2012).

2  “Com a gramática gerativa, Chomsky atribui como tarefa do linguísta 
descrever a competência do falante, definindo competência como 
capacidade inata que o indivíduo tem de produzir, compreender e de 
reconhecer a estrutura de todas as frases de sua língua. Ele defende 
que língua é conjunto de infinito de frases e que se define não só pelas 
frases existentes, mas também pelas possíveis, aquelas que se podem 
criar a partir da interiorização das regras da língua, tornando os falan-
tes aptos a produzir frases que até mesmo nunca foram ouvidas por 
ele. Já o desempenho (performance ou uso), é determinado pelo con-
texto onde o falante está inserido”. (SANTOS, Paula Perin dos, IN: 
http://www.infoescola.com/autor/paula-perin-dos-santos/54/). A 
gramática transformacional é um tipo particular de gramática gene-
rativa, noção introduzida na  linguística por Chomsky na década de 
1950. 

3 Uma consistente discussão sobre as condições de produção dos PCNs 
encontra-se no artigo de Corinta Geraldi, intitulado “Parâmetros cur-
riculares nacionais?” (GERALDI, 1996).

4 Grifos nossos.
5 Trouxemos a designação “gênero textual/discursivo”, tendo em vista 

as diferentes acepções teóricas sobre a adoção das expressões gênero 
textual ou gênero discursivo e entendendo que o uso de uma ou de 
outra expressão traz implicações para o trabalho com o texto em sala 
de aula. Compreendemos que uma explicitação de forma mais apro-
fundada acerca do assunto demandaria a escrita de novo trabalho, 
entretanto, de maneira geral, podemos ressaltar que concepções ori-
ginárias da Linguística Textual e da Gramática Tradicional, que nos 
aproximam do Interacionismo sócio-discursivo, trazem a adoção da 
nomenclatura gênero textual, já aqueles que adotam o termo gênero 

discursivo dão “[...] prioridade para a significação dos textos como 
enunciados, para a acentuação valorativa e o tema, perceptíveis por 
meio das marcas lingüísticas, pelo estilo e pela forma composicional 
do texto. Em contrapartida, para aqueles que adotam os gêneros 
textuais, a significação é preterida e abordada apenas em relação ao 
conteúdo temático” (DIAS, MESQUITA, FINOTTI, OTONI, LIMA & 
ROCHA, 2011, p. 151). 

6  Contextualizando de forma mais condizente com a história da edu-
cação no Brasil e com as legislações que a balizaram, constata-se que 
“a Constituição de 1934 atribuiu à União a competência para ‘fixar 
o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 
graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 
execução, em todo o território do país’ (art. 150, a) (BRASIL, PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE - 2014-2024 - BRASÍLIA: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIÇÕES CÂMARA, 2014, p. 12).

7  Grifos nossos.
8 Grifos dos autores.
9 Mesmo entendendo que a BNCC já se encontra em sua 3ª versão, 

trazendo números diferenciados de objetivos e gêneros e mesmo a 
extinção de alguns deles, trouxemos os dados coletados na 1ª versão 
do documento como demonstrativos mediante a correlação realizada 
com documentos curriculares mais antigos. 

10 Destacamos que foram contabilizados os gêneros discursivos que se 
repetem em anos diferentes ou em um mesmo ano, entretanto apre-
sentam-se como prescritivos quanto à sua abordagem.
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RESUMO

A elaboração da BNCC surgiu como proposta prevista na Constituição Federal de 
1988, visando a melhoria e a universalização do modelo educacional brasileiro. 
No ano de 2015, houve a divulgação inicial desse documento, com o objetivo de 
incorporar sugestões e críticas da sociedade civil e profissionais da educação. É 
nesse contexto de propostas à BNCC que levantamos reflexões sobre o que nela está 
disposto, em particular, sobre as concepções de literatura nos anos finais do ensino 
fundamental, bem como a falta de clareza nessas orientações, que oportunizam 
confusões conceituais e procedimentais em sua aplicação. As questões levantadas 
estarão alicerçadas nas atuais discussões que sugerem práticas didático–metodoló-
gicas voltadas ao público escolar em processo de formação literária no século XXI. 
Reconhecemos a importância da BNCC na educação básica, porém, com a ressalva 
da necessidade de revisão de algumas práticas esboçadas no campo de atuação 
denominado práticas artísticas literárias. Para dar suporte às nossas inquietações 
quanto ao modo pelo qual a literatura é compreendida nesse documento, recor-
remos a alguns teóricos como Zilberman (1988; 1993); Dalvi et al (2013); Cosson 
(2014); Lajolo e Zilberman (1996) e Colomer (2007).
Palavras-chave: BNCC; Ensino de literatura; Literatura juvenil.
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THE JUVENILE LITERATURE IN ELEMENTARY SCHOOL II: ADVANCES AND SETBACKS IN COMMON NATIONAL 
BASE CURRICULUM

ABSTRACT
The development of Common National Base Curriculum (CNBC) emerged as a proposal expected in the Federal Constitution 
of 1988, aiming at the improvement and universalization of the Brazilian educational model. In 2015, there was the initial release 
of this document in order to incorporate suggestions and criticisms of civil society and educational professionals. In this context 
of proposals to CNBC, we raised reflections on its content, and, in particular, on the conceptions of literature in the final years 
of elementary school, and the lack of clarity in these guidelines which nurture conceptual and procedural confusion in its appli-
cation. The issues raised in this article will be grounded in current discussions which suggest didactic-methodological practices 
aimed at public school in literary education process in the 21st century. We recognize the importance of CNBC in basic education. 
However, we understand that it is necessary to review some practices outlined in the field called literary artistic practices. To 
support our concerns about the way in which literature is understood in this document, we are based on some authors, such as 
Zilberman (1988; 1993); Dalvi et al (2013); Cosson (2014); Lajolo and Zilberman (1996), Colomer (2007).

LITERATURA JUVENIL EN LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL II: AVANCES Y RETROCESOS EN LA BASE 
NACIONAL COMÚN CURRICULAR
 
RESUMEN
El desarrollo de la propuesta BNCC surgió como previsto en la Constitución de 1988, teniendo como objetivo la mejora y univer-
salización del modelo educativo brasileño. En 2015, se produjo el lanzamiento inicial de este documento con el fin de incorporar 
sugerencias y críticas de la sociedad civil y profesionales de la educación. Es en este contexto de las propuestas a la BNCC que 
hemos planteado reflexiones sobre qué está dispuesto, en particular, en relación a las concepciones de literatura en los últimos 
años de la enseñanza fundamental. Además, la falta de objetividad en estas directrices han alimentado la confusión conceptual 
y procedimental en su aplicación. Las cuestiones planteadas se basan en las discusiones actuales que sugieren prácticas didácti-
co-metodológicas dirigidas a la escuela pública en proceso de la educación literaria en pleno siglo XXI. Reconocemos la impor-
tancia de la BNCC en la educación básica, sin embargo, con la necesidad de revisar la calificación de algunas prácticas descritas 
en el campo de prácticas artísticas literarias. Para apoyar nuestras preocupaciones acerca de la manera en que la literatura se 
entiende en este documento, usamos algunos teóricos como Zilberman (1988; 1993); Dalvi et al (2013); Cosson (2014); Lajolo y 
Zilberman (1996), Colomer (2007).
Palabras-clave: BNCC; Enseñanza de la literatura; Literatura juvenil.

LA LITTÉRATURE JUVÉNILE DANS L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL II : AVANCES ET RECULS DANS LA BASE 
NATIONALE CURRICULAIRE COMMUN

RÉSUMÉ 

L’élaboration de la BNCC a apparue comme proposition prévue dans la Constitution Fédéral de 1988, en visant l’amélioration et 
l’universalisation du modéle éducationnel brésilien . Pendant l’année 2015, est arrivé la divulgation initiale de ce document, avec 
l’objectif d’incorporer suggestions et critiques de la societé civil et professionels de l’éducation.Dans ce contexte de propositions 
à BNCC, nous réfléchissons sur ses contenus, en particulier, sur les conceptions de littérature dans les années finals du enseigne-
ment fondamental et sur la manque de clarté dans ces orientations, qui produisent confusions conceptuelles et de procédure dans 
sa application. Les questions abordées seront basées dans les discussions actuelles qui suggèrent pratiques didactique-pédago-
giques directionées au  publique escolaire en processus de formation littéraire dans le siècle XXI.Nous reconaissons l’importance 
de la BNCC dans éducation basique, cependant, avec la réserve de la nécessité de révision de quelques pratiques realisées dans le 
champ de la performance nommé pratiques artistiques littéraires.Pour soutenir nos inquiétudes par rapport à la  manière que la 
littérature est entendue dans ce document, nous recourons à quelques théoriques comme Zilberman ( 1988 ; 1993) ; Dalvi et al ( 
2013) ; Cosson ( 2014) ; Lajolo et Zilberman( 1996) et Colomer ( 2007).
Mots-clès : BNCC ; Enseignemet de Littérature ; Littérature Juvénile 
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INTRODUÇÃO 

Entre inúmeras discussões em documentos que 
apontam para práticas das mais diversas naturezas 
para a Educação Básica, oficializou-se, em 2015, a 
implementação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), prevista no Brasil desde a Constituição Fede-
ral de 1988. Com isso, objetivamos congregar algumas 
questões do que está disposto na primeira versão desse 
documento, a qual foi disponibilizada a todo cidadão 
brasileiro para consulta e posterior revisão a partir das 
sugestões que se permitiu fazer.

Enfocaremos em nossos apontamentos as práti-
cas artístico-literárias nos anos finais do ensino funda-
mental, a fim de identificar em que medida é dado um 
espaço para a literatura no ambiente escolar. Também 
analisaremos alguns objetivos dessas práticas, que de 
imediato direcionam algumas considerações que devem 
ser trazidas à tona para a melhoria do documento em 
questão. Para isso, enfocaremos as perspectivas para o 
ensino de literatura que estão amparadas em práticas 
metodológicas que se coadunam com um letramento 
literário que pressupõe para os alunos objetivos que 
não sejam de cunho positivista e/ou apenas gramatical, 
historicista, biográfico.

De início faremos um breve percurso de como se 
deu a implementação da BNCC na educação brasileira, 
bem como o andamento de sua oficialização. Podemos 
esclarecer, de antemão, que esse documento foi elabo-
rado para facilitar e unificar o modo como vem sendo 
objetivado o ensino básico do país. Sua composição 
está distribuída em 60% de práticas que visam o âmbito 
nacional e o restante no que diz respeito às esferas 
locais, subdividas pelas regiões geográficas brasileiras.

Adiante, buscamos saber em quais espaços e luga-
res se encontra a literatura no ensino fundamental e 
qual importância é concedida a ela, além de apresen-
tarmos breves questões de outra natureza, como a com-
preensão que os professores têm sobre literatura e como 
compreendem e abarcam suas funções na escola. Tais 
questões tornam-se pertinentes quando compreende-
mos que os mediadores de leitura têm clareza daquilo 
que entendem como objeto e objetivo, para que reflitam 
de maneira positiva suas práticas de ensino e conduzam 
a aprendizagem dos alunos eficazmente. Tudo isso para 

que possamos melhor discutir o que condiz ou não com 
o que está além das teorias: a realidade da sala de aula. 
É fundamental que procuremos conhecer o que profes-
sores do ensino de literatura têm feito em sala de aula, 
para que possamos levantar críticas e questionamentos 
a respeito das propostas da BNCC, de modo a protago-
nizar a aprendizagem significativa dos alunos. 

E, por fim, detalhamos muito do que está disposto 
nos anos finais do ensino fundamental, destacando 
pontos negativos e positivos para o ensino literário. 
Para isso, fazemos um contraponto do que a Base apre-
senta ainda como deficiência e daquilo que ela dispõe 
como novidade e melhoria para o ensino de literatura. 
Reconhecemos que as propostas trazidas nela são de 
extrema relevância e não devem ser entendidas como 
doutrinárias, já que sua maior intenção é amparar os 
interessados com o ensino de modo mais democrático 
e facilitador. Assim, é possível mais integração entre o 
que se espera e o que alcança, melhorando considera-
velmente os impasses contidos nos documentos ante-
riores à BNCC.

A implementação desse documento objetiva, 
portanto, reduzir os inúmeros modelos diferenciados 
de práticas pedagógicas que norteiam o modelo edu-
cacional brasileiro, pressupondo mais experiências 
agregadas. Logo, é de total importância ressaltar que 
as sugestões e apontamentos apresentados ao longo de 
nossas discussões, visam prioritariamente, contribuir 
para uma revisão desse documento, o qual entendemos 
que seja um suporte necessário para nortear os pro-
fessores que têm a responsabilidade de formar leitores 
competentes. 

1. SITUANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC

Diante do que foi previsto para o modelo edu-
cacional brasileiro, proposto em documentos oficiais 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 
sentiu-se a necessidade de ampliar as orientações meto-
dológicas direcionadas aos professores da Educação 
Básica. Uma das grandes críticas aos PCN’s diz respeito 
à efetivação de sua compreensão, tendo em vista que 
suas propostas, de certo modo, não abarcavam a rea-
lidade geral do país, e à disposição de sua linguagem 
não se fez compatível ao que os professores vivenciam 
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em suas concepções de ensino, constituindo mais uma 
problemática. Compreendendo tal incompatibilidade 
entre as orientações propostas pelos PCN’s e o que os 
professores realizavam em sala de aula, percebeu-se 
sua insuficiência frente às necessidades das práticas 
escolares.

Desse modo, a implementação de um documento 
que amparasse o ensino nacional isomorficamente se 
fez real com o surgimento da BNCC. Prevista desde 
a Constituição Federal de 1988, como dito anterior-
mente, esse documento também está para que sejam 
superadas as insuficiências identificadas nas diretrizes 
anteriores. Sabe-se que mesmo com as divergências das 
inúmeras realidades educacionais que o Brasil dispõe, 
um documento que ampare a universalização do ensino 
é imprescindível, visto que as expectativas da educação 
deveriam ser qualitativamente unificadas.

Inserida em um contexto de insatisfação, que está 
ligado à concretização dos objetivos propostos pelas 
políticas públicas que buscam contribuir para a melho-
ria da educação básica, a BNCC propõe, de maneira 
mais didática e específica, objetivos para ações peda-
gógicas que são ou não mais coerentes como modelo 
de ensino nacional. Visando uma especificidade em 
suas diretrizes, a proposta desse documento, além de 
ser mais detalhada do que os anteriores, é de congregar 
questões que dizem respeito às particularidades tanto 
em âmbito nacional, quanto regional, sendo 60% àquele 
e 40% a este.

Cabe, portanto, ressaltar que na primeira ver-
são a BNCC congrega práticas das mais diferenciadas 
naturezas para que possam ser feitas mais sugestões 
acerca do ensino básico. Isso é de extrema importân-
cia, visto que a voz da sociedade é necessária também 
quando questões que visam sua melhoria são postas em 
discussão. As milhares de opiniões foram feitas on-line, 
antes da finalização do primeiro semestre de 2016 e, 
objetivando contribuir com as discussões da BNCC, 
propomos esclarecimentos em relação às práticas artís-
tico-literárias. Para isso, fizemos uma breve contextua-
lização de como está disposta a literatura na escola nos 
anos finais do ensino fundamental.

 

2. ONDE ESTÁ A LITERATURA NOS ANOS 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL?

Entendendo que a BNCC é um fundamental nor-
teador para a ação docente, consideramos necessária a 
investigação da presença da literatura nessa documen-
tação, bem como a forma pela qual está disposta, pois 
também é ela que direciona os professores em suas prá-
ticas pedagógicas. Enfocamos isso por compactuarmos 
com a ideia de que a presença da literatura há muito 
está comprometida no ambiente escolar. Assim, faz-se 
urgente, nas normas que devem ser seguidas pelos pro-
fessores, sua (da literatura) confirmação como compo-
nente formador dos alunos.

Compreendendo a responsabilidade de políti-
cas públicas em firmar a literatura nas diretrizes para 
o ensino, destacamos nesta discussão o que a BNCC 
apresenta em relação a isso. Para tanto, enfatizamos 
nesta investigação as práticas artístico-literárias, a fim 
de analisarmos até que ponto a literatura está presente e 
como ela se consolida enquanto prática educativa.

Sabe-se que o lugar da literatura tem sido subver-
tido por outras práticas que não objetivam a forma-
ção do leitor a partir dos textos literários, tais como o 
ensino de gramática normativa, da história da literatura 
e da identificação de características formais do texto. 
Diante disso, sentiu-se mais uma vez a necessidade de 
reforçar a mudança de um ensino tradicional, o qual 
não se adequa ao século XXI. Logo, reconhecemos que 
as propostas contidas na BNCC tentam, de certo modo, 
preencher essas lacunas que por vezes a prática docente 
não tem superado.

Discussões sobre o ensino de literatura nas aulas de 
língua portuguesa, especificamente nos anos finais do 
ensino fundamental, têm-se feito presentes em algumas 
teorias significativas que buscam encontrar as causas 
pelas quais se possa associar o apagamento gradativo 
que o ensino de literatura vem sofrendo nas aulas em 
questão. O referido apagamento é notado através da 
grave substituição que tem se dado do estudo do sen-
tido do texto e do seu caráter humanizador por longas 
e supérfluas análises estruturais do texto literário, que 
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se delimitam apenas a identificar aspectos gramaticais 
pelos quais o texto literário é constituído. 

Através das recorrentes discussões e dos constan-
tes relatos que versavam sobre a propagação da ideia 
do ofuscamento do ensino de literatura na educação 
básica, observou-se que urgia a necessidade da elabo-
ração de um documento que suprisse através das suas 
práticas essa ausência do ensino de textos literários em 
conformidade com um efetivo letramento literário, 
bem como direcionasse os professores de maneira que 
esses textos sejam suportes significativos para a forma-
ção de alunos leitores. Portanto, é sobre essa intenção 
de propiciar a retomada do ensino do texto literário que 
a BNCC propõe em suas práticas um ensino que se con-
solide a partir da integração entre língua e literatura, de 
maneira que o texto literário não seja reduzido apenas 
à identificação de aspectos gramaticais. Ao invés disso, 
busca-se uma análise de elementos narrativos que se 
interligam com elementos de caráter lexical, firmando 
a interação das duas áreas que juntas se complementam 
e oferecem sentido uma à outra.

Ainda em consonância com nossa busca pelo 
espaço que a literatura tem ocupado na escola nos dias 
atuais, é importante destacar o que já dizia Colomer 
(2007): 

[...] desde a década de 1970 defendeu-se 
a ideia de uma formação literária que 
não se baseie no eixo histórico, mas 
na leitura das obras e na aquisição de 
instrumentos de análise. No entanto, ambos 
os modelos didáticos buscaram, desde o 
início, fórmulas de compromissos através, 
por exemplo, do comentário de textos... 
organizados historicamente. Desta maneira, 
a representação da tarefa própria da escola 
secundária não logrou desprender-se nunca 
da história literária em favor da capacidade de 
leitura. Ou seja, que a função patrimonial [...] 
manteve-se de uma ou outra forma, porque, 
apesar de todas as críticas que choveram sobre 
o ensino histórico da literatura, os docentes e 
a sociedade em geral continuaram acreditando 
que tinha sentido dar às novas gerações 

adolescentes uma sistematização da evolução 
cultural, através das obras de referência de sua 
coletividade (COLOMER, 2007, p. 37, grifo 
nosso).

Apesar de a citação revelar uma problemática do 
ensino de literatura no ensino médio, podemos encon-
trar preocupações semelhantes no ensino fundamental, 
pois a leitura integral da obra tampouco é realizada 
nesse nível e, quando isso ocorre, a análise literária 
também se assenta em padrões estruturais do gênero. 
Prova disso são as ações pedagógicas assumidas por 
professores que estão na sala de aula sem a busca da 
renovação de si e do que propõem aos alunos. A autora 
mostra uma realidade bastante presente na escola do 
século XXI, a qual carece de avanços tanto no âmbito 
metodológico quanto no de objetivos e de conceitos 
acerca da literatura. 

Dessa forma, fica claro que o lugar da literatura 
nos anos finais do ensino fundamental, quando existe, 
esgota-se em práticas que subvertem a busca pelos 
sentidos do texto literário. Isso nos faz pensar que a 
lapidação do trabalho com o texto literário é mesmo 
escamoteada em detrimento de ações pedagógicas tec-
nicistas, talvez pela facilidade de aplicar em sala de aula 
métodos preestabelecidos e práticas que não exigem 
tanto esforço de elaboração e planejamento por parte 
do professor, sendo mais fácil somente reproduzir o 
que já está pronto, principalmente, no uso exclusivo do 
livro didático, por exemplo. 

A constatação acima se manifesta de forma insis-
tente, o que tende a afastar cada vez mais o gosto dos 
alunos pela literatura e destinando-a para um risco 
cada vez mais latente de seu desaparecimento em sala 
de aula. Amparando nossas inquietações quanto à não 
confirmação do trabalho com gênero literário na sala 
de aula de forma eficaz, recorremos ao que diz Dalvi 
(2013):

[...] a literatura, do modo como a estamos 
pensando (próxima, real, democratizada, 
efetivamente lida e discutida, visceral, aberta 
sujeita à crítica, à invenção, ao diálogo, ao 
pastiche, à leitura irônica e bem humorada, 
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à paródia, à contextualização individual e 
histórica [...], inserida num mundo da vida 
e em conjunto com as práticas culturais e 
comunitárias, sem medo dos julgamentos) 
nunca esteve no centro da educação escolar 
(DALVI, 2013, p. 77).

É, pois, a partir de tais elucidações que amparamos 
nossas concepções para podermos explorar de forma 
mais contundente o que está disposto na BNCC para o 
ensino de literatura na escola, que inegavelmente carece 
de ações melhoradas e de um novo repensar no público 
ao qual está sendo atingido por elas. Sendo as práticas 
artístico-literárias nosso foco de análise, faremos algu-
mas considerações acerca do que elas apontam, enfa-
tizando a importância que esse documento tem em 
relação às mais atuais perspectivas para o ensino lite-
rário, mesmo com a existência de alguns equívocos que 
aparecem agora, na primeira versão, e que esperamos 
serem superados nas versões posteriores.

Focar mais em como o ensino de literatura se 
encontra nas escolas dos nossos dias é uma questão que 
se torna de extrema urgência para os mediadores da 
leitura, que deveriam estar mais atentos ao processo de 
apagamento que a literatura tem sofrido. Sendo assim, 
urge a necessidade de uma reformulação do espaço da 
literatura em sala de aula, assim como da compreensão 
que os professores deveriam ter da literatura, enxer-
gando a funcionalidade dela como algo que excede os 
limites de uma sala de aula, pois suas contribuições não 
são de maneira alguma restritas aos conteúdos. É desse 
modo que as a literatura alcança o público de forma efi-
caz e rompe fronteiras no mundo de seus leitores.  

3. PRÁTICAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS NA BNCC

Críticas têm sido feitas quanto ao que a primeira 
versão da BNCC apresenta, tais como o que se entende 
por objetivos e atitudes procedimentais diante dos 
conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Outra 
contraposição está relacionada à enfatização de proce-
dimentos em diferentes anos, o que talvez possa impli-
car no não avanço de saberes, visto que conteúdos são 
constantemente repetidos, tomando espaço de outras 

propostas que poderiam dar continuidade ao que já foi 
aprendido pelos alunos para que seus conhecimentos 
sejam ampliados.

Em relação à confusão do que está previsto na 
BNCC sobre o que se objetiva para o ensino das prá-
ticas artístico-literárias, consta uma falta de clareza 
quando são descritos alguns conceitos e quando se 
dispõem algumas atitudes procedimentais para serem 
trabalhadas em sala de aula. Questionamos algumas 
definições encontradas no documento, tais como a 
que diz respeito à criação textual do 8º ano, disposta 
na prática LILP8FOA005. Essa prática apenas visa 
“Produzir textos narrativos coesos e coerentes, empre-
gando adequadamente marcadores de tempo, tempos 
verbais e elementos próprios da descrição”, revelando 
que o aluno precisa dominar apenas questões dos 
âmbitos coerentes e coesivos. O apontamento anterior 
se constitui numa problemática pelo fato da redu-
ção que é dada ao leque de interpretação e produção 
que pode ser dado por um texto literário, ignorando 
questões como o estilo de escrita, as especificidades 
de cada gênero proposto e as marcas narrativas que 
compõe as vozes e visões de quem está na composição 
da obra literária.

Outro exemplo de imprecisões descritas na BNCC 
é quando se tenta abarcar a literatura de modo a homo-
geneizar as demais culturas de língua portuguesa, a 
exemplo das literaturas africanas e indígenas. A proble-
mática disso reside justamente em reduzir tais cultu-
ras somente a essas duas, pressupondo a supressão de 
outras, como a portuguesa. Além do mais, percebe-se 
também que há desconexões em relação aos conceitos 
de literatura, segregando-a entre “[...]literatura juvenil, 
africana e indígenas”, como mostra a prática artístico-
literária LILP6FOA004 disposta para o 6º ano.

Dando continuidade às incoerências contidas na 
Base quanto às práticas artístico-literárias, também 
observamos que há um visível equívoco de conceito 
em relação ao que é literatura brasileira. Na BNCC há 
uma separação entre “literatura endereçada a jovens e 
também da literatura brasileira”, como mostra a prática 
LILP8FOA007, direcionada ao 8º ano. Essa separação 
surge como um reflexo da limitada e errônea com-
preensão que se tem acerca da literatura brasileira 
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destinada ao público juvenil, visto que são uma única 
literatura, não necessitando dessa fragmentação.

É importante atentar, também, para as redun-
dâncias que a BNCC por vezes coloca em relação aos 
objetivos a serem alcançados em diferentes anos. Um 
dos que destacamos foi o que está contido na prática 
LILP9FOA005 para o 9º ano: “Produzir textos narra-
tivos coesos e coerentes, utilizando focos narrativos 
diversos, conforme o efeito que se quer produzir ao 
contar uma história, escrever uma crônica etc.” Nesse 
caso, mesmo que haja um acréscimo das expressões 
“ao contar uma história, escrever uma crônica etc.”, não 
há novidade para que haja uma progressão do que já 
estava descrito na prática LILP1FOA011, do 5º ano: 
“Produzir narrativa literária, usando adequadamente 
diferentes modos de introduzir a fala de personagens, 
em função do efeito pretendido”. Nossa crítica está tam-
bém relacionada aos termos utilizados nas orientações 
que esses objetivos apresentam, pois contar história, 
escrever crônica... é o mesmo que fazer a produção de 
textos narrativos. Desse modo, as redundâncias persis-
tem tanto no âmbito da passagem dos anos quanto do 
conceito de texto literário que a BNCC expõe. 

Ainda apontando algumas problemáticas contidas 
na BNCC, destacamos a que diz respeito às ações meto-
dológicas, que por vezes ainda persiste no modelo tra-
dicional de abordagem do texto literário, ressaltando a 
identificação de “elementos que compõem as narrativas 
literárias, tais como tempo, espaço, construção dos per-
sonagens, foco narrativo”, como mostra a prática artísti-
co-literária LILP6FOA004, do 6º ano. Tal prática reduz 
as inúmeras possibilidades de análise e compreensão 
que podem ser extraídas dos elementos composicionais 
que o texto literário abarca em sua construção.

Outra repetição encontrada nas práticas artístico-
-literárias está disposta na prática LILP8FOA008, do 8º 
ano do ensino fundamental, que visa “identificar e ana-
lisar, em textos literários narrativos e poéticos, aspec-
tos da estrutura composicional e do estilo. Ressaltamos 
que, por mais que as práticas selecionadas do 6º ano 
esteja direcionada para o gênero narrativo e a do 8º 
ano tenha o acréscimo do gênero poético, não há pro-
gressão de aprendizagem dos alunos, pois a ativação de 
seus saberes não passará do campo superficial da iden-

tificação dos componentes apenas estruturais do texto, 
reduzindo assim suas possibilidades de compreensão e 
interpretação dos sentidos que a obra literária oferece. 
Para fundamentar essa ideia, apresentamos o que diz 
Todorov (2009): 

Os ganhos da análise estrutural, ao lado de 
outros, podem ajudar a compreender melhor 
o sentido de uma obra. Em si, eles não são 
mais inquietantes do que os da filologia, a 
velha disciplina que dominara o ensino Letras 
durante 150 anos: são instrumentos que 
ninguém hoje pode contestar, mas nem por 
isso merecem que nos dediquemos a eles em 
tempo integral (TODOROV, 2009, p. 32).

O que o autor expõe acima está de acordo com as 
ponderações que versam acerca do ensino literário na 
BNCC, as quais, como dito anteriormente, não devem 
se limitar somente a exercícios de memorização. É pre-
ciso ressaltar, entretanto, que a abordagem estrutural 
do texto literário não é de todo prejudicial. O equívoco 
que aqui apontamos é quando ocorre somente o uso 
dela sem pressupor que todo leitor carece também de 
elementos que visem o sentido do texto para além do 
que diz a formalização de sua estrutura. Para reforçar 
essa elucidação, Todorov (2009, p. 36) ainda colabora 
dizendo que “[...] a abordagem interna (estudo das rela-
ções dos elementos da obra entre si) devia completar a 
abordagem externa (estudo do contexto histórico, ideo-
lógico, estético)”. Tal afirmação confirma que o estudo 
do texto necessita de elementos de diversas naturezas 
para se fazer completo.

Desse modo, podemos dizer que mesmo no século 
XXI de nada adianta o avanço das perspectivas teóricas 
que almejam um ensino de literatura renovado – dinâ-
mico, interacionista e não reducionista – se as práticas 
pedagógicas continuarem a ser reprodutoras de mode-
los positivistas, despidos de reflexão e carregados de 
memorização.

Em relação a essas práticas um tanto retrógradas e 
insuficientes quando se pensa em um letramento literá-
rio adequado ao perfil do atual alunado, recorremos ao 
que já dizia Zilberman (1988): 
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[...] a insistência na postura mimética. Os 
bons textos ensinam a escrever e a falar bem, 
erigindo-se em modelos a imitar. Consagra-se 
a tradição, cada vez mais distante se se pensa 
que os livros dos anos 50 ainda se valem dos 
mesmos títulos e autores do início dos século 
[...] (ZILBERMAN, 1988, p. 110).

É importante esclarecer que a crítica feita pela 
autora diz respeito a uma das problemáticas que ainda 
persistem mesmo depois de décadas e constantes 
discussões acerca do assunto. Dessa forma, ousamos 
dizer que de pouco adianta a evolução de perspectivas 
teóricas que objetivam a prática reflexiva de ensino-
aprendizagem se as ações exigem menos esforço de 
quem está à frente do trabalho com o texto literário. 

Em contrapartida a essas e outras problemáticas 
identificadas na primeira versão da BNCC, é impor-
tante destacar alguns avanços de um ano para outro 
em relação ao ensino literário. Prova disso são as pro-
gressões que pudemos identificar no que diz respeito, 
por exemplo, à apresentação paulatina dos objetivos 
de aprendizagem. A partir do 6º ano percebemos que 
houve evolução significativa de tais objetivos, pois há 
progressão do que se pretende como desenvolvimento 
dos saberes adquiridos pelos alunos. Salientamos que, 
ao contrário dos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, são utilizados termos que avançam do “ler” para o 
“relatar”; do “recontar” para o “identificar”; do “ouvir” 
para o “produzir”; do “recontar para o “criar”; do “dife-
renciar” para o “compreender” etc.

No que diz respeito a outras progressões, desta-
camos o âmbito dos gêneros literários, o qual também 
vai sendo introduzido e trabalhado gradativamente de 
maneira mais detalhada para os alunos. Percebemos 
que há o surgimento de alguns gêneros que ainda não 
haviam sido adotados nos anos anteriores, o que revela 
que a diferenciação deles requer uma continuidade de 
conhecimentos e experiências acumuladas ao longo 
do processo de ensino. Na prática LILP7FOA003, do 
7º ano, tem-se: “Relatar oralmente o enredo de obras 
literárias mais extensas, como novelas e romances, 
reconstituindo coerentemente a sequência narrativa.”. 
Assim, entendemos que há um considerável aumento 

da extensão das narrativas, expandindo os estudos para 
a novela e o romance juvenil em detrimento do que 
antes havia, como as fábulas.

Ainda em relação aos avanços que a BNCC apre-
senta quanto à disposição dos gêneros literários, des-
tacamos outra prática do 7º ano: LILP7FOA006, a 
qual visa “Criar e recitar produções poéticas próprias 
da cultura oral - popular e juvenil - caracterizadas por 
cadência, ritmos e rimas, como o cordel e o rap.”. Isso 
nos mostra que a maior importância dada aos gêne-
ros orais se faz de modo mais inclusivo, visto que 
esses gêneros têm menos espaço nas aulas de língua 
portuguesa.

Percebemos, ainda, que enquanto no 6º ano é dada 
ênfase no gênero poético, no 7º ano prioriza-se a narra-
ção; no 8º ano o destaque é para o gênero dramático e no 
9º ano há uma continuidade da perspectiva dos gêneros 
narrativos por meio de retomadas. Assim, vê-se a con-
solidação dos gêneros que já haviam sido apresentados, 
para que sua abordagem seja reforçada. É perceptível 
que esse método permite também que gêneros não lite-
rários estejam presentes e possam ser correlacionados 
aos literários para o estudo da literatura, a exemplo 
do cinema e do teatro, como mostra a prática LILP-
9FOA003, inserida no 9º ano, que objetiva “Relatar 
oralmente o enredo de produções cinematográficas e 
teatrais, reconstituindo os diversos planos e linguagens 
que constituem a sequência narrativa”.

Para ressaltarmos os significativos avanços presen-
tes nas práticas artístico- literárias endereçadas aos anos 
finais do ensino fundamental, apontamos uma questão 
pertinente no que diz respeito à unificação do ensino 
que busca a integração de língua e literatura. Essa rela-
ção pode ser encontrada na prática direcionada para o 
7º ano, LILP7FOA005, a qual objetiva “Produzir textos 
narrativos, dominando processos de referenciação res-
ponsáveis pela organização do texto, para se referir ao 
que já foi dito e ao elemento novo que se introduz”. É 
possível localizar no objetivo previsto nessa prática a 
relação entre língua e literatura, permitindo que haja 
a integração dos aspectos lexicais para compreender a 
composição da narrativa com os aspectos de sentidos 
que a criação literária permite, no momento que se pro-
põe a uma produção textual. 
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Também no 9º ano é possível identificar a relação 
língua-literatura, quando, na prática LILP9FOA009, é 
objetivado “Criar poemas, a partir de outros gêneros, 
retextualizando contos, notícias, propagandas, ora-
ções, provérbios etc.”. Em outras palavras, entendemos 
que se pretende que a variação de gêneros discursivos 
e literários faça-se real em um mesmo exercício, a fim 
de permitir que os alunos apreendam a indissociação 
dessas áreas, tanto no contexto escolar quanto no uso 
cotidiano, pois, dependendo da pretensão, seus senti-
dos advêm do uso concomitante dos dois âmbitos.

Desse modo, observamos que as propostas que a 
BNCC aponta são de relevância no sentido em que, até 
certo ponto, elas dispõem de forma mais didática e espe-
cífica o que os documentos anteriores, como os PCN’s, 
que até então não tinham apresentado. E, mesmo que 
algumas questões careçam de revisão e melhora, tais 
quais apontamos nas problemáticas anteriormente dis-
cutidas, a BNCC não pode ser entendida como único 
meio norteador das práticas dos professores em sala de 
aula, visto que em toda sua formação pressupõe-se um 
acúmulo de saberes que vão além da normatividade de 
um único documento. A BNCC, enquanto versão ini-
cial, implica que ações diversas sejam ativadas durante 
o processo de ensino-aprendizagem. Logo, é impor-
tante que quem está à frente da sala de aula se utilize 
dos mais variados artifícios para que a aplicação de 
suas aulas sejam eficientes e contributivas aos alunos 
em formação.

4. A LEITURA LITERÁRIA NA BNCC

Já apontamos em nossas discussões que a BNCC 
é um importante documento norteador de práticas 
pedagógicas que pretendem ser um suporte necessário 
para o avanço e melhoramento do ensino básico bra-
sileiro. Desse modo, é preciso reforçar que a literatura 
tem sofrido um considerável apagamento nas aulas de 
língua portuguesa e que as propostas da Base não se 
direcionam a isso. Visando quebrar esses paradigmas 
já consolidados de que a literatura já não tem mais 
espaço na sala de aula da educação básica, a BNCC 
propõe uma retomada significante do ensino de litera-
tura, priorizando em algumas de suas práticas a leitura 

de textos literários de modo a não priorizar somente a 
estrutura textual.

No eixo da leitura, a BNCC sugere alguns objetivos 
a serem alcançados em suas práticas que estão relacio-
nados à leitura literária, visando contribuir para a pro-
pagação da leitura em sala de aula. Tal disposição de 
leitura pretende que os alunos compreendam os textos 
lidos; desenvolvam as habilidades da leitura literária de 
forma competente; ampliem o vocabulário através dos 
textos literários e possam estabelecer algumas reflexões 
a partir das temáticas dos textos apresentados, bem 
como extrair deles significação complementar em sua 
formação humana literária. 

Enfatizando esse espaço dado à leitura literária, 
em suas práticas artistico-literárias, na apresentação da 
BNCC é colocada a seguinte disposição: “Durante toda 
a educação básica deve-se favorecer a formação literá-
ria, de modo a garantir a continuidade do letramento 
literário, iniciado na Educação Infantil” (BNCC, 2015, 
p. 37, grifo do autor). No 6º ano, o espaço dado à leitura 
pode ser observado quando a BNCC propõe a leitura 
de gêneros literários, tais como lendas e fábulas, visível 
na prática LILP6FOA003, com a intenção de reconsti-
tuir “corretamente as sequências narrativas”. 

Além de objetivar que o aluno compreenda, iden-
tifique e produza textos narrativos, no 7º ano também 
é possível identificar o espaço dado para a leitura de 
textos literários, quando observamos práticas que enfo-
cam atividades como a produção de textos narrativos, 
a criação de textos poéticos próprios da cultura popu-
lar juvenil, além de identificar elementos constituintes 
dos poemas variados em leituras desse gênero, como 
mostra a prática LILP7FOA009: “Criar [...] haicais, 
sonetos, quadras, cordel etc., experimentando recursos 
expressivos que produzam efeitos sonoros, semânticos 
e visuais.”. 

No 8º ano, a BNCC permanece dando ênfase à 
leitura literária de maneira que os alunos relatem oral-
mente enredos de textos de dramaturgia; analisem tex-
tos narrativos da literatura, como os HQS. É objetivado 
também que eles conheçam no conjunto da produção 
poética da literatura poemas que apontem a dimensão 
imagética dos textos. Tais afirmações podem ser com-
provadas na prática LILP8FOA007, a qual objetiva que 
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os alunos possam “Reconhecer, no conjunto da pro-
dução poética da literatura, endereçada a jovens [...] 
poemas que apontem a dimensão imagética, no uso de 
comparações, metáforas e metonímias, e produzir poe-
mas explorando a construção de imagens pela palavra.”.  

No 9º ano, visando concluir o espaço dado para a 
leitura literária durante todo o ensino fundamental, a 
BNCC reforça em suas práticas a necessidade da produ-
ção de textos narrativos, bem como a análise de poemas 
e, em seguida, a sua criação. Percebemos isso mais deti-
damente nas práticas LILP9FOA008 e LILP9FOA009. 
A primeira tem como pretensão “Analisar a presença 
do recurso à intertextualidade, em textos literários nar-
rativos e poéticos: paródias, paráfrases [...].”. A segunda 
prática que selecionamos serve para exemplificar como 
a leitura literária é abordada na BNCC objetiva “Criar 
poemas, a partir de outros gêneros [...].”. 

Após ter feito os apontamentos das práticas que 
projetam a leitura literária na BNCC, pudemos per-
ceber que, em termos de orientações previstas nesse 
documento, a literatura não se encontra ausente. Isso 
incide em uma contraposição às ações pedagógicas 
que ainda revelam a insistência em minimizá-la (a 
literatura), consistindo no ensino tradicional, que não 
objetiva o estudo dos sentidos do texto, por exemplo, 
o qual pode tanto humanizar quanto formar o sujeito 
enquanto leitor literário competente. Logo, afirmamos 
que através das práticas artístico-literárias, a BNCC 
constitui o espaço da leitura literária enquanto protago-
nista na formação leitora dos alunos, através de orien-
tações que direcionam os professores a efetivarem suas 
práticas pedagógicas de modo que o ensino de litera-
tura não seja subvertido em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a renovação de políticas públicas 
que tentam amparar o ensino na educação de forma 
global e menos segredada, reconhecemos a impor-
tância desse tipo de movimento na elaboração da 
BNCC. Compactuamos que seja válida sua intenção 

de melhoria, mas depois das discussões e análises fei-
tas não podemos ser ingênuos em acreditar que muito 
do que é proposto nela não está revestido de objetivos 
outros que não sejam a aprendizagem dos discentes 
de forma reflexiva, a qual deve sempre estar adequada 
ao que as perspectivas mais condizentes com o ensino 
(de literatura, especificamente) apontam para o aluno 
do século XXI.

Relacionando com o que se espera de um docu-
mento que será o fundamental norteador de práticas 
pedagógicas para os professores do ensino básico, reco-
nhecemos a necessidade de revisão de alguns conceitos 
presentes nos objetivos das práticas artístico-literárias 
direcionadas aos anos finais do ensino fundamental. 
Para que esse documento se consolide e se torne impor-
tante referência de consulta que estabelece padrões 
metodológicos, nacionais e regionais, é preciso mais 
do que revisões textuais, alcançando também o âmbito 
teórico que não deixa a desejar práticas renovadas para 
o ensino de literatura, às quais urgem superação do 
insistente ensino tão somente classificatório e pautado 
na normatividade gramatical.

Mesmo que algumas melhoras já tenham sido 
percebidas quanto ao que está mais adequado para 
a aprendizagem do atual alunado, é inegável que a 
BNCC precisa continuar avançando. Entretanto, é 
preciso deixar claro que ela não surgiu para ser um 
documento intransigente e despido de maleabilidade. 
Prova disso foi a possibilidade de a sociedade civil e 
de profissionais das diversas áreas de ensino poderem 
opinar e contribuir para a formação dos alunos do 
ensino básico.

Como tudo o que é “novo”, a BNCC também tem 
calcada em si ferrenhas oposições, principalmente 
pelos fatores de viabilização, que por vezes estão confu-
sos nos objetivos que a Base apresenta, como dito ante-
riormente. Além do mais, mesmo que não seja seguida 
à risca, a BNCC está preocupada com o ensino como 
um todo. Logo, a democratização conceituada ante-
riormente tenta de fato se fazer real e mais próxima de 
quem precisa.
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RESUMO

Este artigo analisa os objetivos de aprendizagem fixados no Referencial Curricular 
Rede Estadual de Ensino de Sergipe (2011), documento enviado ao Mec em 2015 
quando do início das contribuições dos estados para a construção do documento 
Base Nacional Comum Curricular. Para tanto, cotejamos os objetivos dos docu-
mentos com ênfase nas habilidades do eixo dimensão intercultural, evidenciando 
as adjacências e lacunas na proposta de Sergipe, a fim de subsidiar a confecção de 
seus currículos e projetos pedagógicos como parte introdutória da implementação 
da nova BNCC. Os resultados mostram que o documento preliminar de Sergipe 
abarca os eixos fixados pela BNCC, sendo necessária a adequação das habilidades à 
realidade da comunidade e maior detalhamento dos objetivos a serem alcançados.
Palavras-chave: Objetivos de aprendizagem. Dimensão intercultural. Currículo.
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CULTURAL OBJECTIVES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE CONSTRUCTIONS OF THE NCCB: THE 
CASE OF SERGIPE

ABSTRACT
This article analyzes the learning objectives established in Sergipe State Teaching Curriculum Framework (2011), a document 
sent to the Ministry of Education in 2015, as part of the contributions of the states to the construction of the document National 
Common Curricular Base (NCCB). To do so, we compared the objectives of the documents with emphasis on the of the inter-
cultural dimension axis skills, highlighting the adjacencies and gaps in Sergipe’s proposal in order to subsidize the preparation of 
their curricula and pedagogical projects as an introductory part of the implementation of the new BNCC. The results show that 
the preliminary document of Sergipe covers the axes set by BNCC, being necessary the adaptation of the skills to the reality of 
the community and greater detail of the objectives to be achieved.
Keywords: Learning objectives. Intercultural dimension. Curriculum.

OBJETIVOS CULTURALES DE APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BNCC: 
EL CASO DE SERGIPE

RESUMEN
Este artículo analiza los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan de estudios de referencia de la Red de Educación del 
Estado de Sergipe (2011), documento enviado al Ministerio de Educación en 2015, parte de las contribuciones de los Estados a 
la construcción del documento de Base Nacional Común Curricular (BNCC). Para ello, se comparan los objetivos de los docu-
mentos con énfasis en las habilidades de los ejes dimensión intercultural, poniendo en relieve las adyacencias y lagunas en la 
propuesta de Sergipe con el fin de subvencionar la preparación de sus planes de estudios y proyectos pedagógicos de una parte 
introductoria de la aplicación de la nueva BNCC. Los resultados muestran que el documento preliminar de Sergipe cubre los 
ejes establecidos por la BNCC, siendo la adaptación de las habilidades necesarias para la realidad de la comunidad y un mayor 
detalle de los objetivos a alcanzar.
Palabras-clave: objetivos de aprendizaje. Dimensión intercultural. Currículum.

OBJECTIFS CULTURELS DE L’APPRENTISSAGE DE LANGUE ÉTRANGÈRE DANS LA CONSTRUCTION DE LA 
BNCC : LE CAS DE SERGIPE

RÉSUMÉ
Cet’article analyse les objectifs de l’apprentissage fixés dans le Référentiel Curriculaire Réseau de l’Enseignement de l’État de 
Sergipe ( 2011), document envoié au MEC pendant l’année 2015, quand a commencé les contributions des états pour la construc-
tion du document  Base Nationale Commun Curriculaire. À cet éffet, nous confrontons les objectifs des documents avec emphase 
dans les habilités de l’axe dimension interculturelle, en accentuant les proximités et  les lacunes dans la proposition de Sergipe, 
avec la finalité de subsidier l’élaboration de ses curriculums et projets pédagogiques comme partie préliminaire de l’implémenta-
tion de la nouvelle BNCC. Les résultats montrent que le document préliminaire de Sergipe comprend les axes fixés par la BNCC, 
en étant nécessaire l’adéquation des compétences à la  réalité de la communauté et une plus grande description des objectifs qui 
veulent être atteint.
Mots-clés  Objectifs de l’apprentissage.Dimension interculturelle.Curriculum
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INTRODUÇÃO

Qual é o objetivo do ensino de língua estran-
geira na escola? Que conhecimentos o aluno deve ter 
ao final de cada ano? A língua estrangeira serve a que 
propósitos? Que resultados são esperados? Os objeti-
vos devem ter funções sociais, educacionais, culturais, 
linguísticas, práticas, psicológicas? São questões que 
permeiam o debate sobre ensino de línguas no âmbito 
da Linguística Aplicada e na composição de currículos 
para o ensino na educação básica. Nesse sentido, faz-se 
necessária a distinção terminológica de termos como 
objetivo, meta, propósito, entre outros que atravessam 
o tema curricular. Para efeitos deste estudo, tomaremos 
o conceito de objetivo como uma declaração especí-
fica de expectativas mensuráveis para o que os alunos 
devem saber e ser capazes de fazer (UNESCO, 2016).  

Em primeiro lugar, vale dizer que a discussão 
sobre objetivos de aprendizagem requer a compreen-
são e discernimento de termos usualmente utilizados 
para se referir a expectativas de alcance.  Nas primeira e 
segunda versões da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) o termo ‘objetivo de aprendizagem’ é assina-
lado, ao passo que na terceira versão o termo ‘habili-
dades’ surge em lugar de ‘objetivos’. Toda essa confusão 
terminológica acarreta consideráveis reflexos na dis-
cussão e desenho de objetivos (o que se quer alcançar). 
Não só a terminologia como ainda a questão do tra-
tamento dado ao ponto merece atenção. Para Almeida 
Filho (2013), nas situações de ensino não há objetivos 
pensados, explicitáveis e plausíveis ou há, por vezes, 
objetivos implicitamente gramaticais.  Além disso, o 
estabelecimento de objetivos de aprendizagem nem 
sempre ocorre de forma distinta e articulada entre os 
níveis de escolarização. 

Na perspectiva das políticas educacionais, Busso 
(2016) analisou objetivos propostos nas políticas 
governamentais para o ensino de Línguas Estrangei-
ras em escolas regulares e identificou objetivos cultu-
rais em grande parte dos documentos, entre os quais: 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Ensino Fun-
damental, PCN Ensino Médio, Orientações Curricula-
res Ensino Médio (OCEM), PCN+, Edital Programa 
Nacional do Livro Didático 2017 e 2018, e ENEM. 

Historicamente, os objetivos a serem alcançados 
por meio do ensino de línguas não têm sido explicita-
dos na legislação, como o foi em 1809, quando da ofi-
cialização das línguas inglesa e francesa no Brasil, por 
meio da Decisão nº 29. Consideradas “de muito grande 
utilidade ao estado”, as duas línguas tinham por finali-
dade o “aumento e prosperidade da instrução pública”, 
e seu ensino estava ancorado em um plano de avaliação 
(o mesmo do Latim) e o uso do método gramática-tra-
dução, com suas expectativas e conteúdos já explicita-
dos (BRASIL, 1891). De igual modo, o teor da Reforma 
Francisco de Campos também rendeu a avaliação de 
Junqueira Schmidt, autora de O Ensino Científico das 
Línguas Modernas (1935), que já em seu prefácio discu-
tia “o novo espírito”, as transformações que a metodo-
logia de línguas vinha experimentando, i.e., a expansão 
do método científico. Schmidt atribuía a ineficácia do 
ensino de línguas no Brasil à falta de precisão e unifor-
midade nos objetivos; insuficiência de preparo dos pro-
fessores; exiguidade de tempo nos horários;  ausência 
de homogeneidade nas classes; inexistência de método 
de ensino. Em relação aos objetivos, Schmidt afirmava 
que, mesmo na cadeira de línguas, eles não deveriam 
envolver apenas conhecimentos e habilidades, com-
preenderiam também a formação de hábitos e a criação 
de determinadas atitudes (p. 11), pensamento bastante 
harmonioso com os ideários nacionalistas de Getú-
lio Vargas e seu projeto político ideológico, implan-
tado sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”. A 
autora afirma que reinava grande confusão na avaliação 
dos objetivos do Método Direto ora implementado no 
Colégio Pedro II, anteriormente teorizados por Harold 
Palmer na Inglaterra: a integração das quatro habilida-
des: compreensão oral e escrita, produção oral e escrita. 
Ora dava-se maior ênfase a uma e/ou outra habilidade 
ora misturava-se com a tradução, ou seja, Schmidt 
defendia o estabelecimento de uma hierarquia entre as 
quatro habilidades e condenava a tradução por fazer 
parte do “método indireto”. 

Seguindo nessa linha histórica, os objetivos de 
aprendizagem de língua estrangeira têm sido alvo de 
debates nos últimos meses na construção de uma base 
nacional comum curricular. Em 2015 as secretarias 
estaduais de educação enviaram ao MEC suas propos-
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tas de currículo a fim de subsidiar a composição da 1ª 
versão da BNCC.  O desejo de conhecer o que se espera 
alcançar na aula de língua inglesa nos impulsionou a 
investigar os objetivos de aprendizagem, com foco nos 
objetivos culturais.

Diante disso, este estudo visa verificar como os 
objetivos de aprendizagem de natureza cultural se 
inscrevem na proposta do componente curricular 
língua inglesa do Referencial Curricular de Sergipe, 
cotejando-os com os objetivos da BNCC. As pergun-
tas norteadoras são: Quais são os objetivos traçados 
pelo Referencial Curricular de Sergipe para a língua 
estrangeira? De que forma estes se articulam com os 
da BNCC? Quais são as divergências e convergências?  
Para o alcance do objetivo geral, fixamos os seguintes 
objetivos específicos: a) identificar e listar os objetivos 
da proposta curricular de Sergipe enviada ao Mec; b) 
identificar e listar os objetivos da BNCC;  c) apontar 
convergências nos objetivos culturais.

Para tanto, analisaremos dois documentos: o Refe-
rencial Curricular Rede Estadual de Ensino de Ser-
gipe, proposta curricular enviada ao MEC em 2015, 
e a terceira e última versão da BNCC, em 2017. Este 
estudo é, portanto, histórico e documental, de natureza 
exploratória, relativo à legislação educacional brasileira 
com foco no ensino de línguas, no âmbito da pesquisa 
qualitativa. A pesquisa histórica consiste em “investigar 
acontecimentos, processos e instituições do passado 
para verificar a sua influência na sua sociedade de hoje” 
(LAKATOS, 1995, p. 82). É documental, pois “vale-se 
de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 1999, p. 66).

   Considerando que na atualidade inicia-
-se o processo pela implementação da Base Nacional 
Comum Curricular, o estudo do tema objetivos curri-
culares é de suma importância quando se atenta para o 
fato de que a definição de objetivos é parte da constru-
ção de um currículo:

O currículo é o “inventário de atividades 
implementadas com vistas a conceber, orga-
nizar e planejar uma ação educacional ou de 
formação, incluindo a definição de objetivos, 

conteúdos, métodos (incluindo avaliação) e 
materiais de aprendizagem, bem como dispo-
sições para a formação de professores e for-
madores” (CEDEFOP, 2011 apud UNESCO, 
2016, p.30, grifo nosso). 

Nesta seção conceituaremos ‘objetivo curricular’ e 
as principais questões que o envolvem, a fim de prepa-
rar o terreno para a análise dos objetivos (habilidades) 
explicitados no Referencial Curricular de Sergipe.  

1. TEMA, PROPÓSITO, META OU OBJETIVO?

O emprego da terminologia pertinente ao tema 
curricular pode suscitar várias feições na área educa-
cional, fazendo com que objetivos sejam tomados por 
metas, alvos por finalidades, habilidades por propósito 
e assim por diante. Nesse sentido, trazemos definições 
do Glossário de Terminologia Curricular, que mostra 
equivalência para meta e propósito curricular:

[Metas curriculares são] Descrições amplas de 
propósitos ou finalidades, declarados em ter-
mos gerais, sem critérios de desempenho ou 
domínio. Metas ou alvos curriculares relacio-
nam-se a objetivos e filosofia educacional. São 
programáticos e normalmente não delineiam 
cursos ou itens específicos de conteúdo. Tipi-
camente, referem-se ao desempenho de gru-
pos (por exemplo, todos os alunos, alunos 
em geral, a maioria dos alunos) em vez do 
desempenho de alunos no âmbito individual. 
Nesse sentido, são suficientemente amplos 
para levar a objetivos curriculares específicos. 
Exemplos incluem: ‘estudantes aprenderão a 
respeitar e conviver com pessoas de diferentes 
culturas’; ‘estudantes desenvolverão um senti-
mento de responsabilidade civil’; ‘estudantes 
obterão um grau de apreciação de literatura, 
arte, música’ (UNESCO, 2016, p. 62).

Assim, entendemos que meta ou propósito res-
ponde a pergunta ‘para quê?’, com que finalidade uma 
língua estrangeira deve ser ensinada? Para efeitos desse 
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estudo, nos debruçaremos sobre as expectativas de 
alcance de aprendizagem no que tange à língua estran-
geira em seus objetivos. Objetivos são, portanto:

Declarações específicas que estabelecem 
expectativas mensuráveis para o que os 
alunos devem saber e serem capazes de 
fazer, descritas em termos de resultado de 
aprendizagem (o que se espera que os alunos 
aprendam), produto ou desempenho (o 
que os alunos produzirão como resultado 
de uma atividade de aprendizagem) ou em 
termos de processo (descrevendo o foco das 
atividades de aprendizagem). Podem ser 
vistos como refinamentos de metas/alvos 
curriculares que, por exemplo, especifiquem: 
padrões de desempenho ou as habilidades e 
os conhecimentos que se espera que alunos 
possam demonstrar; grau de domínio 
inferido ou preciso; ou mesmo condições nas 
quais ocorrerá o desempenho. Em termos de 
efetividade, objetivos curriculares devem ser 
concisos e compreensíveis para professores, 
alunos e pais; ser viáveis, para que professores 
e alunos os realizem; abranger aprendizagens 
prévias e exigir que o aluno integre e, em 
seguida, aplique certos conhecimentos, 
habilidades e atitudes, a fim de demonstrar 
o desempenho; e ser mensuráveis de forma 
cumulativa e em diferentes estágios da carreira 
educacional do aluno (UNESCO, 2016, p.68).

Dessa forma, o objetivo responde à pergunta ‘o 
quê?’, o que o aluno deve alcançar ao final da aprendiza-
gem de língua? Que conhecimentos específicos devem 
adquirir para afirmar que aprenderam a língua? 

A noção de ‘cultura’ tem ocupado nas últimas 
décadas o centro das discussões nas ciências humanas e 
sociais. Hall (2005) trabalha as noções de identidade e 
afirma que o sujeito está se tornando fragmentado, isto é, 
constituído de várias identidades e que a globalização na 
modernidade tardia impacta a identidade cultural. Para 
Hall (1997), vem ocorrendo uma “revolução cultural” do 
pensamento humano no sentido substantivo, empírico 

e material da palavra. A cultura passou de uma variá-
vel dependente para uma condição constitutiva da vida 
social, provocando, nos últimos anos, uma mudança de 
paradigma conhecida como a “virada cultural” . 

A seguir, analisamos a proposta inicial de Sergipe 
no que tange às metas e objetivos para o ensino de lín-
guas estrangeiras e sua articulação com a nova e última 
versão da BNCC. 

2. REFERENCAL CURRICULAR REDE ESTADUAL 
DE ENSINO DE SERGIPE

O documento Referencial Curricular (RC), vigente 
no Estado de Sergipe à época do envio da proposta cur-
ricular ao MEC, é constituído por competências gerais, 
habilidades, conteúdos e conceitos básicos. Partindo da 
noção de meta como descrições amplas de propósitos 
ou finalidades, declarados em termos gerais, o Refe-
rencial Curricular assim se pronuncia em relação à lín-
gua inglesa: [uma nova língua] possibilitará ao aluno 
“o acesso a bens culturais da humanidade e lhe pro-
porcionará novas maneiras de se expressar e de ver o 
mundo” (p.101, grifo nosso). Da mesma forma, expõe a 
meta para a língua espanhola: “[o ingresso do espanhol 
nas escolas] proporcionará ao aluno não só o estudo 
preparativo para os exames de seleção às universidades, 
mas também o conhecimento cultural que abarca esse 
idioma e os vários temas relacionados com o mundo 
estudantil” (p.111, grifo nosso). Concluímos que a 
questão cultural é predominante nas metas fixadas pelo 
RC e que tal aspecto dialoga com a BNCC no que tange 
ao desenvolvimento e alcance dos aspectos culturais. 

3. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  

A terceira versão da Base traz a distinção entre Base 
e Currículo, aspecto deficitário apontado nas avalia-
ções das versões anteriores. “A Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) é um documento de caráter nor-
mativo que define o conjunto orgânico e progressivo 
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Edu-
cação Básica. [...] e indica conhecimentos e competên-
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cias que se espera que todos os estudantes desenvolvam 
ao longo da escolaridade” (BRASIL, 2017, p.7).  

O processo de construção da BNCC teve início 
em outubro de 2015 com o envio ao MEC das pro-
postas curriculares dos Estados. Em seguida, foi con-
feccionada a primeira versão e colocada em discussão 
pública. A segunda versão foi pauta de seminários pelo 
país até a elaboração da terceira e última versão, entre-
gue ao Conselho Nacional de Educação no dia 06 de 
abril de 2017.  

A BNCC está estruturada da seguinte forma: ao 
longo da Educação Básica os alunos devem desen-
volver dez competências gerais. Na Educação Infan-
til devem ser assegurados direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, ao passo que no Ensino Fundamental 
cada área do conhecimento (Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas) traz compe-
tências específicas que detalham a forma como as com-
petências gerais se expressam. No caso do componente 
Linguagens, que possui mais de um componente curri-
cular (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 
Inglesa), são apresentadas competências específicas para 
cada componente curricular. Cada um deles apresenta 
um conjunto de habilidades que se relacionam a dife-
rentes objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e 
processos), agrupados em unidades temáticas e são essas 
habilidades que nos interessam neste estudo, conside-
rando que elas expressam as aprendizagens essenciais de 
Língua Inglesa, ou seja, os objetivos a serem alcançados. 
A língua inglesa é justificada pelo fato de possibilitar o 
engajamento dos alunos em um mundo globalizado e a 
ampliação “de horizontes de comunicação e intercâm-
bio cultural, científico e acadêmico” (p. 199).

O Referencial Curricular de Sergipe apresenta as 
metas de aprendizagem na forma de ‘competências 
gerais’, tanto para o Ensino Fundamental quando para 
o Médio, descritas no Quadro 1. 

Já a BNCC apresenta 10 competências específicas 
para o componente língua inglesa, em articulação com as 
competências gerais e as específicas da área de Linguagens. 
Entretanto, apenas o Ensino Fundamental é contemplado 
nessa terceira versão (p.18). Apresentamos a seguir as 
metas (competências específicas) da BNCC, algumas em 
consonância com as competências gerais do RC:

Quadro 1 – Competências Gerais do componente curricular 
língua inglesa - Referencial
Competências Gerais
Ensino Fundamental Ensino Médio
Ampliar o conheci-
mento sobre linguagem 
construído em língua 
materna, por meio de 
comparações com a 
língua estrangeira

Compreender a importância de 
aprender a língua inglesa para 
o ser que vive em um mundo 
globalizado

Valorizar o conheci-
mento de outras cul-
turas como forma de 
compreender o mundo 
em que vive

Desenvolver as habilidades lin-
guísticas, utilizando estratégias 
verbais e não-verbais para favo-
recer a efetiva comunicação e 
alcançar o efeito pretendido em 
situações de produção e leitura

Utilizar recursos lin-
guísticos para ser 
compreendido e com-
preender os outros, 
tanto na fala quanto na 
escrita

Utilizar a língua inglesa como 
ferramenta de acesso a informa-
ções, tecnologias e culturas

Utilizar a língua inglesa 
como ferramenta de 
acesso e diálogo com 
informações, tecnolo-
gias e culturas

Valorizar o conhecimento de 
outras culturas como forma de 
compreensão do mundo em que 
se vive.

Fonte: Sergipe, 2011.

a)  Valorizar e utilizar os conhecimentos historica-
mente construídos sobre o mundo físico, social 
e cultural para entender e explicar a realidade 
(fatos, informações, fenômenos e processos lin-
guísticos, culturais, sociais, econômicos, cien-
tíficos, tecnológicos e naturais), colaborando 
para a construção de uma sociedade solidária. 

b)  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a ima-
ginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e inventar soluções com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

c) Desenvolver o senso estético para reconhecer, 
valorizar e fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
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também para participar de práticas diversifica-
das da produção artístico-cultural. 

d) Utilizar conhecimentos das linguagens ver-
bal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como 
Libras), corporal, multimodal, artística, mate-
mática, científica, tecnológica e digital para 
expressar-se e partilhar informações, experiên-
cias, ideias e sentimentos em diferentes contex-
tos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

e) Utilizar tecnologias digitais de comunicação 
e informação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas do coti-
diano (incluindo as escolares) ao se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos e resolver problemas. 

f) Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pes-
soal, profissional e social, com liberdade, auto-
nomia, consciência crítica e responsabilidade.

A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Funda-
mental – Anos Finais está organizada por eixos, unida-
des temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, 
distribuídos por ano de escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º 
anos).  Os eixos são Oralidade, Leitura, Escrita, Conhe-
cimentos Linguísticos e Gramaticais, e Dimensão Inter-
cultural. Tendo em vista nosso foco nesta dimensão, 
vale dizer que o Eixo Dimensão Intercultural, segundo 
a BNCC, é uma “reflexão sobre aspectos relativos à inte-
ração entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas 
a falantes de língua inglesa, nativos ou não nativos), de 
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de 
conflitos e a valorização da diversidade entre os povos” 
(p.206). Apresentamos no Quadro 2 as habilidades do 
6º ano do Referencial Curricular de Sergipe.

Podemos constatar que as habilidades do RC con-
templam os eixos propostos na nova BNCC: Oralidade, 
Leitura, Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Grama-

ticais, e Dimensão Intercultural. Para Kramsch (1993), 
a cultura é uma característica da própria língua e não 
uma simples informação transmitida pela língua (p. 
8). Acreditamos, assim, que a Dimensão Intercultural 
perpassa todos os eixos, uma vez que língua e cultura 
estão imbricadas, sendo manifestadas nas interações de 
alunos de diferentes classes sociais e grupos étnicos.

Quadro 2 – Habilidades 6º ano – Referencial 
Cumprimentar as pessoas 
Reconhecer os sons e associá-los às letras do alfabeto
Reconhecer palavras estrangeiras em nomes de lugares, 
marcas de produtos, equipamentos, jogos, internet etc  
Fazer perguntas e dar respostas, em inglês, sobre a identifi-
cação de nome, idade, origem e telefone.
Usar os números cardinais para falar sobre idade, horas, 
preço etc.
Desenvolver habilidade oral e escrita usando os verbos ser, 
estar e ter.

Fonte: SERGIPE, 2011, grifo nosso.

A habilidade “Reconhecer palavras estrangeiras 
em nomes de lugares, marcas de produtos, equipa-
mentos, jogos, internet etc” afina-se com as habilida-
des da BNCC do 6º ano (Quadro 3) no que tange à 
Unidade Temática da Dimensão Intercultural para a 
6º ano, que é a “a lingua inglesa no cotidiano da socie-
dade brasileira/comunidade” e no que diz respeito ao 
Objeto de Conhecimento “presença da língua inglesa 
no cotidiano”.

Numa perspectiva histórica, vale lembrar que a 
língua inglesa está historicamente presente no cotidiano 
brasileiro. No início do século XIX ela passara a ter 
expressiva finalidade utilitária em virtude da presença 
inglesa no Brasil, propiciando influências culturais 
materiais e imateriais. Segundo Freyre (2000), o século 
XIX foi, sobretudo na sua primeira metade, “o século 
inglês por excelência” (p. 273). O segundo período de 
dominação remete ao século XX, como resultado na 
influência econômica dos Estados Unidos. 

Apresentamos a seguir as habilidades do 6º ano da 
BNCC que contemplam o Eixo Intercultural.
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Quadro 3 – Habilidades 6º ano – BNCC 
Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como 
língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua).
Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasi-
leira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas 
de circulação e consumo) e seu significado.
Avaliar elementos/produtos culturais de países de língua 
inglesa absorvidos pela sociedade brasileira/comunidade.

Fonte: MEC, 2017, p. 207

De acordo com a BNCC, “aprender inglês implica 
problematizar os diferentes papéis da própria língua 
inglesa no mundo, seus valores, seu alcance e seus efei-
tos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na 
sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva 
histórica” (BRASIL, 2017, p.201, grifo nosso). Investigar o 
alcance da língua inglesa no mundo pode proporcionar 
o entendimento de que há outras variedades da língua 
inglesa além das hegemônicas britânica e americana e que 
a internacionalização do inglês se torna cada vez mais evi-
dente. Apresentamos a seguir as habilidades apresentadas 
no RC, com destaque para a primeira habilidade:

Quadro 4  - Habilidades 7º ano – Referencial 

Descobrir alguns países falantes de língua inglesa, loca-
lizando-os no mapa do mundo
Adquirir repertório linguístico, fazendo relação entre espa-
ços, esportes, ocupações e meios de transporte do Brasil e 
de outros países
Fornecer e obter instruções
Perguntar e responder sobre habilidade, capacidade e per-
missão, usando o verbo can
Descrever ações que estejam acontecendo no ato da fala
Indicar posse com o caso genitivo e com os adjetivos 
possessivos
Solicitar e fornecer informações no tempo presente
Descrever ações habituais
Dar informações quanto à localização de espaços e pes-
soas, utilizando as preposições de lugar

Fonte: Sergipe, 2011, p. 104, grifo nosso

De início, determinar quais são os ‘países falantes 
de língua inglesa’ não é tarefa fácil. A habilidade de 

‘descobrir’ esses países pode levar ao entendimento de 
como a língua inglesa está distribuída no globo e o sta-
tus que ela possui neles. Para Crystal (2003), devemos 
considerar não apenas os países onde a língua inglesa é 
língua materna (além do Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África do 
Sul, vários países caribenhos e um ou outro território), 
como também aqueles onde a língua inglesa possui “um 
lugar especial nas comunidades” (p. 4), como é o caso, 
por exemplo, de Ghana, Nigeria, India, Singapore and 
Vanuatu, onde a língua inglesa possui status de língua 
oficial visando seu uso como meio de comunicação no 
âmbito governamental, jurídico, na mídia e no sistema 
educacional. Outro fator a ser considerado é o status não 
oficial da língua inglesa, porém com prioridade na área 
de ensino de línguas. A habilidade de ‘descobrir alguns 
países falantes de língua inglesa’ aproxima-se da pri-
meira habilidade da BNCC para o 7º ano (Quadro 5).

 
 Quadro 5  - Habilidades 7º ano – BNCC
Investigar o número aproximado de falantes de língua 
inglesa como língua estrangeira no mundo, para analisar o 
alcance dessa língua no mundo
Explorar modos de falar em língua inglesa (falantes nativos 
e não nativos), refutando
preconceitos e reconhecendo a variação linguística como 
fenômeno natural das línguas.
Reconhecer a variação linguística como manifestação de 
formas de pensar e
expressar o mundo por diferentes falantes.

Fonte: MEC, 2017, p. 211

A descrição das habilidades na BNCC para o 7º 
ano ampara também o tema Comunicação Intercul-
tural com ênfase na variação linguística como fenô-
meno natural das línguas, além do alcance e status 
dela no mundo. As variações linguísticas dão à língua 
inglesa o título de ‘inglês mundial’ (World English) e 
expressam identidades nacionais (CRYSTAL, 2003). 
Apresentamos a seguir as habilidades do RC para o 
8º ano. 
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Quadro 6  - Habilidades 8º ano – Referencial 
Compreender textos de diferentes gêneros e temáticas
Distinguir os alimentos e bebidas saudáveis dos não 
saudáveis
Identificar hábitos alimentares em diferentes culturas
Conhecer monumentos históricos, culturais e de lazer de 
diferentes países, através da pesquisa.
Relacionar os diferentes espaços de lazer às atividades que 
neles se pode praticar
Dialogar sobre ações do presente e do passado
Relacionar personalidades às suas invenções
Reconhecer comemorações que ocorrem em datas e de 
modos diferentes em diferentes países e culturas
Usar o verbo could para indicar capacidade e/ou habilidade 
no passado

As habilidades do 8º ano possuem mais adjacên-
cias com o Eixo Intercultural do que as dos anos ante-
riores e contempla uma habilidade não muito comum 
em propostas curriculares, que é a identificação de 
hábitos alimentares em diferentes culturas. Tais hábitos 
são, portanto, elementos culturais que deixam entre-
ver a identidade de quem os utiliza. Já as habilidades 
“Conhecer monumentos históricos, culturais e de lazer 
de diferentes países, através da pesquisa” e “Reconhe-
cer comemorações que ocorrem em datas e de modos 
diferentes em diferentes países e culturas” afinam-se 
com uma das unidades temáticas da BNCC para 8º 
ano “manifestações culturais”, visando à construção de 
repertório artístico-cultural (Quadro 7).

Quadro 7  - Habilidades 8º ano – BNCC 
Construir repertório cultural por meio do contato com 
manifestações artístico-culturais vinculadas à língua 
inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música,
cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a 
diversidade entre culturas.
Investigar de que forma expressões, gestos e comportamen-
tos são interpretados
em função de aspectos culturais.
Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre 
pessoas de culturas
diferentes que falam a língua inglesa como língua materna 
ou estrangeira.

Fonte: MEC, 2017, p.215

Outra unidade temática da BNCC para o 8º ano é 
a Comunicação intercultural, cujo objeto de conheci-
mento é o impacto de aspectos culturais na comunicação. 
Mesmo compartilhando do conhecimento de uma língua, 
barreiras à comunicação podem surgir em decorrência de 
aspectos culturais como expressões, gestos e comporta-
mentos da outra pessoa. Por outro lado, o conhecimento 
de fatores culturais de pessoas de culturas diferentes tor-
na-se uma ferramenta eficaz com a qual trabalhar para a 
promoção do entendimento entre elas. Apresentamos a 
seguir as habilidades do RC para o 9º ano:

Quadro 8  - Habilidades 9º ano – Referencial  
Inferir o tema ou assunto principal de um texto 
Utilizar o texto para explorar vocabulário e estruturas gra-
maticais, além da leitura e compreensão do mesmo
Traduzir e analisar letras de músicas de diversos gêneros 
que, dentre outros temas, abordem questões étnico raciais
Compreender o significado de termos utilizados na área de 
informática e em aparelhos eletrônicos
Opinar e comentar sobre temas discutidos em classe
Produzir narrativas, biografias e entrevistas
Expressar previsões e planos para o futuro
Comparar os hábitos das pessoas durante determinados 
períodos da vida como infância e namoro, por exemplo, 
com os dos dias atuais.
Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção 
oral e escrita em língua inglesa

Fonte: Sergipe, 2011, p. 105-106

Como podemos verificar, não há habilidades do eixo 
dimensão intercultural na proposta de Sergipe para o 9º 
ano. Talvez “Compreender o significado de termos utili-
zados na área de informática e em aparelhos eletrônicos” 
possa trazer o entendimento de que não apenas a língua 
inglesa reside no cotidiano brasileiro como também o fato 
de que muitos termos não são traduzidos para a língua 
portuguesa. Há também a necessidade de se observar o 
outro lado da moeda que são os estrangeirismos ou abra-
sileiramento de palavras como ‘start’ (começar) transfor-
madas em ‘startar’, fenônemo que deveria ser trazido à 
discussão em sala de aula. Uma expectativa que poderia 
ser trabalhada seria o papel da língua inglesa como ponte 
para o conhecimento científico, expresso nas habilidades 
da BNCC para o 9º ano (Quadro 9).
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Quadro 9  - Habilidades 9º ano – BNCC  
Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em 
função do processo de colonização nas Américas, África, 
Ásia e Oceania.
Analisar a importância da língua inglesa para o desenvol-
vimento das ciências (produção, divulgação e discussão de 
novos conhecimentos), da economia e da política no cená-
rio mundial.
Discutir a comunicação intercultural por meio da língua 
inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de cons-
trução de identidades no mundo globalizado.

(BRASIL, 2017, p. 219)

A questão identitária ganha bastante fôlego nessa 
última descrição de habilidades da BNCC, dentro da 
unidade temática “Comunicação intercultural” com 
enfoque na  construção de identidades no mundo glo-
balizado. A globalização, processo de mudança típica 
das sociedades modernas, impacta a identidade cultural, 
deixando o indivíduo fragmentado. Para Hall (2005), 
as identidades culturais nacionais estão sendo afetadas 
ou deslocadas pelo processo de globalização, redirecio-
nando o foco para identidades locais e regionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigamos os objetivos de aprendizagem estabeleci-
dos na proposta curricular de Sergipe enviada ao Mec como 
passo inicial para a construção da Base Nacional Comum 
Curricular, que em sua 3ª e última versão traz como um 
de seus eixos a dimensão intercultural para o alcance das 
habilidades fixadas para cada ano e cada componente cur-
ricular. Encontramos tangências nas descrições dos dois 
documentos, no que concerne à dimensão intercultural, 
com predominância do fator alcance da língua inglesa no 
mundo e sua presença no cotidiano brasileiro. 

Partindo da perspectiva de que as habilidades “não 
descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem 
induzem à opção por abordagens ou metodologias” (BRA-
SIL, 2017, p.28), podemos esperar que cada sistema ou rede 
de ensino elabore as habilidades que desejam ver alcança-
das levando em conta as diferentes realidades e contextos 
na construção de seus currículos e projetos pedagógicos.

Acreditamos que as habilidades evidenciadas na 
proposta curricular de Sergipe tendo como contra-
ponto as habilidades fixadas pela nova BNCC possam 

ser analisadas e desenvolvidas à luz das necessidades e 
realidades do aluno, levando em conta o contexto de 
globalização em que a língua inglesa é ensinada, de des-
locamentos de identidades.
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RESUMO

O presente artigo trata da convergência entre currículo e formação inicial de pro-
fessores, com o objetivo de mostrar a não factibilidade de muitas das transfor-
mações pretendidas para os cursos de licenciatura a partir da aprovação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta analítica se justifica pelo fato de 
que grande parte da literatura entende a superação da fragmentação radicalmente 
disciplinar que a BNCC enseja como forma de valorizar a diversidade de saberes 
e vivências culturais que devem estar presentes nos cursos de formação, ao que 
se contrapõem as abordagens críticas à interdisciplinaridade que o artigo identi-
fica em correntes específicas da pesquisa no campo. Além do aporte bibliográfico 
especializado, o artigo se vale de um corpus documental constituído pela legislação 
educacional em vigor produzida para o currículo da Educação Básica e para os cur-
sos de licenciatura no Brasil.  A análise conclui que a BNCC poderá sim transfor-
mar a organização dos cursos de licenciatura, mas não pelo caminho da formação 
interdisciplinar apontada como precípua.  
Palavras-chave: Teorias do currículo; Formação de professores; Interdisciplinari-
dade; Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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NATIONAL CURRICULAR COMMON BASE AND TEACHER TRAINING: FOCUSING THE INTERDISCIPLINARY 
ORGANIZATION OF THE TEACHING AND LEARNING PROCESS

ABSTRACT
This article deals with the convergence between curriculum and initial teacher training, with the aim of showing the feasibility of many 
of the transformations intended for undergraduate courses from the approval of the National Curricular Common Base (NCCB). The 
analytical proposal is justified by the fact that much of the literature considers overcoming the radically disciplinary fragmentation that 
the BNCC provides as a way of valuing the diversity of knowledge and cultural experiences that must be present in the training courses, 
to which the critical approaches to the interdisciplinarity that the article identifies in specific currents of the field research are opposed 
to. In addition to the specialized bibliographical contribution, the article is based on a documentary corpus constituted by the educatio-
nal legislation, produced for the curriculum of Basic Education and for undergraduate courses in Brazil. The analysis concludes that the 
NCCB can transform the organization of undergraduate courses, but not through the path of the interdisciplinary training pointed out 
as the pre-eminent one.
Keywords: Curriculum theories; Teacher training; Interdisciplinarity; National Common Curricular Base (NCCB).

BASE NACIONAL COMÚN CURRICULAR Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES: FOCO EN LA ORGANIZACIÓN 
INTERDISCIPLINAR DE LA ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE

RESUMEN
El presente artículo trata de la convergencia entre currículum y formación inicial de profesores, con el objetivo de mostrar la no fac-
tibilidad de muchas de las transformaciones pretendidas para los cursos de licenciatura a partir de la aprovación de la Base Nacional 
Común Curricular (BNCC). La propuesta analítica se justifica por el hecho de que gran parte de la literatura entiende la superación de la 
fragmentación radicalmente disciplinar que la BNCC da lugar como forma de valorar la diversidad de saberes y experiencias culturales 
que deben de estar presentes en los cursos de formación, a lo que se contraponen los abordajes críticos a la interdisciplinaridad que el 
artículo identifica en corrientes específicas de la investigación en el campo. Además del aporte bibliográfico especializado, el artículo se 
vale de un corpus documental constituído por la legislación educacional en vigor producida para el currículum de la Educación Básica y 
para los cursos de licenciatura en Brasil.  El análisis concluye que la BNCC podrá transformar la organización de los cursos de licencia-
tura, sin embargo no seguirá el camino de la formación interdisciplinar apuntada como precipua.  
Palavras-chave: Teorías del currículum; Formación de profesores; Interdisciplinaridad; Base Nacional Común Curricular (BNCC).

BASE NATIONALE COMMUN CURRICULAIRE ET FORMATION DE PROFESSEURS: LA CIBLE DANS 
L’ORGANISATION INTERDISCIPLINAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT ET  L’ APPRENTISSAGE

RÉSUMÉ 
Cet’article s’agit de la convergence entre le curriculum et la formation de professeurs, avec l’objectif de montrer que il n’y a pas faisabilité 
de beaucoup des transformations désirées pour les cours de graduation à partir de l’approbation de la Base Nationale Commun Curri-
culaire ( BNCC). La proposition analytique est justifiée pour le fait que une grande partie de la littétaure  comprend qui surmonter la 
fragmentation radicalement disciplinaire que la BNCC désire comme  manière de valoriser la diversité de connaissances et expérien-
ces culturelles qui doivent être presentes dans les cours de formation, s’oppose à abordages critiques à interdisciplinarité que l’article 
identifie dans les courants spécifiques de la recherche dans le champ. Au-delà de la contribution bibliofraphique spécialisé , l’article se 
soutiennent dans un corpus documental constitué par la législation éducationnelle en vigueur , produite pour le curriculum  de l’Éduca-
tion  Basique et pour les cours de graduation au Brésil. L’analyse a conclu que la BNCC pourra transformer l’organisations des cours de 
graduation, mais non par le chemin de la formation interdisciplinaire indiquée comme principale.
MOTS-CLÈS : Théories du curriculum ;Formation de professeurs ;interdisciplinarité ; Base Nationale Commun Curriculaire ( BNCC).
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A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2016a, 2017) é uma política direcionada ao sistema 
educacional brasileiro anunciada pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1961, 1996), 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Edu-
cação Básica (BRASIL, 2013) e pelo Plano Nacional de 
Educação (BRASIL, 2014), cuja finalidade substancial é 
a orientação de propostas curriculares voltadas para um 
projeto de educação humana integral com fundamento 
na qualidade social, que atende sub-repticiamente aos 
propósitos formulados pela UNESCO para a educação 
brasileira a partir de 1990 (UNESCO, 1990, 2000, 2004, 
2008). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC ou 
Base) corresponde a uma expectativa de mudanças na 
preparação inicial dos professores realizada nos cursos 
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura, bem como 
para a formação continuada oferecida pelas redes de 
ensino após o ingresso no magistério. Já na primeira 
versão da Base, divulgada pelo Ministério da Educação 
(MEC) para consulta pública no dia 15 de setembro de 
2015 (BRASIL, 2015a), encontra-se uma apresentação 
do então Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, 
onde se lê que “dois rumos importantes serão abertos 
pela BNCC: primeiro, a formação tanto inicial quanto 
continuada dos nossos professores mudará de figura; 
segundo, o material didático deverá passar por mudan-
ças significativas [...]” (RIBEIRO, 2015a, p. 2). A segunda 
versão revista, divulgada pelo MEC em 03 de maio de 
2016 (BRASIL, 2016a), coloca a Política Nacional de For-
mação de Professores (BRASIL, 2016b) como decorrên-
cia de um alicerce comum para os currículos, de forma 
que por meio da ação docente possam ser promovidos 
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento preco-
nizados para todos os estudantes da Educação Básica, 
que deverão ser acolhidos em uma perspectiva inclusiva 
frente à diversidade que se observa no país. Dessa forma, 
a terceira versão, divulgada no dia 6 de abril de 2017 pelo 
MEC (BRASIL, 2017) anuncia pressupostos para a inte-
gração sistêmica das políticas educacionais no país:

Referência nacional para a formulação dos 
currículos dos sistemas e das redes escolares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-

cípios e das propostas pedagógicas das insti-
tuições escolares, a BNCC integra a política 
nacional da Educação Básica e vai contribuir 
para o alinhamento de outras políticas e ações, 
em âmbito federal, estadual e municipal, refe-
rentes à formação de professores, à avaliação, 
à elaboração de conteúdos educacionais e aos 
critérios para a oferta de infraestrutura ade-
quada para o pleno desenvolvimento da edu-
cação (BRASIL, 2017, p. 8).

O significado das transformações aventadas pela 
Base sobre as políticas de formação inicial de profes-
sores ainda é um fato pouco estudado, pois as consta-
tações empíricas sobre as questões reais que ocorrerão 
no planejamento pedagógico dos cursos de licenciatura 
somente poderão se configurar ao longo do tempo. Mui-
tas especulações midiáticas sobre o assunto já surgiram e 
continuam a aparecer, como aquela realizada pelo ex-Mi-
nistro da Educação no Governo Dilma Rousseff, Aloi-
zio Mercadante, ao ponderar em um Seminário sobre o 
imenso desafio que está a surgir devido à Base represen-
tar um instrumento a partir do qual pode ser pensada 
uma licenciatura capaz de promover um salto de quali-
dade na educação brasileira (MERCADANTE, 2016). A 
presidenta da comissão responsável pelo parecer sobre 
o texto que foi encaminhado pelo MEC após a incor-
poração das contribuições apresentadas pela sociedade 
por meio da consulta pública correspondente à primeira 
versão, que encerou em 15 de março de 2016, afirma que 
os impactos da Base na formação de professores ainda 
é uma questão muito difícil de ser discutida. “Qualquer 
que seja o ator que diga que é uma discussão fácil, ele não 
está tendo uma consciência maior das implicações desse 
campo” (AGUIAR, 2016).

A longa lista de objetivos específicos definidos pela 
Base considera as dimensões ética, estética e política de 
efetivação dos direitos à aprendizagem e ao desenvol-
vimento, que na verdade se aproximam também do 
que pode ser considerado como o dever de aprender. 
Estes direitos e deveres foram há muito tempo forja-
dos pelos ideários históricos da educação nacional e 
recentemente veem-se particularmente valorizados 
pelas políticas de formação consignadas nas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 
(BRASIL, 2010, 2013) e no Plano Nacional de Educa-
ção (BRASIL, 2014). A reboque de tais políticas, a Base 
propõe um quadro complexo de organização curricular 
arranjado em quatro áreas de conhecimento: Ciências 
da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Mate-
mática. A partir dessas áreas são definidos os direitos, 
subentendendo também os deveres comuns dos alunos 
à aprendizagem e ao desenvolvimento em todas as esco-
las, que não se constituem como a totalidade do currí-
culo, mas são a parte essencial dele. A proposta é que cada 
escola acrescente em diálogo com a base comum com-
ponentes diversificados de ensino, formulados de acordo 
com as especificidades do contexto onde está situada e 
que serão oferecidos ao longo do processo de aprendiza-
gem. A fragmentação dos conhecimentos que alicerça o 
trabalho docente tradicionalmente praticado na educação 
básica brasileira é o principal alvo contra o qual os com-
ponentes curriculares das áreas de conhecimento estão 
voltados. Para realizar a desfragmentação dentro de uma 
mesma área de conhecimento e entre as diferentes áreas 
são evocados os temas integradores como uma noção que, 
segundo a BNCC, perpassa as experiências individuais 
dos sujeitos da aprendizagem e dizem respeito ao seu con-
texto de vida, sua identidade, modos de interação social, 
sua posição ética e compreensão crítica do mundo. Os 
objetivos de aprendizagem são perpassados pelos temas 
integradores, que agregam internamente os componen-
tes curriculares presentes nas áreas de conhecimento e 
ao mesmo tempo unem externamente estas últimas. 
Dessa forma, os temas integradores contemplam:

[...] para além da dimensão cognitiva, 
as dimensões política, ética e estética 
da formação dos estudantes. Os temas 
integradores perpassam objetivos de 
aprendizagem de diversos componentes 
curriculares, nas diferentes etapas da edu-
cação básica. São eles: Consumo e educa-
ção financeira; Ética, direitos humanos e 
cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias 
digitais e Culturas africanas e indígenas 
(BRASIL, 2015a, p. 16, grifos do docu-
mento original).

A ideia construída a partir da leitura da BNCC é 
que o professor capaz de realizar os objetivos por ela 
assumidos precisa de uma formação inicial absoluta-
mente diferente daquela atualmente praticada pelos 
cursos de licenciatura que estão em funcionamento no 
Brasil. A integração do currículo em áreas de conhe-
cimento e o trabalho interdisciplinar pressupõe uma 
formação pautada em conceitos que por força da Base 
condicionarão as políticas voltadas para a preparação 
de professores e a elaboração dos projetos pedagógicos 
dos cursos. Apresenta-se, assim, a necessidade de que 
subsídios teóricos para novas propostas de formação de 
professores sejam lançadas à discussão e de que pes-
quisas empíricas sejam planejadas para acompanhar 
o desenvolvimento das propostas que deverão surgir 
em diversas instituições de ensino superior brasilei-
ras. Alguns aspectos referentes aos propósitos concei-
tuais da Base postos à formação inicial de professores, 
mormente no que diz respeito à integração transversal 
interdisciplinar do currículo são objetos das seções a 
seguir apresentadas neste trabalho.

1. QUAIS MUDANÇAS A BNCC TRARÁ À 
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

A convergência da teoria curricular com o campo 
constituído pela formação de professores caracteriza 
uma delimitação conceitual necessária para circunscre-
ver os fundamentos voltados à compreensão de quais 
serão as transformações que a BNCC empreenderá 
sobre a estruturação dos cursos de licenciatura no Bra-
sil. Como ponto de partida, deve-se levar em conta os 
pressupostos definidos pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para a formação inicial e continuada 
de professores (BRASIL, 2015b). Em suas premissas, as 
DCN entendem o currículo como um conjunto de valo-
res voltados para a inserção do educando no espaço de 
significação social que contribui para a formação da sua 
identidade sociocultural, bem como dos seus direitos e 
deveres como cidadão, “do respeito ao bem comum e à 
democracia, às práticas educativas formais e não formais 
e à orientação para o trabalho” (BRASIL, 2015b, p.1). 
As DCN assumem também como premissa que a rea-
lidade concreta dos sujeitos da aprendizagem é o fator 
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que dá vida ao currículo e propõem que os projetos de 
formação de professores estejam atentos às característi-
cas sociais e culturais das crianças, adolescentes, jovens 
e adultos que frequentam a escola, de forma que a edu-
cação por eles recebida conduzam-nos a cumprirem o 
ordenamento jurídico do Estado brasileiro, fortalecendo 
assim a democracia e valorizando os direitos humanos. 
Há, para este último ponto, as Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos, que deverá ser consi-
derada de modo transversal “na construção dos Projetos 
Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; 
dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); 
dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Institui-
ções de Educação Superior [...]” (BRASIL, 2012, Art. 6º). 
A mesma Diretriz estabelece ainda que a Educação para 
os Direitos Humanos deverá estar presente nos materiais 
didáticos e pedagógicos, nos modelos de ensino, na pes-
quisa e na extensão, bem como na gestão e nos diferentes 
processos de avaliação.

É importante destacar que a proposta preliminar 
correspondente à primeira versão da Base ainda não 
estava em discussão quando as DCN para a formação 
dos profissionais do magistério da Educação Básica 
foram aprovadas, mas o tema já foi tratado de forma 
específica no documento. Segundo este, a BNCC cor-
responde a um processo emancipatório e permanente 
para os alunos, de forma que práticas desenvolvidas 
pelos professores dentro das instituições educativas 
deverão estar de acordo com os princípios de integra-
ção interdisciplinar do currículo, o que dará significado 
aos conhecimentos adquiridos, voltados, conforme 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), para o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.

Os cursos de formação inicial de professo-
res para a educação básica em nível superior, 
cursos de licenciatura, organizados em áreas 
especializadas, por componente curricular 
ou por campo de conhecimento e/ou inter-
disciplinar, considerando-se a complexidade 
e multirreferencialidade dos estudos que os 
englobam, bem como a formação para o exer-
cício integrado e indissociável da docência na 
educação básica, incluindo o ensino e a gestão 

educacional, e dos processos educativos esco-
lares e não escolares, da produção e difusão do 
conhecimento científico, tecnológico e educa-
cional, estruturam-se por meio da garantia de 
base comum nacional das orientações curri-
culares (BRASIL, 2015b, Art. 13º).

A questão que se coloca de forma natural diante 
das considerações assim destacadas seria: quais serão 
as novas propostas dos projetos pedagógicos dos cur-
sos de licenciatura decorrentes dos pressupostos trazi-
dos da Base e como isso impactará a formação inicial 
de professores? Porém, não obstante as expectativas, 
a possibilidade de que os PPC dos cursos de licen-
ciatura movimentem-se no sentido de se abrirem de 
forma decisiva para as premissas trazidas pela BNCC 
parece pouco provável. Mesmo que a comunidade aca-
dêmica se volte determinantemente para as discussões 
sobre a necessidade de que a formação de professores 
deva contemplar novos rumos, como a organização da 
aprendizagem por áreas de conhecimento e o currículo 
interdisciplinar, por exemplo, supõe-se que os efeitos 
práticos disso sobre a revisão dos PPC serão inicial-
mente pouco efetivos. Os modelos de projeto pedagó-
gico divulgados pelas reitorias de graduação para que os 
cursos cumpram as disposições legais das DCN é uma 
cultura aderente à burocracia universitária, que talvez 
somente possa ser mudada a curto prazo por força de 
fatores externos determinantes, como alterações subs-
tanciais associadas à BNCC que se farão presentes nas 
próprias Diretrizes dos cursos de licenciatura. Dessa 
forma, em relação aos PPC dos cursos de formação ini-
cial de professores, tudo indica que as mudanças trazi-
das pela Base somente serão efetivas quando políticas 
públicas específicas que atualizem as DCN ocorrerem. 
Caso isso venha a acontecer, as DCN poderão reco-
mendar, por exemplo, a carga horária e a sistemática 
específica das atividades interdisciplinares dentro da 
estrutura curricular comum aos PPC das licenciaturas, 
constituída pelo núcleo de estudos básicos, núcleo de 
aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo 
integrador das disciplinas.

Diante das hipotéticas dificuldades que serão sen-
tidas a curto prazo em relação a mudanças significa-
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tivas nos cursos de licenciatura em consonância com 
os princípios da Base, então os setores estatais de for-
mulação das políticas educacionais agirão e proporão 
diretrizes específicas para que as pretendidas trans-
formações aconteçam. Essa possibilidade se justifica 
diante da cultura acadêmica brasileira ser pouco sus-
cetível a modificações, como bem apontam os especia-
listas sobre a história do nosso ensino superior: “Muito 
já se falou nesses últimos anos sobre a universidade 
no país. Diferentes interpretações foram apresentadas 
sobre a história dessa instituição e seus impasses, mas o 
desafio maior é transformá-la” (FÁVERO, 2006, p. 18). 
A autora esclarece que a universidade brasileira vive um 
permanente estado de crise, intimamente relacionada 
ao colapso das instituições existentes na sociedade, que 
quando confrontadas com a mudança de interesses da 
velha ordem demoram para assumir um papel atento 
como resposta às necessidades emergentes.

No caso da escola da Educação Básica, Macedo 
(2013) dá um exemplo que mostra como nos últimos 
anos as respostas às crises dos sistemas curriculares 
no Brasil têm acarretado propostas de intervenções 
políticas específicas. Nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) produzidos entre 1995 e 1997, 
as propostas propriamente ditas eram precedidas 
por amplas seções com dados estatísticos que 
demonstravam o baixo desempenho dos alunos nas 
provas comparativas nacionais e internacionais, índices 
de analfabetismo elevados, insucesso de permanên-
cia na escola e ampla desigualdade na relação cidade 
e campo. Isso reafirmava a necessidade de que o pro-
jeto educacional do país fosse urgentemente revisado 
com vistas a procurar corrigir os déficits que não mais 
caberia serem aceitos. Assim, o aparecimento das DCN 
de 2010 decorreu do fato de que nosso sistema educa-
cional, mesmo diante dos avanços das últimas décadas, 
vivia uma crise de qualidade, o que conduz a autora a 
esclarecer que:

Não é apenas na legitimação da intervenção 
em nível mais global que a ideia de crise está 
presente. Também ao se tratar da introdução 
de componentes curriculares específicos ou 
na proposição de que as diretrizes privilegiem 

determinados aspectos, a falência do sistema 
anterior é apresentada como contraponto. 
A defesa da educação multicultural, por 
exemplo, é justificada por um quadro de 
desigualdades econômicas e sociais, assim 
como por exemplos de desrespeito aos 
direitos humanos, que explicita uma crise de 
reconhecimento das diferenças na sociedade 
brasileira (MACEDO, 2013, p. 442-3).

Esta leitura reforça a hipótese de que diante da 
provável crise que as licenciaturas brasileiras sofrerão 
pelo fato de os professores por elas formados não con-
seguirem obter sucesso em seus esforços para a garan-
tia dos direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento 
propalados pela Base, então os meios de formulação 
de políticas públicas educacionais reagirão para apre-
sentar soluções, talvez na forma de uma nova revisão 
das DCN específicas para os cursos de formação, talvez 
com outros instrumentos. A leitura apresentada pela 
mesma autora em um artigo posterior (MACEDO, E., 
2015) robustece a ideia de que os professores formados 
para atuarem à luz da Base provavelmente não consi-
gam trabalhar segundo os pressupostos dos direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento evocados, para 
fundamentar as articulações entre as áreas do conhe-
cimento e as etapas de escolarização na realização dos 
objetivos da educação básica. Isso se deve a vícios exis-
tentes na própria concepção da Base, que postula direi-
tos individuais ao mesmo tempo dirigidos para todos 
coletivamente. “São, portanto, direitos individuais e 
universais, apresentados como a única forma de garan-
tir a vida democrática” (MACEDO, E., 2015, p. 896). 
Os pressupostos da Base, esclarece a autora, decorrem 
do discurso político de que a igualdade é garantida pela 
ideia de semelhança derivada do republicanismo fran-
cês, que elimina o indivíduo da esfera formada pelos 
seus pertencimentos concretos e o conduz ao modelo 
triunfante de povo e nação instaurados pela Revolução 
Francesa. Os indivíduos acabam perdendo seus direitos 
à diferença quando são educados para se integrarem no 
contexto de uma nação universal que resguarda ainda 
hoje os traços do iluminismo francês e que por ser 
totalizante acaba também sendo totalitária. Trata-se de 
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uma recusa à educação como ideia universal no sentido 
que Kant (1999) atribui ao conceito de Pedagogia e ao 
mesmo tempo é uma exposição do alcance limitado da 
BNCC e das demais políticas públicas brasileiras con-
temporâneas no que diz respeito aos princípios formu-
lados para a Educação Básica.

Nesse sentido, as incongruências decorrentes da 
concepção iluminista presente na Base impõe aos pro-
fessores limitações não somente quanto aos objetivos 
político-educacionais pretendidos, mas distorcem 
também a perspectiva de que os conhecimentos tradi-
cionalmente ensinados pela escola passem a se dar de 
forma integrada e desfragmentada. Como se sabe, para 
realizar a desfragmentação dentro de uma mesma área 
de conhecimento e entre as diferentes áreas, a Base pro-
põe os temas integradores como uma noção que per-
passa as experiências de vida dos sujeitos individuais 
de aprendizagem, que caracterizam sua identidade, 
modos de interação social, sua posição ética e com-
preensão crítica sobre o mundo. Porém, ao passar além 
das experiências individuais os temas integradores se 
dirigem para uma concepção educativa permeada pela 
universalidade totalizante e abstrata. A concepção de 
totalização do conhecimento está presente ao longo 
de toda a formulação da Base, como por exemplo em 
relação à formação de competências específicas de lin-
guagens para o Ensino Fundamental: “Compreender as 
linguagens como construção humana, histórica e social 
e o seu caráter constitutivo de organização e significa-
ção da realidade” (BRASIL, 2017, p. 62). Dessa forma, a 
Base conta com a possibilidade de que os sujeitos indi-
viduais consigam realizar abstrações universais totali-
zadoras fora de seu tempo concreto de aprendizagem 
por meio da proposta de um ensino que não deixa de 
ser contextualizado, mas ao mesmo tempo é essencial-
mente interdisciplinar e por isso persegue o desenvolvi-
mento da capacidade de abstrair e perceber, o que pode 
ser generalizado para contextos mais amplos por meio 
da criatividade e da imaginação.

A hipótese sobre a dificuldade enfrentada pelos 
professores com relação ao ensino baseado na inte-
gração interdisciplinar do currículo encontra eco em 
muitos autores, como Vaideanu (2006). Mesmo que a 
reflexão deste autor seja favorável a que os professores 

devam adotar as perspectivas da interdisciplinaridade 
traçadas pela moderna teoria educacional, seu traba-
lho fundamenta a ideia de que a opção interdisciplinar 
pode trazer mais problemas e prejuízos do que o ensino 
baseado em disciplinas consegue alcançar. Outros 
veem os “estudos interdisciplinares numa encruzi-
lhada” (KLEINBERG, 2008), e as concepções deste 
autor servem para fundamentar a hipótese niilista de 
que os professores não conseguirão obter sucesso em 
realizar uma integração interdisciplinar do currículo, 
conforme apontado pela Base.

Na Crítica do Juízo, Kant teria estabelecido, 
segundo Ferris (2003), que quando uma ciência 
empresta seus princípios para a constituição de outra, 
a primeira pode ser facilmente esquecida, pois o campo 
científico emergente reivindica seus próprios direi-
tos sobre o arsenal de conceitos herdados. A alegação 
kantiana aplica-se à epistemologia moderna no sentido 
de entender que a construção interdisciplinar se auto 
reproduz como uma disciplina, de forma a não sobrevi-
ver da maneira como foi gerada, pois ao deslocar para 
o seu interior os princípios que lhe deram procedên-
cia torna-se metodologicamente independente e autô-
noma. Tal alegação afirma que a interdisciplinaridade é 
ontologicamente possível, portanto possui as proprie-
dades mais gerais do ser, mas é preciso “reconhece-la 
fundamentalmente como uma forma de fazer pesquisa” 
(FERRIS, 2003, p. 1252). Em seu sentido ontológico, a 
interdisciplinaridade não é, portanto, um conceito pro-
priamente aplicável ao ensino. 

A discussão realizada por Szeman (1998) sobre os 
efeitos da política na interdisciplinaridade aponta que 
os conceitos a este ponto associados proliferaram na 
academia nas últimas décadas, muitas vezes de forma 
contraditória e alimentada por posições, discursos e 
desejos que estão longe de imporem práticas isentas de 
definições ilusórias e interesses escusos. “O que quero 
chamar a atenção é que a interdisciplinaridade é uma 
prática de contornos acadêmicos substancialmente 
políticos” (SZEMAN, 1998, p. 2). Segundo o autor, 
torna-se necessário fazer alegações sobre os limites da 
política da interdisciplinaridade, o que obviamente não 
exclui os projetos curriculares a ela associados. Como a 
BNC está fundamentalmente pautada nos princípios da 
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interdisciplinaridade, torna-se necessário indagar a que 
interesses políticos ela atende.

2. DESCONSTRUINDO OS FUNDAMENTOS DA 
BASE

Entre os agentes intelectuais que, ao refletirem 
sobre a formação de professores, exprimiram dúvidas 
céticas e radicais em relação aos fundamentos coloca-
dos pela BNCC, destacam-se os membros do Grupo de 
Pesquisa em Currículo e Formação (FORMACCE), que 
recentemente assinaram um artigo científico cujas con-
siderações críticas são veementes:

O ‘direito à aprendizagem e ao desenvolvimento’ 
como palavra de ordem para se argumentar a 
possibilidade de uma base comum nacional 
em currículo torna-se um paradoxo criado 
pelo discurso oficial, quando a diversidade é 
celebrada pela própria oficialidade educacio-
nal brasileira. Acrescente-se a este argumento 
a necessidade de que num contexto em que a 
diferença vem sendo pleiteada em diversos 
cenários da educação, é preciso colocar que o 
fenômeno da aprendizagem é hoje percebido 
como um instituinte cultural (in)tensamente 
valorado [...]. Se é assim, só pelo reconheci-
mento da heterogeneidade dos contextos e seus 
movimentos, das culturas em suas irredutíveis 
e relacionais experiências culturais, que pode-
mos pleitear direitos à aprendizagem. Sabemos 
que alguns direitos conquistados são transver-
sais a vários segmentos sociais, suas histórias e 
culturas, mas isso não permite se pensar fazer 
políticas de currículo hipertrofiando o comum 
e o nacional para se galgar eficiência, eficácia e 
direitos. Esse é um agenciamento que traz con-
sigo o perigo da homogeneização como política 
de sentido para políticas e gestão de currículos. 
Da nossa perspectiva e da perspectiva da nossa 
práxis curricular e formativa, é preciso reexis-
tir a essa compulsão ‘conjuntista identitária’. 
(MACEDO; NASCIMENTO; GUERRA, 2014, 
p. 1566-1567).

Os pesquisadores do FORMACCE desmascaram 
em seu artigo a perspectiva política que nutre a cons-
trução da identidade nacional proposta pela Base, defi-
nida por uma ordem cultural cuja inspiração central é 
o professor conhecer as sequências de conteúdos para 
serem ensinados como pautas associadas à didática 
diretiva. Em geral, afirmam os pesquisadores, este pen-
samento apresenta uma “relação próxima com a com-
pulsiva vontade de exterodeterminação ao conceber 
conhecimentos eleitos como formativos” (MACEDO; 
NASCIMENTO; GUERRA, 2014, p. 1559). A análise 
marca de forma profunda o trabalho daqueles pes-
quisadores sobre currículo e formação, que diante dos 
conhecimentos eleitos como formativos indagam: Mas 
quem os elege? Para quem? Contra quem? Como?

A tomada de posição a favor de uma hipótese nii-
lista sobre o efeito da política educacional esquemati-
zada pela BNCC segue a pista deixada pelos autores que 
criticam as soluções fáceis encontradas para as grandes 
questões curriculares, a todo momento produzidas pelo 
poder público como resposta aos efeitos da crise na 
escola. “No momento atual brasileiro, essas questões se 
apresentam como a de necessidade de uma Base Nacio-
nal Comum” (ALVES, 2014, p. 1467). Na interpretação 
da autora, a BNCC seria uma solução fácil apresentada 
para resolver o problema da crise de qualidade encon-
trada no sistema educacional brasileiro, mas essa pseu-
dossolução não consegue responder nem mesmo à mais 
elementar das questões: o que significa uma BNCC?  
Diante da diversidade das imagens que se fazem sobre 
o papel da escola na sociedade contemporânea, seja por 
decorrência de convicções políticas discordantes, seja 
por divergências entre grupos de interesses estabeleci-
dos na sociedade, um entendimento consensual sobre o 
que poderia ser uma BNCC é praticamente impossível. 
Para os que acreditam serem capazes de chegar a uma 
resposta satisfatória, a autora apresenta outra questão: 
precisamos de uma BNCC?  Para ela, a necessidade 
efetiva de uma base comum vem sendo questionada 
pela maioria dos que estudam currículo no Brasil. Se 
encontrada, tal necessidade remete ao surgimento do 
capitalismo em seus primórdios, que precisava de um 
ensino igual para todos aprenderem apenas a ler, escre-
ver e contar. Modernamente, a base comum passou a 
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ser defendida como necessária à inclusão escolar das 
chamadas “minorias” e dos chamados “diferentes”, que 
historicamente sempre foram excluídos e hoje lutam 
pelos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 
Mas é preciso uma Base para fazer isso? Por outro lado, 
a BNCC não seria uma resposta complexa demais para 
um problema cuja formulação é simples e prática? Os 
problemas colocados pela autora parecem tornar tem-
perante concluir que diante de tantas respostas fáceis 
dadas a perguntas difíceis fica-se sem saber como os 
docentes devem ser preparados para atuarem no novo 
cenário educativo.

O problema da má formulação das políticas vol-
tadas para o currículo e a formação de professores são 
históricos no Brasil, a exemplo da nossa primeira LDB 
(BRASIL, 1961), inspirada nos programas de ensino 
revolucionários sonhados pelos pensadores da Escola 
Nova na primeira metade do século XX. Marchelli 
(2014) esclarece que os problemas postos atualmente ao 
campo do currículo e formação não são muito diferen-
tes daqueles encontrados ao longo da segunda metade 
do século passado, a exemplo do Conselho Federal de 
Educação (CFE) e dos conselhos estaduais existentes 
na época entenderem os princípios da liberdade de 
ensino formulados pela LDB/61 como anuência para 
“recomendarem apenas os temas sobre a matéria das 
disciplinas obrigatórias e optativas, deixando para os 
estabelecimentos escolares e professores a parte mais 
difícil relacionada à definição dos conteúdos especí-
ficos dos programas” (MARCHELLI, 2014, p. 1506). 
Algo semelhante se passa hoje, quando a Base deter-
mina que a escolha dos conteúdos das disciplinas da 
parte diversificada seja definida pelas escolas segundo 
suas características locais e regionais. O problema está 
na condição reconhecidamente limitada que as escolas 
possuem de conseguir transformar os temas regionais e 
locais em áreas do conhecimento, disciplinas ou eixos 
temáticos condizentes com as premissas da concepção 
curricular a elas proposta pela Base:

Deve-se acrescer à parte comum, a diver-
sificada, a ser construída em diálogo com a 
primeira e com a realidade de cada escola, 
em atenção não apenas à cultura local, mas às 

escolhas de cada sistema educacional sobre as 
experiências e conhecimentos que devem ser 
oferecidos aos estudantes e às estudantes ao 
longo de seu processo de escolarização (BRA-
SIL, 2015a, p. 15, grifo do documento).

Na BNCC, as diretrizes são perceptivelmente obs-
curas quanto aos princípios que os professores deverão 
adotar para definir os componentes da parte diversifi-
cada do currículo e categorizá-los em termos das áreas 
do conhecimento, disciplinas ou temas transversais 
interdisciplinares, de forma que na prática essa diversi-
ficação parece pouco provável, senão até mesmo com-
plexa demais para ser exequível. Problema semelhante 
ocorre com a Integração Transversal do Currículo 
(ITC), associada ao “controle intensificado do conheci-
mento eleito como formativo, da carreira dos professo-
res e da performance de aprendizagem dos estudantes 
via avaliações em grande escala, através de uma estru-
turação com regulação financista e claras vincula-
ções mercadológicas” (MACEDO; NASCIMENTO; 
GUERRA, 2014, p. 1560). A ITC é conexa ao próprio 
conceito de globalização: o currículo globalizado e 
interdisciplinar é uma espécie de “guarda-chuva” que 
agrupa uma ampla variedade de práticas educacionais 
propostas às salas de aula “como exemplo significativo 
do interesse em analisar a forma apropriada de contri-
buir para melhorar os processos de ensino e aprendi-
zagem” (SANTOMÉ, 1998, p. 27). A edição original do 
texto deste autor é de 1994, pouco antes do multicultura-
lismo explodir de vez no interior da teoria curricular com 
um enorme volume de publicações sobre uma gama de 
temas cujos teores transpostos para o campo da análise 
crítica da integração interdisciplinar sustentam a visão 
de que a formação para a cidadania global atende a inte-
resses da ordem econômica internacional escondida sob 
o manto de uma nova versão do currículo oculto (BRO-
PHY & ALLEMAND, 1991; VEIGA-NETO, 1995, 2008; 
SZEMAN, 1998; SCHUG & CROSS, 1998; FLEURI, 
2001; MOREIRA, 2002, TANAKA, 2002, MOREIRA 
& CANDAU, 2007; CARR, 2007; KLEINBERG, 2008; 
GOLDMAN & SCHROTH, 2012). 

Algumas crenças falsas comumente assumidas 
pelas abordagens integradoras são denunciadas por 
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Schug & Cross (1998), como a de que o currículo inte-
grado eleva o desempenho acadêmico para níveis altís-
simos. Na verdade, escrevem os autores, “os benefícios 
trazidos para os sujeitos dependem de um tempo dis-
ponível para a aprendizagem que em geral não com-
pensa os custos do esforço aplicado” (SCHUG; CROSS, 
1998, p. 1). Por sua vez, Carr (2007) examina alguns 
argumentos filosóficos surgidos na abordagem curri-
cular do pós-guerra que se tornaram referências crí-
ticas importantes às propostas interdisciplinares de 
organização integrada do conhecimento que se deram 
posteriormente. O autor esclarece que muitas destas 
abordagens não se mostraram tão atraentes quanto 
pareciam, tendo em conta os casos concretos dos currí-
culos das escolas primária e secundária do Reino Unido, 
o primeiro fundamentado em uma concepção episte-
mológica de conhecimento integrado e o outro obede-
cendo a um approach reconhecidamente conservador. 
Na década dos anos de 1960, o autor esclarece que “o 
Relatório Plowden sobre o currículo das escolas pri-
márias da Inglaterra e Escócia” exerceu uma profunda 
influência no sistema educacional inglês, mas “o ensino 
secundário em geral manteve-se resistente e continuou 
a seguir uma abordagem tradicional” (CARR, 2007, p. 
3). Assim, a discussão sobre a forma como o currículo 
escolar pode ser melhor organizado para uma expe-
riência educativa coerente tornou-se permanente no 
Reino Unido. Goldman & Schroth (2012) apesentam 
um estudo crítico sobre as reformas curriculares recen-
tes das escolas de medicina norte-americanas, que têm 
se empenhado avidamente na integração do conheci-
mento como princípio para a formação médica. Desen-
volveu-se nos EUA uma ampla literatura educacional 
que analisa como fazer a integração curricular das áreas 
de conhecimento para dar melhor suporte à prepara-
ção dos futuros profissionais. No entanto, essa pers-
pectiva otimista de integração da proposta curricular 
não ocorre de forma isenta a críticas, pois a mesma não 
se vê livre de problemas em sua própria concepção. “A 
maior parte das dificuldades é decorrente de uma falha 
em reconhecer que a integração é uma estratégia de 
desenvolvimento curricular e não pode ser um objetivo 
em si mesma” (GOLDMAN; SCHROTH, 2012, p. 729). 
Os autores são críticos à ideia de que a integração seja 

considerada um fim a alcançar no campo da teoria cur-
ricular e propõem que ela deve ser abordada como um 
subconjunto do amplo processo de desenvolvimento 
que o campo comporta. Assim, a integração é um meio 
de desenvolvimento do currículo e não um fim a ser 
alcançado como objetivo de aprendizagem. Os autores 
propõem uma pragmática que transforma a integração 
em um método de elaboração do currículo, composto 
por três níveis de orientação estratégica. O primeiro 
nível corresponde ao programa de formação médica 
como um todo; o segundo nível é definido pelas espe-
cificidades das etapas do curso em que a formação se 
realiza, por exemplo as disciplinas básicas e as especia-
lizadas; e, o terceiro nível corresponde às particularida-
des individuais dos alunos. Brophy & Allemand (1991, 
p. 66) reiteram o princípio epistemológico de que “o 
currículo integrado não constitui um fim em si mesmo, 
mas é um meio para a realização de objetivos educa-
cionais básicos”. Mesmo quando a integração não se 
mostra necessária, os autores defendem que é desejável 
fazê-la de forma frequente, em especial quando o con-
teúdo elaborado a partir de um assunto pode ser usado 
para enriquecer a aprendizagem de outro, como a arte 
utilizada no ensino de história por exemplo, ou quando 
as habilidades aprendidas por um sujeito são utilizadas 
para trocar ou processar informações aprendidas, como 
nos debates ou nos relatórios escritos. Mesmo assim, os 
autores ressalvam que “o decurso de análises por eles 
realizadas sobre estudos sociais elementares mostraram 
que muitas sugestões feitas em nome da integração cur-
ricular mostraram-se contraproducentes” (BROPHY 
& ALLEMAND, 1991, p. 66). Muito frequentemente, 
atividades descritas como formas de integrar estudos 
sociais com outras disciplinas possuem valor educacio-
nal duvidoso, tornando-se tarefas pouco significativas 
e morosas.

Especificamente em relação à BNCC, será preciso 
mostrar que uma das suas propostas mais importantes, 
a desfragmentação motivada pela integração interdis-
ciplinar do currículo, não é suficiente para que o aluno 
aprenda no sentido de necessariamente se desenvol-
ver globalmente. Como se sabe, a Base apregoa que os 
componentes curriculares por ela estabelecidos para a 
Educação Básica visam a uma aprendizagem capaz de 
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promover o desenvolvimento global do aluno. Assim, 
“a superação da fragmentação radicalmente disciplinar 
do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida 
real, o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e 
a importância do contexto para dar sentido ao que se 
aprende” (BRASIL 2017, p. 17) são objetivos precípuos 
da BNCC. No entanto, a articulação interdisciplinar 
não pode ser considerada como um fim em si mesmo, 
mas sim como meio para realizar as aprendizagens, 
entendendo o processo pedagógico como caminho a 
ser seguido e o currículo como a luz que revela ao aluno 
o segredo de aprender a distinguir a pista que ele deve 
trilhar (SILVA, 2010). A quebra deste sigilo constitui 
um entrave em relação a praticidade da BNCC para os 
professores.

3. A FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR OCULTA

Segundo Macedo (2014), o professor se transfor-
mou em uma espécie de Prometeu moderno que, cons-
trangido por políticas messiânicas, precisa trabalhar 
individualmente na superação das visões essencialistas 
e abstratas dos projetos de formação a ele dirigidos. 
Se o professor não for capaz de entender o mérito das 
ambivalências e contradições que envolvem o conhe-
cimento imposto como formativo, então ele legitimará 
os princípios de aprendizagem das políticas curricula-
res fundadas no solipsismo e na determinação externa 
de que toda experiência interior e pessoal está voltada 
exclusivamente para a eficácia e a competição. Como 
exemplo, o autor chama a atenção para o movimento 
mundial por bases curriculares comuns nacionais, que 
“deixam os professores a reboque das decisões sobre 
os conteúdos dessas bases que, configuradas nas suas 
simplificações, voltam-se em geral para os professores 
como dispositivos de composição de avaliações hie-
rarquizantes” (MACEDO, 2014, p. 111). A posição do 
autor é claramente niilista em referência à determina-
ção política dos princípios de formação de professores 
decorrentes do lugar comum das bases curriculares 
nacionais e mesmo que não apareça neste seu traba-
lho, ele certamente questionará também a validade dos 
pressupostos recorrentes à integração interdisciplinar 
do currículo.

Afirmamos que as abordagens sobre as práticas 
pedagógicas contextualizadas, interdisciplinares, trans-
versais ou integradoras que aparecem na teoria do cur-
rículo podem ser classificadas segundo três tipos de 
fundamentação teórica distintos, tendo como forma de 
diferenciação a maneira pela qual os autores se posicio-
nam frente ao problema dos objetivos de aprendizagem 
que os professores são levados a assumir em sua forma-
ção. Inicialmente, destacam-se as abordagens crítico-a-
nalíticas, que não veem factibilidade na concepção de 
currículo integrado quando este confunde os fins com 
os meios na realização das práticas pedagógicas, pois a 
interdisciplinaridade é um componente do campo epis-
temológico da ciência, sendo improvável que o sujeito 
possa aprender mais por meio dela e nula a perspec-
tiva de que, quando posta como um objetivo educa-
cional a ser atingido, ela seja capaz de dar ao aluno 
as condições necessárias para que ele consiga realizar 
o pleno acesso aos seus diretos de aprendizagem e 
desenvolvimento. Em segundo lugar, tem-se a classe 
das abordagens acríticas, na qual se enquadram os que 
acreditam em uma hipótese não niilista de integração 
interdisciplinar do currículo e assim admitem que se 
pode formar os professores para torná-los capazes de 
dominarem estratégias pedagógicas que lhes permitam 
ampliar os processos cognitivos dos alunos, para que 
estes aprendam a articular os componentes das áreas 
do conhecimento e façam dessa aprendizagem um 
passaporte para o domínio científico e tecnológico do 
mundo moderno. Em terceiro lugar, destacam-se as 
abordagens pseudo-críticas, que não obstante muitas 
vezes compactuarem com a fundamentação multicul-
tural crítica do currículo em voga na contemporanei-
dade, não conseguem identificar que tipo de problemas 
epistemológicos limitantes e sem solução estão por trás 
da concepção de integração curricular vista como pro-
pósito pedagógico, tanto enquanto meio como fim das 
aprendizagens. 

O trabalho já citado de Macedo E. (2015) é um 
tipo de apontamento crítico que mostra como as cri-
ses decorrentes da intensa mobilidade global têm sido 
respondidas no campo do currículo por uma ideia de 
redução de todos como um, o que está longe do efe-
tivo reconhecimento das diferenças. “Em outras pala-
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vras, a diferença cultural é aceita no âmbito privado, 
mas a representação política, o cidadão, segue sendo 
pensada em termos abstratos” (MACEDO, E., 2015, p. 
897). Nesse caso, a interdisciplinaridade como modus 
operandi do currículo integrado que prioriza as dife-
renças culturais parece falhar ao não reconhecer no 
indivíduo as suas singularidades concretas, mas sim 
vê-lo no âmbito de uma coerência globalizante abs-
trata que é descontextualizada, desnacionalizada e 
despersonalizada. Na verdade, a integração curricular 
acaba descaracterizando as diferenças ao invés de pro-
move-las, pois não é possível realizar a igualdade sem 
que haja altercação, nem é possível incluir o que não é 
excluído, nem roubar o que não pertence a ninguém. 
Nas palavras escritas pela autora, esse movimento crí-
tico de ideias aparece como: “Não há sistema de inclu-
são total que se estabilize sem a exclusão” (LACLAU, 
2011, apud MACEDO, E., 2015, p. 904), “sem que um 
inimigo real ou imaginário seja postulado como aquele 
que rouba o que nunca tivemos” (ZIZEK, 1990, apud 
MACEDO, E., 2015, p. 904). Dessa forma, a crítica à 
face obscura da interdisciplinaridade no currículo inte-
grado aparece de forma latente na abordagem realizada 
pela autora.

O ponto de vista da maioria dos autores que levan-
tam o problema da teoria interdisciplinar do currículo 
e a formação docente se enquadra dentro da catego-
ria aqui denominada acrítica. Entre os abundantes 
trabalhos publicados dentro desta categoria, podem 
ser destacados: “desenvolvimento de currículo e for-
mação de professores através da interdisciplinaridade 
globalizada” (DENTITH et al, 2011); “redefinindo o 
currículo interdisciplinar: um caminho de colabo-
ração e mudanças para a formação de professores do 
nível secundário” (BULLOCK et al, 2002); “disciplina-
ridade, interdisciplinaridade e complexidade na educa-
ção: desafios à formação docente” (FLORENTINO & 
RODRIGUES, 2015); “currículo e formação de profes-
sores em uma perspectiva interdisciplinar” (PEREIRA; 
CAZEIRO; SANTOS, 2011). Esses exemplos mostram 
que os trabalhos acríticos sobre a interdisciplinaridade 
que enfocam simultaneamente os campos do currículo 
e da formação de professores estão presentes tanto na 
literatura nacional quanto estrangeira. 

Quanto às abordagens pseudo-críticas, elas assu-
mem o contraponto político de que o modo de produção 
capitalista subjuga as relações sociais por meio de suas 
crises, mas se esquecem de observar que o objetivo da 
formação interdisciplinar é efetivamente o modus ope-
randi da nova racionalização global do capitalismo. Os 
approaches assim executados encontram-se em geral no 
campo do multiculturalismo crítico, que vê o currículo 
como artefato social fabricado no interior das relações 
dinâmicas e conflituosas que dão ênfase à produção da 
identidade social. Educação, Currículo e Identidade 
estão aí intrinsecamente ligados para a reprodução dos 
conhecimentos que evidenciam o pertencimento das 
aprendizagens a classes sociais, culturas, etnias, lingua-
gens e credos distintos, numa profusão de saberes que 
são apresentados ou silenciados conforme os interesses 
de apropriação e desapropriação dos nichos de origem.

No artigo intitulado “currículo e políticas públicas: 
reflexões pertinentes aos processos contemporâneos de 
formação e prática docente no contexto da interdisci-
plinaridade” (BRASILEIRO, VELANGA & COLARES 
2010), os autores dão lugar já no título à presença da 
interdisciplinaridade como significante do campo do 
currículo e formação de professores. Enfatizando a 
ideia do currículo multicultural que engloba as repre-
sentações de grupos sociais e culturas distintas, eles 
afirmam que:

Esta ideia está disseminada na atualidade e se 
apresenta, inclusive, nas reformulações cur-
riculares e nas políticas curriculares oficiais, 
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), que se transpõe para os livros didá-
ticos, entre outras políticas e programas que 
chegam à escola e que, ainda por falta de uma 
reflexão maior e mais contundente sobre que 
tipo de multiculturalismo está se propondo, 
acabam por ser assimiladas pelos educado-
res sem o olhar crítico necessário. [...]. Assim 
sendo, entende-se que a formação inicial e 
continuada do professor deve contemplar 
processos educacionais mais amplos e mais 
críticos, que levem ao entendimento da aná-
lise da organização social e a formação das 
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identidades culturais no interior das relações 
de poder. O Currículo tem sido historica-
mente instrumento de reformas, de discursos 
e práticas conservadoras travestidas de refor-
mistas e mantenedoras das relações de poder 
das classes dominantes. Cabe aos processos 
de formação do professor entender e assumir 
este caminho lógico e ideologizado para supe-
rá-lo e buscar nos estudos curriculares, nas 
teorias sociais e educacionais críticas a saída 
para fazer valer os direitos sociais dos excluí-
dos e marginalizados, dos discriminados e 
oprimidos, no interior das instituições de 
ensino (BRASILEIRO; VELANGA; COLA-
RES (2010, p. 329-30).

A princípio, parece que a crítica à interdiscipli-
naridade aparecerá de forma explícita no artigo, mas 
isso não ocorre nem implicitamente. Esquecem-se os 
autores de que os professores direcionados em sua for-
mação para o entendimento ideológico do currículo 
como forma de validação dos direitos sociais e não de 
sua negação, como meio de inclusão e não de margina-
lização, como elemento de igualdade e não de opres-
são, certamente terão como caminho para realizar esses 
propósitos a ideia de integração interdisciplinar como 
produto final da aprendizagem. Os autores não veem 
que a visão multicultural é insuficiente para desmas-
carar a faceta ideológica mais perniciosa do currículo, 
que camufla à sombra da formação interdisciplinar o 
produto final da aprendizagem dado como eficiência e 
competência cientificamente formadas para as relações 
de classe dentro do capitalismo, que ao negar os direitos 
sociais reproduz a exclusão e a desigualdade. Fins falsos 
realizados por meios não revelados, essa é infelizmente 
a tônica de grande parte dos discursos curriculares 
multiculturais, aqui denominados de pseudo-críticos 
por não descobrirem o véu das verdadeiras pretensões 
ideológicas da interdisciplinaridade.

Um dos pioneiros da crítica à interdisciplinaridade 
no Brasil é Veiga-Neto (1995, 2008). Segundo o autor, o 
ambiente pedagógico brasileiro voltou-se durante longo 
tempo a mexer-se entre os caminhos do denominado 
“movimento interdisciplinar”, cujo resultado foi em 

parte significativo, mas não conseguiu chegar a muito 
do que dele se esperava. O fracasso é atribuído à falta de 
profissionais capazes de pensar interdisciplinarmente, 
pois as inúmeras tentativas de que os cursos de licencia-
tura formassem professores aptos para desenvolverem e 
aplicarem esse tipo de pensamento não produziu bons 
frutos. Assim, o movimento interdisciplinar enfraque-
ceu-se diante da falta de realização de suas imodestas 
promessas, bem como perante as lições exíguas que 
dele se pode tirar, o que conduz o autor a indagar: “afi-
nal, o que havia de errado com o ensino até então bem-
-organizado em disciplinas? ” (VEIGA-NETO, 1995, p. 
106). Por espantoso que pareça, o erro está na própria 
ciência, que é a grande culpada pelo surgimento da 
interdisciplinaridade.

De qualquer maneira, o que importa aqui 
é ressaltar que a vertente mais crítica à 
Ciência tomou como alvo principal a questão 
da fragmentação cartesiana do objeto a 
conhecer. Assim, o que parecia haver de 
errado com os currículos clássicos – até então 
bem-delimitados, em que cada um sabia 
o que e como devia ensinar - era o fato de 
que separavam os diferentes saberes entre si 
(VEIGA-NETO, 1995, p. 108, grifos do autor).

Pode-se inferir das concepções do autor que os 
ganhos esperados com o movimento interdisciplinar 
são promessas terapêuticas, pois seu compromisso de 
transcender em muito o próprio horizonte imediato 
dos conteúdos ensinados provocaria mudanças que 
levariam as novas gerações a repensar de forma pro-
gressiva e sistemática tanto a ciência como todos os 
outros saberes. O abandono da disciplinaridade repre-
senta muito mais do que uma questão epistemológica, 
pois ela é também o resultado político de estratégias 
operadas por agentes que buscam destituir do currículo 
a acumulação de capitais simbólicos e de reprodução 
conforme denunciados pela análise bourdiana (BOUR-
DIEU, 1983, apud VEIGA-NETO, 1995, p. 114). Mas a 
possibilidade de desmontar os efeitos da reprodução do 
capital simbólico dentro da escola não se mostrou factí-
vel pela via do currículo interdisciplinar, pois, segundo 
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o autor, seu horizonte foi calcado na via de uma pluri-
disciplinaridade disfarçada.

Essa última observação remete à leitura de que, 
mesmo diante de uma clara percepção crítica sobre o 
currículo integrado e a consequente denúncia de sua 
dissonância interdisciplinar, o autor se vale de posições 
interpretativas que o conduzem ao campo das aborda-
gens pseudo-críticas. Em determinado momento do 
artigo, ele revela a crença de que a interdisciplinaridade 
é efetivamente possível não somente no campo da pes-
quisa acadêmica, mas também no ensino escolar. Para 
tanto, esclarece que as estratégias e os poderes da circu-
lação do discurso interdisciplinar trouxeram benefícios 
efetivos às políticas curriculares no Brasil. Vale-se para 
isso de uma fundamentação foucaultiana, por meio da 
qual traça a genealogia do discurso interdisciplinar e 
procura entender suas epistemes como adventos da 
possibilidade de que a aproximação entre as disciplinas 
constitua uma condição historicamente determinada, 
a qual não se pode evitar (FOUCAULT, 1989, apud 
VEIGA-NETO, 1995, p. 116). Dessa forma, não é fácil 
encontrar mesmo entre os bons autores nacionais que 
se prestam ao assunto uma fronteira absolutamente 
definida entre as abordagens críticas e pseudo-críticas 
em relação ao currículo integrado e sua fundamentação 
interdisciplinar.

Já entre os autores estrangeiros, é mais fácil encon-
trar posições que procuram se afastar de qualquer con-
cessão feita aos pseudos-criticismos como forma de 
compreensão analítica do currículo integrado. Assim é 
que Szeman (1998) afirma categoricamente: “nenhuma 
disciplina, nenhuma possibilidade de interdisciplinari-
dade”. Tal ceticismo tem sua razão de ser no fato de que:

Como é o caso de tantos outros conceitos 
que proliferaram na academia nas últimas 
décadas, a interdisciplinaridade é o nome de 
um conjunto de projetos muitas vezes con-
traditórios, posições, discursos e desejos. Tal 
como em relação aos conceitos de ‘pós-mo-
dernismo’ e ‘pós-colonialismo’, seria um erro 
definir a interdisciplinaridade de uma vez por 
todas sem realizar um esforço para obter em 
algum momento uma compreensão do signi-

ficado de sua essência, que de repente fizesse 
todos os variados usos do termo mais claros e 
menos confusos (SZEMAN, 1998, p. 1).

Dessa forma, é importante não tratar a interdis-
ciplinaridade como uma condição epistemológica 
que sucedeu naturalmente o mito da disciplinaridade 
quando a separação e o isolamento dos conhecimentos 
científicos colocaram em colapso os próprios funda-
mentos da ciência na pós-modernidade. O autor chama 
a atenção para o fato de que a interdisciplinaridade é 
uma prática científica que antes de tudo é política, aten-
dendo a “partes interessadas” envolvidas na construção 
de conhecimentos acadêmicos que precisam transgre-
dir suas fronteiras para a aquisição de novos capitais 
simbólicos. O trabalho interdisciplinar produz seus 
enunciados, portanto, a partir de um jogo político de 
linguagem cuja retórica promete uma nova forma de 
conhecimento, capaz de corrigir os erros e os limites das 
práticas disciplinares desgastadas. Mas tal como está a 
fazer com as práticas disciplinares hoje, ela encontra-
-se fadada a ser varrida do horizonte epistemológico 
no futuro, por não estar cumprindo verdadeiramente 
as promissões que anunciou. Sem adotar qualquer res-
trição ao pensamento crítico, o autor condena a inter-
disciplinaridade aos limites de uma retórica baseada no 
desejo de falar do nada para ver o mundo não como 
um ser humano, mas com os olhos de Deus. O anseio 
de ser interdisciplinar é o mesmo que Richard Rorty 
identificou no desejo subjacente da filosofia: “tornar-
-se ‘mais do que meramente humano’ para ‘fugir da 
humanidade’ e ‘encontrar uma forma de reduzir todos 
os conhecimentos possíveis em apenas um’” (RORTY, 
1980, apud SZEMAN, 1998, p. 2). Assim, ser interdisci-
plinar é humanamente impossível, pois esse desejo não 
é realizável em termos epistemológicos, realidade esta 
que a crítica por si mesma torna inteligível e signifi-
cativa (BOSA, 2011). A supressão das linhas autoritá-
rias que separam os limites disciplinares irá produzir 
novas linhas e novas autoridades, “pois o impulso de 
ser interdisciplinar que visa nos libertar dos estreitos 
guetos do conhecimento está construindo algo ainda 
mais poderoso, que aprisionará nossos conhecimentos 
em porões desconhecidos da academia” (FISH, 1989, 
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apud SZEMAN, 1998, p. 2). A preleção nestes termos 
sem concessão enunciada corresponde ao discurso pro-
priamente dito que constitui a crítica anti-interdiscipli-
nar da contemporaneidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por força das estreitas relações entre o currí-
culo da Educação Básica e o sistema de formação de 
professores em prática no Brasil, a BNCC impactará de 
maneira marcante os cursos de licenciatura, que de fato 
precisam encontrar urgentemente novos rumos para 
se organizarem. O princípio da desfragmentação e tra-
tamento interdisciplinar do conhecimento é apresen-
tado de forma precípua na Base e passa a ser colocado 
às políticas de formação como parte integrante dos 
procedimentos que devem ser adotados para a gestão 
dos programas, planejamento, processos de avaliação 
e regulação das instituições formadoras. No entanto, 
conforme o presente artigo pretendeu demonstrar, a 
concepção de integração transversal interdisciplinar 
do currículo encontra-se atualmente sob o crivo de crí-
ticas rigorosas, resultantes de investigações no campo 
educacional que têm produzido resultados concisos 
e proeminentes, entre os quais espera-se que os aqui 
apresentados possam ser considerados relevantes para 
a reflexão sobre o problema estudado.
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RESUMO

Neste artigo são nomeadas e confirmadas posições teóricas sobre a fase distintiva 
do planejamento de currículos e planos de cursos para o ensino de línguas e para 
a formação de agentes nos três processos de que se compõe a área autônoma do 
Ensino de Línguas vinculada à Linguística Aplicada. Um projeto ora em andamento 
na Universidade de Brasília nucleia vários projetos que retomam a promissora pri-
meira fase do planejamento e aqui explora seus vários ângulos da pesquisa e pres-
supostos numa tentativa de consolidar a prática fundamentada das materialidades 
em sua primeira estação, a dos planos e currículos para guia do ensino e aquisição 
das línguas de eleição que se afirmam no currículo recém aprovado para o Ensino 
Fundamental das escolas brasileiras pautado por uma Base Nacional Curricular 
Comum em processo de instalação.
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TEACH LANGUAGES STARTING FROM THE COURSE PLAN

ABSTRACT
In this article, theoretical positions on the distinctive phase of curriculum planning and course plans for language teaching and for 
the training of agents in the three processes of the autonomous area of Language Teaching linked to Applied Linguistics are named 
and confirmed. A project now under way at the University of Brasília is a nucleus of several projects that take up the promising first 
phase of planning and explores its various angles of research and assumptions in an attempt to consolidate the substantiated practice of 
materialities in its first station, the one related to plans and curricula to guide the teaching and acquisition of the languages of election 
that are affirmed in the curriculum recently approved for the Elementary School of the Brazilian schools based by a National Common 
Curricular Base in process of installation.

ENSEÑAR LENGUAS EMPEZANDO POR EL PLAN DE CURSO

RESUMEN
En este artículo son nombradas y confirmadas posiciones teóricas sobre la fase distintiva del planeamiento de currículos 
y planes de cursos para la enseñanza de lenguas y para la formación de agentes en los tres procesos de que se componen 
el área autónoma de la Enseñanza de Lenguas vinculada a la Lingüística Aplicada. Un proyecto ahora en desarrollo en la 
Universidad de Brasília alberga varios proyectos que retoman la promisora primera fase del planeamiento y aquí explora 
sus varios ángulos de la investigación y presupuestos en un intento de consolidar la práctica fundamentada de las mate-
rialidades en su primera estación, la de los planes y currículos para guía de la enseñanza y adquisición de las lenguas 
de elección que se afirman en el currículum recién aprobado para la Enseñanza Fundamental de las escuelas brasileñas 
basado por una Base Nacional Curricular Común en proceso de instalación.

ENSEIGNER LES LANGUES EN COMMENÇANT PAR LE PLAN DE COURS

RÉSUMÉ
Dans cet article sont nommés et confirmés des positions théoriques sur la fase distinctive de la planification des pro-
grammes et des plans de cours pour l’enseignement des langues et pour la formation de agents dans les trois processus 
qui composent le domaine indépendent de l’Enseignement des Langues liés à la Linguistique Appliquée. Un projet 
actuellement en cours à l’Université de Brasilia et qui nuclé plusieurs projets qui ont reprendrent la première phase 
prometteuse de la planification et ici explore ses plusieurs angles de recherche et des hypothèses pour tenter consolider 
la pratique fondée des matérialités dans sa première saison, à des plans et des planifications pour la guide de l’enseigne-
ment  et l’acquisition des langues présents dans le curriculum pour l’enseignement élémentaire des écoles brésiliennes 
guidés par une Base Nationale Curriculaire Commun en processus d’installation.
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INTRODUÇÃO

Os professores de línguas atuam na prática profis-
sional para aumentar as chances de aquisição por parte 
dos aprendizes e podem começar sua missão por qual-
quer das fases da instrução. Essas fases são distintivas 
(uma não contém a outra). Segundo Almeida Filho 
(1963, 2013), elas são definidas em número de quatro 
e ordenadas de modo específico da esquerda para a 
direita, no modelo representativo da instrução visando 
a aquisição da língua de eleição (ver Modelo OGEL, 
1993). Na realidade, os professores estão quase sempre 
imbuídos do desejo de produzir um bom processo da 
instrução traduzido frequentemente na prática como 
boas aulas por serem elas uma fase muito visível ou per-
ceptível do processo da instrução no qual se vive uma 
experiência única na nova língua e, de preferência, já na 
língua alvo. Mas há trabalho a ser feito com sistematici-
dade ainda no antes e no depois das aulas. Neste artigo, 
focalizaremos a primeira das materialidades em que se 
darão o ensino – a fase dos currículos e planos de curso. 

1. PLANOS DE CURSOS E CURRÍCULOS POR 
DENTRO

Digamos que o propósito do profissional sejam as 
aulas, tidas como experiências centrais na língua-alvo 
rumo a uma provável ou possível aquisição. O início, 
porém, pode ser a montagem fundamentada de um 
plano de curso para uma turma ou nível de estudantes 
numa dada situação de ensino em suas circunstâncias. 
Há procedimentos recomendáveis para proceder ao 
planejamento (a primeira das fases) que estão expostos 
em Almeida Filho (2012). Aqui é prudente que inda-
guemos se numa dada situação de ensino há especi-
ficidades ou delimitações nos propósitos e meios do 
programa de experiências na nova língua.  O modo de 
descrever o que será o curso de língua já começa a reve-
lar a sua natureza ou tipo. “Fui contratado para ensinar 
Espanhol num curso para tecnólogos na área de trans-
portes terrestres”, diz o professor.

Essa descrição sumária já traz indicadores do tipo 
de ensino que estará sob a responsabilidade do profis-
sional. Curso para tecnólogos em profissão tipificada 

como a da área de gestão de transporte terrestre indica 
especificidade clara.  Só nessa primeira descrição já 
ocorrem sinais de que um ensino de tipo ELFE pode 
estar implicado. Conhecer ELFE, portanto, é necessário 
para a função de planejador.

A sequência ordenada da parte prática se inicia 
canonicamente pelo plano da disciplina no nível do 
componente conhecido também como programa do 
curso ou plano do curso. Um alerta: um plano curricu-
lar mais amplo fica sempre subentendido. Ele existe de 
fato? Posso ter acesso a ele? Em caso positivo, busque 
uma cópia do mesmo e a reserve. Se não houver, talvez 
V. possa se incumbir de planejá-lo depois.

Começar pelo planejamento de um currículo ou 
de um programa de curso faz muito sentido. Primeiro 
um plano pensado segundo uma lógica que se explicita. 
Depois, uma base para partituras, o livro ou material didá-
tico evidenciado. Logo em seguida, as partituras de aulas 
que serão executadas com criatividade e algum improviso, 
especialmente para os que forem acumulando experiência. 
Por fim, avaliar o andamento e resultados do curso.

Na fase do planejar virão descrições e decisões 
como o título da disciplina, o contexto, possíveis espe-
cificidades ou delimitações, os objetivos do curso nos 
níveis e metas de final de ciclo, a previsão de conteúdos, 
ações e momentos reflexivos antecipados. Nessa altura 
já poderá haver maior consciência por parte dos profes-
sores planejadores de que situação de ensino estará em 
sob sua responsabilidade. Nesse processo de alinhavar 
o plano poderão já estar claros sinais inequívocos de 
que se trata de um curso para fins gerais na base ou 
para fins específicos (ELFE).

Mesmo em situações insuspeitas como a da forma-
ção inicial ou continuada de professores de uma língua 
os contornos justificadores de um tratamento élfico 
podem se apresentar por podermos prever um cenário 
de especificidades na oferta de ensino da e na língua-
-alvo. Cada situação merece nossa cuidadosa conside-
ração, portanto.

2. O PLANO ORIENTADO POR ABORDAGEM

Nesse ponto da descrição do contexto a que chega-
mos na seção anterior, abre-se o canal para considerar a 
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abordagem ou filosofia de ideias que regerá o processo 
vinda do plano mais elevado das ideias e concepções 
que darão rumo às fases em desenvolvimento.  Cursos 
específicos são particularmente afinados com filosofias 
que valorizam o uso interativo comunicacional da nova 
língua a ser adquirida. Cursos ELFE foram fortemente 
vinculados à macroabordagem comunicativa (em opo-
sição à gramatical) desde que essa abordagem foi teo-
ricamente explicitada nos anos 70 do século passado.  
Vejam, por exemplo, o tratamento da especificidade em 
cursos comunicativos propostos no livro fundador de 
David Wilkins (Notional Syllabuses), na Inglaterra, em 
1976. Desde o início dos anos 70 no século 20 foi publi-
cada uma profusão de artigos, livros e documentos que 
expandiram a base teórica para o ensino de línguas 
em bases comunicativas contrastadas com o ensino 
gramatical.

São pressupostos comunicativos importantes:
• O primeiro ponto a valorizar no ensino comu-

nicativo é o sentido (acima da forma) nas 
amostras de linguagem em comunicação cria-
das e trazidas para apoiar a aquisição da língua 
de eleição pelos aprendentes;

• Os conteúdos gramaticais são eventualmente 
apresentados de acordo com a necessidade dos 
alunos, derivados dos temas desenvolvidos, e 
se surgir a necessidade para tal. Só então o pro-
fessor pode e deve explicitar, de modo breve, 
os tópicos da forma indicados pelos estudantes 
como merecedores de atenção. Os professores 
podem ter um plano de possíveis questões a 
serem tratadas explicita e brevemente, mas 
nunca ensiná-las preventivamente;

• O professor estará preparado para lidar com 
eventuais tópicos gramaticais ou culturais que 
forem levantados ou indiciados pelos alunos 
durante as aulas. As aulas não são totalmente 
previsíveis, mas o plano de curso pode ser 
explícito quanto a potenciais pontos de ensino 
e suas explicações que possam depois surgir na 
realidade;

• Os temas e tópicos não têm um tempo pré-
-definido de desenvolvimento em sala de aula, 
embora se busque um período suficiente de 

tratamento temático que permita a experiência 
na língua alvo com manutenção do interesse. 
Isso pode durar vinte minutos ou duas semanas 
dependendo das circunstâncias (número de 
aulas disponível, ritmo e necessidade da turma, 
interesse criado). Pode haver um “limite” tem-
poral delimitado em tese pelo professor no 
plano para uma melhor organização do pla-
nejamento, mas somente a vida real nas salas 
vai depois dizer quanto tempo e foco merecerá 
uma atividade planejada;

• Não só o vocabulário será ensinado quando 
necessário na esfera do tema e seus tópicos, 
mas também as convenções culturais dos que 
vivem na língua escolhida. Por exemplo, as for-
mas de autoapresentação e de cumprimentos, 
referências ao gênero (feminino e masculino) 
ou características como o atraso a compromis-
sos agendados. A interculturalidade é impor-
tante por mostrar a diversidade e o respeito às 
diferenças e à diversidade cultural;

• O léxico, assim como a gramática e os pontos 
culturais, são derivados das escolhas temáti-
cas e topicais depois que forem assinalados os 
expoentes funcionais ou realizações de funções 
no plano.

Ao final de cada aula o professor deve terminar sua 
ação com um resumo dos principais pontos de ensino 
de destaque na aula, tenham eles sido explicitados e 
praticados ou apenas implicitados pelos professores de 
algum modo indireto (ver o sentido de implicitação em 
Barbirato e Almeida Filho, 2016).

3. CONCEBER O FORMATO DE UNIDADES

Suponhamos que teremos como tema de uma 
das unidades de ensino a proposta de conhecer a nossa 
cidade e viver nela conforme proposta no estudo de 
Oliveira Macedo (2016).  Algo da sua história, persona-
gens relevantes, pontos de interesse na visitação, passeios 
a pé e de carro, limitações encontráveis.  Por aí se ini-
cia nosso trabalho planejador. Depois disso, pensamos 
nas funções comunicativas previstas nas interações em 
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torno do tema e alguns prováveis gêneros de discurso 
que podemos ajudar nossos alunos a desenvolver (pla-
nos turísticos anotados, por exemplo).  De posse dos 
temas e seus tópicos e das funções previstas, podemos 
nos lançar, então, a especificar enunciados reais das 
trocas linguageiras esperadas para descrever a cidade, 
seus monumentos, passeios e pessoas. A partir dessas 
realizações de linguagem já será possível deduzir pon-
tos importantes como os da gramática envolvida, itens 
lexicais chave, aspectos culturais destacáveis, focos 
fonológicos da língua. Pode-se notar que o modus ope-
randi da abordagem comunicativa é diametralmente 
oposto ao da gramatical no tocante ao planejamento. 

4. TRÊS PROCESSOS DA ÁREA DE ENSINO DE 
LÍNGUAS - AELIN

Para produzir a formação profissional de novas 
gerações de professores de línguas nas universidades, 
escolas e institutos, e para levar professores em exer-
cício ao aperfeiçoamento de seu ensino, alguma forma 
de representação da própria formação como um todo e 
dos processos específicos e interconectados de ensinar 
e aprender idiomas que o compõem poderia ser pro-
posta, examinada e discutida. Reconhecer o todo dos 
três processos com que lidamos na Área (disciplina de 
Ensino de Línguas) é do nosso inteiro interesse para 
garantir completude de tratamento, assim como exa-
minar as partes é tarefa para uma legião de formadores, 
pesquisadores, autores, estudantes da área e professores 
de línguas. Nos congressos e encontros que ocorrem 
na Área precisamos cuidar da representação do pre-
cioso todo (o corpo teórico da disciplina) e das suas 
partes e relacioná-las com os processos implicados e 
nesse esforço talvez possamos adiantar propostas como 
os modelos OGF(para a formação) e OGEL (para o 
ensino e aquisição das línguas) reproduzidos ambos no 
Apêndice A ao final deste artigo. 

São os seguintes os processos na disciplina de 
Ensino de Línguas: (1) o de ensinar (uma teoria de 
ensino ou da instrução da língua escolhida), (2) o de 
aprender e adquirir a nova língua por parte dos apren-
dentes, e (3) o próprio processo formativo dos agen-
tes (alunos, professores e terceiros). Estamos a usar os 

termos área e disciplina como sinônimos neste texto, 
embora área seja um termo conveniente por sua malea-
bilidade ao indicar variações de tamanho e abrangência.

Cada um deles deveria ser apreendido através do 
estudo e de anotações. É recomendável que se faça uma 
arrumação das nossas notas pessoais nessas três cate-
gorias e interrelações entre elas como as que dizem res-
peito sobre os vínculos entre o adquirir e a instrução 
recebida, por exemplo. Depois, Há também as interli-
gações entre os modelos da OGF e da OGEL. Os pro-
fessores não devem cuidar apenas do ensino de línguas. 
Precisam conhecer, e bem, os modos da aquisição e da 
aprendizagem por parte dos alunos. Se possível, devem 
começar a se perguntar se estão ensinando de modo a 
incentivar ou provocar aquisição. Os aprendizes tam-
bém devem receber formação sobre como melhor 
aprender e adquirir (Almeida Filho, 2014). Os tercei-
ros agentes vão ser lentamente transformados à medida 
que o ensino for evoluindo. Nossos alunos vão virar 
pais, diretores, autores de materiais, coordenadores, 
jornalistas e ministros. Mas podemos também escrever 
para eles, diretamente, no futuro, para tratar organiza-
damente e de modo compreensível sobre os tópicos da 
aquisição com instrução e da formação dos agentes.

Neste artigo, comecei por considerar (e os incluí 
no Apêndice A) dois grandes modelos de representação 
dos três processos de que se compõe a área de AELin. 
O modelo da formação (OGF) aparece como separado 
dos outros dois por sua natureza distinta. Na reali-
dade, os modelos separam para o fim pedagógico o que 
ocorre simultaneamente, via de regra. O modelo OGEL  
se destina à representação da operação geral e com-
plexa de ensino e aprendizagem de línguas. Este último 
apareceu em Almeida Filho (originalmente em 1993 e 
expandido em 2013) e o primeiro apareceu publicado 
um pouco mais tarde em Almeida Filho (2016). 

Os três processos distintos compõem o cerne 
estruturante da disciplina Ensino de Línguas, uma dis-
ciplina da Área Aplicada da Linguagem com objetivos, 
rol de objetos estudados e metodologia próprios. Área 
Aplicada da Linguagem é um outro nome para Linguís-
tica Aplicada, área multidisciplinar que congrega várias 
disciplinas de tipo aplicado na grande área da Lingua-
gem. Cada disciplina vai tratar de aspectos aplicados, 
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ou seja, da prática, do que ocorre no interior dessa área 
de estudos e práticas.

Vejamos agora os processos constituidores da 
AELin (Área de Ensino de Línguas) explicitados nas 
três categorias processuais:

(1) ENSINAR (uma teoria de ensinar ou de condu-
zir a instrução)
-  Uma operação distintiva ordenada e planejá-

vel (a OGEL, por ex.)
-  A orientação do processo por uma aborda-

gem (uma filosofia de ensinar) apoiada em 
competências

-  O aumento das chances de aquisição relacio-
nado ao ensinar

(2) ADQUIRIR (uma teoria da aquisição da língua 
e o lugar do aprender)
- Com insumo interessante, relevante e 

abundante
- Na interação e no envolvimento
- Insumo em nível compreensível e um pouco 

acima dele
- Na produção e não só na compreensão
- Por percepção e não primordialmente por 

meio de regras explícitas memorizadas e 
praticadas.

(3) FORMAR professores ou formar-se profes-
sor(a): o objeto direto de “formar”  é “o pro-
fessor, a professora”. Para quê? Para “ensinar a 
língua-cultura de eleição”. Voltar aos sentidos 
teóricos de “Ensinar” e “Língua”.
- Iluminar o processo da formação com boa 

Teoria
- Conhecimento de Área própria/ conheci-

mento “de dentro”
- Integrar Teoria formal com teoria informal
- Exercitar REFLEXÃO sistêmica em práticas 

vividas (na ação)
- Buscar independência na formação e nos 

reforços pós-cursos.

O objeto direto comum aos dois primeiros pro-
cessos é língua; o objeto direto de formar é o professor 

para que ensine a língua. É preciso definir o que será 
o significado desejado ou meramente presente numa 
situação de estudo ou aprendizagem de língua. Por 
exemplo, vamos tomar língua como comunicação/ ação 
social interativa em linguagem nos contatos?  Qual a 
natureza do ensino da disciplina? Vamos tomá-la como 
língua de conteúdo contrastando-a com língua como 
meio? 

5. SOBRE CURRÍCULOS, PLANOS DE CURSOS E 
SUA AVALIAÇÃO EM PESQUISAS 

 
Façamos, primeiramente, a distinção basilar entre 

currículo e plano de curso. Currículo é o plano geral 
orientador do ensino a ser ofertado num curso con-
tendo um rol de disciplinas organizadas ou composto 
para reger a instrução numa instituição ou em todo 
um sistema de escolas. O plano de curso, por sua vez, 
equivale a um roteiro justificado de conteúdos e ações 
previstas num curso (um syllabus para um nível de estu-
dantes) ao qual ainda acrescento momentos reflexivos. 
O plano se constroi por etapas (identificação de disci-
plina, ementa, objetivos, programa, método de traba-
lho nas unidades, avaliação e bibliografia, por exemplo) 
que conta como fase inicial preparatória das materia-
lidades do ensino de línguas que se estendem depois 
do plano para três outras concretizações distintivas e 
consecutivas do fazer dos professores (materiais, expe-
riências de aprendizagem sob instrução e avaliação). 

Para uma avaliação de currículos voltados ao 
Ensino de Línguas, aconselho que se veja também a 
definição de Análise de Currículo e termos relaciona-
dos no Glossário Digital de Linguística Aplicada/Área 
de Ensino, Aquisição de Línguas e Formação de Agen-
tes. Vejamos em seguida uma definição do conceito no 
Glossário e, depois, algumas questões analíticas apon-
tadas por Johnson e Johnson (1998).

Análise de Currículo e de Plano(s) de Curso 
(in Glossário Digital de Linguística Aplicada em 
ALMEIDA FILHO, 2017). Comecemos por uma defi-
nição do procedimento constante do Glossário.

Processo de avaliação das múltiplas dimensões 
de um currículo ou plano de curso para 
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ensino de língua ou formação docente com 
vistas a descrever essa composição, atribuir 
significados às escolhas realizadas e estimar 
a justeza da relação dos meios à satisfação 
dos usuários e qualidade dos resultados. As 
dimensões do currículo estão contempladas 
no estudo do contexto, na formulação dos 
objetivos e metas, nos blocos de disciplinas 
e sua justificativa, na abordagem geral 
ou filosofia de currículo, nas atitudes dos 
participantes da análise, no foco da análise, 
seu propósito e método de análise, e na 
apresentação dos resultados.

Aspectos envolvidos na análise curricular, segundo 
Johnson & Johnson (1998):

(a) A questão da distinção entre currículo, plano de 
curso (syllabus) e programa de disciplina para 
um grupo num dado nível de adiantamento. 
Currículo é o termo para designar um plano 
geral de estudos contendo disciplinas e ativida-
des e que deve ser diferenciado de programa de 
disciplina ou plano de curso (syllabus).

(b) Currículo não pode ser avaliado num vácuo 
sem referência a um contexto, objetivos e 
metas, planejadores, professores, base de 
recursos disponíveis e as interações entre esses 
fatores. Uma avaliação traz conotações de pres-
tação de contas ao público e estimativa de qua-
lidade de processos e produtos envolvidos.

(c) Avaliação de currículo é a sistemática coleta de 
toda informação relevante e a análise dos pro-
cessos gerados que almeja a melhoria das condi-
ções e da operação após a aferição de sua eficácia 
ou eficiência, assim como a das atitudes dos par-
ticipantes no contexto de uma dada instituição. 
Definição globalista de Brown (1989:223).

(d) Perguntas suscitadas por uma análise de 
currículo:

O que será avaliado exatamente? As decisões e tra-
balho de professores e aprendentes no planejar e nos 
materiais, a distribuição de disciplinas pelos segmen-
tos implicados, a dimensão relativa de uma dada disci-

plina, bloco de disciplinas e suas cargas horárias. Para 
quem é dirigida a análise? Quando ela aconteceu ou vai 
acontecer? Quem são os analistas/avaliadores? Por que 
foi necessário conduzir essa análise? Como serão enca-
minhados os resultados da avaliação/análise realizada?

Com adaptações, podemos nos preparar para tare-
fas de construção ou de avaliação de planos de cursos 
vigentes ou passados. Ver definição de plano de curso e 
anotações sobre eles mais adiante.

Como exemplos de dois casos, foi conduzida uma 
análise do currículo de Letras/Espanhol de um Instituto 
Federal no norte do Brasil (Caso 1) em termos da forma-
ção docente para o ensino de LE em núcleos ou blocos de 
atividades e suas disciplinas na Instituição permitiu dis-
cutir com um grupo de docentes e acadêmicos reunidos 
numa sessão de pouco mais de duas horas e avaliar acer-
tos e desvios do atual programa. A perspectiva da área ou 
disciplina autônoma de Ensino de Línguas foi adotada e 
perguntamos se a proporção de 60% para a formação 
específica funcionaria como requisito adequado para 
validar o currículo em quatro quesitos valendo 15 pon-
tos cada um. Os restantes 40% ficaram por conta de um 
delta de formação geral de base (Linguística, Leitura e 
Escrita em Português, Teoria da Literatura e Literatura 
em língua espanhola e portuguesa, Latim/Libras/PLE, 
Cultura Brasileira, e disciplinas da Educação).

Núcleo de Língua: o que seria suficiente e neces-
sário como requisitos são suficientes para alguém que 
entra para estudar numa dada instituição sem ainda 
“saber a língua”? “Saber” inclui saber usar a L-alvo para 
alguns fins gerais e forçosamente na esfera do ensino 
em sala de aula. Compreender diferenças culturais e 
saber manejá-las com respeito e flexibilidade. Vivências 
em países de língua espanhola.

Núcleo de aquisição de uma LE como o Espa-
nhol que mantém uma relação de forte proximidade 
enganosa com o Português. Processo de aquisição con-
trastado com o de aprendizagem episódica, pontual, 
explícita e memorizada.

Núcleo de ensino de ELE. O processo de ensinar 
orientado por uma dada abordagem e materializado 
em 4 fases ordenadas de trabalho docente: planeja-
mento, materiais, experiências na L-alvo e avaliação de 
progresso e atingimento de metas nos níveis.



78 | José Carlos Paes de Almeida Filho

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 7 | Jan. Abr./2017

Núcleo da formação para a docência incluindo 
ações para ajudar na melhoria dos alunos como apren-
dizes de ELE.

Uma análise preliminar grossa mostrou o resul-
tado de 25 pontos em sessenta. Para a parte comple-
mentar valendo 40 pontos foram obtidos 22. Esse 
indicador, em porcentagem, é relativamente maior do 
que o obtido na área de cerne. Isso revela desequilíbrio 
ou distorção do currículo como um todo. As discipli-
nas de Educação são responsáveis pela maior parte 
da formação e receberam baixa pontuação no círculo 
complementar (secundário) por serem apenas indi-
reta e potencialmente relevantes para a licenciatura em 
ELE. A análise inicial revela um programa com pro-
blemas a exigir urgente replanejamento. Às disciplinas 
do segundo escalão Latim e Libras sugeriu-se que se 
acrescente a estratégica PLE, que muito acrescentaria 
em termos de apontar para uma nova aba da formação 
para ensinar o Português como segunda língua ou lín-
gua estrangeira no Brasil e exterior.

Avaliou-se ainda que sem uma concepção clara de 
área epistêmica no caso da disciplina Ensino de Línguas 
essa análise não se daria desse modo e serviria apenas 
para seguir validando nossa área prática e acadêmica 
como uma simples arena de aplicações de outras disci-
plinas ou áreas afins. Isso vai ficando cada vez mais ina-
ceitável à medida que cresce nossa consciência de área.

No segundo caso (Caso 2), foi levada a efeito uma 
análise de um Curso de Licenciatura/Inglês da numa 
universidade do Centro-Oeste brasileiro (cf. MAZA-
RAK, 2016). Nesse estudo foram avaliados os núcleos 
ou focos do Curso em termos das disciplinas que eles 
contemplam, mostrando ao final que a área aplicada só 
contava com duas disciplinas (sendo ela o propósito da 
Licenciatura) enquanto os outros blocos dispunham de 
bem mais disciplinas. O Curso foi avaliado como por-
tando séria distorção curricular na tentativa de formar 
profissionais para o Ensino de Línguas.

No plano da formação temos, portanto, que a pre-
visão de ações e experiências contará como a primeira 
das quatro materialidades do processo. Há que se notar 
que um currículo, tomado como plano de estudos para 
toda uma instituição ou rede, se coloca primeiro e 
acima dos planos de disciplinas. Nele prevemos o con-

ceito da formação, a caracterização de um curso e das 
suas disciplinas e o modo previsto da operação (o fluxo 
das disciplinas).

No plano de curso, por sua vez, planejam-se (1) 
conteúdos, (2) ações para desenvolver os pontos rela-
cionados e (3) momentos de reflexão durante a vigência 
do curso. A seguir, uma sequência típica de passos para 
a confecção de um plano de curso.

• Nome da disciplina e do/da responsável, além 
de outros dados

• identificadores
• Ementa
• Objetivos (a alcançar na disciplina até o seu 

final)
• Programa (Pontos a serem desenvolvidos)
• Metodologia do trabalho (como serão as 

experiências)
• Avaliação (como será? Há metas a alcançar?)
• Bibliografia da disciplina

Entre as iniciativas de estudo de membros do 
Grupo de Pesquisa em Planejamento de Cursos e Cur-
rículos de Base Comunicativa na UnB (início 2016, e 
em andamento com pelo menos 7 projetos) estão em 
movimento propostas de cursos (de PLE na India e na 
Guiana), replanejamento de curso de PLE para inician-
tes na UnB, planejamento de curso de língua (Portu-
guês) para policiais na Academia de Polícia de Brasília, 
estudo das fundações do planejamento de níveis de LE 
(Inglês) no Sistema de Escolas Militares, planejamento 
de ações de ensino endereçadas à aquisição em escola 
de línguas de Brasília, estudo do tratamento ELFE da 
formação inicial de professores de línguas, o plane-
jamento da formação pós-curso (dois focos comple-
mentares), o planejamento de um curso de línguas por 
conteúdos (técnica CLIL), o planejamento de um curso 
de PLE em situação de acolhimento e refúgio, políticas 
e seu impacto nos currículos e planos reais de cursos de 
línguas no país. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as situações de pesquisa em que ingressa-
mos ao abrigo do Projeto Planejar nos obrigam a firmar 
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melhor a teorização sobre a primeira das materialida-
des. Aquilo que já temos em Almeida Filho (2012) na 
forma de um modelo de produção e pesquisa no âmbito 
dos currículos e planos de curso vai, certamente, 
conhecer confirmações, desênfases e abertura de novas 
perspectivas que servirão para avançar na concei-
tuação e prática de planos e currículos de línguas. O 
momento de crescimento expressivo do interesse por 
compor e avaliar planos de cursos e currículos não se 
esgota com nossos projetos e outros, conforme atesta a 
publicação recente de pesquisadores no livro de Bar-
birato e Teixeira na cena brasileira. Será nessa esteira 
que trataremos em pormenor questões implicadas no 
replanejamento como política estável nas instituições, 
com o planejamento da formação nas fases pós-curso 
pouquíssimo exploradas na pesquisa brasileira, na con-
solidação da instrução especialmente planejada para 
apoiar a aquisição, e na representação visual dos pro-
cessos da formação e do ensinar e aprender línguas, 
entre tantos outros.

Não é pouco ou teoricamente menor reconhecer 
os modelos de representação teórica dos três proces-
sos na área acadêmico-científica do Ensino de Línguas 
e isso, certamente, ocorrerá ao final do leque dos pro-
jetos nucleados em torno do planejamento em nosso 
Projeto como fase pioneira do processo de instrução 
endereçado à aquisição, que se tornou foco de pesquisa 
aplicada também em nosso grupo.
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APÊNDICE A

NESTE APÊNDICE A ESTARÃO OS MODELOS OGEL E OGF EM PDF ENVIADOS EM ARQUIVOS 
SEPARADOS DO CORPO DO ARTIGO.

                              MODELO DA FORMAÇÃO DE AGENTES 1 
                                        no âmbito do Ensino de Línguas 
 

                                                                
                                                Língua-Cultura X 
                                                        
 
 

            Plano das Ideias                                                         C     Conhecimentos 

      o eu em formação                                                              Filtro Afetivo e Atitudes  

                         CI   CC   CT              CA   CP  competências       Reflexão 

                              Ações para e na formação          Contexto 

Plano das Materialidades 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 
(1) Modelo da Operação Geral da Formação de Agentes (OGF) para atuar nos processos de aprendizagem e 

de ensino de línguas in ALMEIDA FILHO (2013). Este modelo se acopla ao Modelo OGEL para completar a 
operação da formação de agentes que movimentam a área ou disciplina do Ensino de Línguas. 

 

Contornos de uma epistemologia 
de área, da história do ensino de 
línguas no país, das políticas e de 
uma ética profissional no eu  dos  
formandos 

     for formação 

   

   formação 

            

  formação 

Abordagens de 
terceiros (pais, 
diretores, 
coordenadores etc) ABORDAGENS DE QUEM     

FORMA  e  SE FORMA : 
ideias sobre formar(-se) 
para ensinar e aprender 
línguas; crenças e Teoria 

  Plano da                 materiais               experiências          avaliação de 
  formação                                                                                 progresso 
 

 

 

     

 

A partir de uma 
cultura de 
ensinar e de um 
eu prático 
espontâneo, via 
reflexão, com 
teoria adequada 
e na ação, inicia-
se um percurso 
formador 
demorado com 
possíveis 
inovações 

Professor (em 
formação) 
desenvolvendo 
novo perfil de 
competências 
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             OPERAÇÃO GERAL DE ENSINO DE LÍNGUAS 1 
 
                                      

saberes  e  
conhecimentos                                                                                

                                                                               Atitudes    Filtro afetivo 

                        CI   CC    CT           CA    CP    competências      Reflexão 

                        Ações do aprender e ensinar             Contexto  

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

(1) Baseado na figura OGEL (Operação Global de Ensino de Línguas de ALMEIDA FILHO (1993, 2013 
Ed. comemorativa). Dimensões Comunicativas do Ensino de Línguas. Campinas: Pontes 
Editores. 

ABORDAGEM DOS AGENTES  
 Ideias sintetizadas sobre a 
 matéria (Língua e Cultura), sobre 
instrução  dela e sobre aprendizagem 
 adequada                     

 plano de              materiais             experiências            avaliação 
 ensino 
 

 

 

 

     

 

Processo de 
aquisição 
principalmente,   
com ocorrência  
ocasional de 
explicações da 
forma, 
repetições e 
exercitação de 
padrões (apren-
dizagem). 

aprendentes 
desenvolvem 
novo perfil de 
competência 
de uso da 
língua  
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RESUMO

Este artigo discute como a área de linguagens, e particularmente de língua portu-
guesa, é concebida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); os fundamentos 
encontrados nele, bem como a maneira como se propõe a organização das práti-
cas escolares. Também é destacado o entendimento dado à argumentação, por ser 
o ponto que norteia a redação do Enem ao final da educação básica. Com base 
em uma metodologia interpretativa e crítica, selecionamos quatro temáticas que 
foram analisadas a partir das declarações encontradas no documento preliminar 
da BNCC em comparação com orientações encontradas em outros documentos 
oficiais em vigência no Brasil e em referências teóricas. Os resultados preliminares 
apontam que na primeira versão do texto proposto para BNCC são encontradas 
imprecisões e lacunas que prejudicam o alcance desse documento como referencial 
para orientar a formação de professores e a produção de material didático, e que 
isso permanece vigente na versão final. Embora este trabalho seja limitado quanto 
às inúmeras possibilidades de análise desse documento, pode colaborar com a 
organização de práticas escolares em todo o território nacional.
Palavras-chave: Objetivos de ensino; Organização Curricular; Interdisciplinari-
dade; Argumentação.
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BNC CHALLENGES AROUND PORTUGUESE LANGUAGE TEACHING IN BASIC EDUCATION

ABSTRACT
This article discusses how the area of languages, and particularly of Portuguese language, is conceived in the National Curricular Com-
mon Base (NCCB); the fundamentals found in it, and the way the organization of school practices is proposed. We also highlight the 
understanding given to argumentation, considering that it is the point that guide the drafting of the Enem, at the end of basic education. 
Based on an interpretation and critical methodology, we selected four themes that were analyzed from the statements found in the pre-
liminary document of NCCB, comparing them with guidelines found in other current official documents in Brazil and in theoretical 
references. Preliminary results show that in the first version of the text proposed to NCCB, inaccuracies and gaps that undermine the 
scope of this document as a reference to guide the training of teachers and the production of teaching materials are found. Although 
this work is limited in relation to the many possibilities of analysis of this document, it can collaborate with the organization of school 
practices throughout the national territory.
Keywords: Teaching objectives; Curriculum Organization; Interdisciplinarity; Argumentation.

DESAFÍOS DE LA BNCC EN TORNO A LA ENSEÑANAZA DE LENGUA PORTUGUESA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

RESUMEN
Este artículo discute como el área de lenguajes, y particularmente de lengua portuguesa, está concebida en la Base Nacional Común 
Curricular (BNCC); los fundamentos encontrados allí, bien como el modo como se propone la organización de las prácticas escola-
res. También se destaca el entendimiento dado a la argumentación, por ser el punto que nortea la redacción del Enem al final de la 
Educación Básica. Con base en una metodología interpretativa y crítica, seleccionamos cuatro temáticas que se analizaron a partir de 
las declaraciones encontradas en el documento preliminar de la BNCC en comparación con las orientaciones encontradas en otros 
documentos oficiales en vigencia en Brasil y en referencias teóricas. Los resultados preliminares apuntan que en la primera versión del 
texto propuesto para la BNCC se encuentran imprecisiones y lagunas que perjudican el alcance de ese documento como referencial 
para orientar la formación docente y la producción de material didáctico, y que eso permanece vigente en la versión final. Aunque este 
trabajo sea limitado cuanto a las inúmeras posibilidades de análisis de ese documento, puede colaborar con la organización de prácticas 
escolares en todo el territorio nacional.
Palabras clave: Objetivos de enseñanza; Organización Curricular; Interdisciplinaridad; Argumentación.

DÉFIS DE LA BNCC PAR RAPPORT À L’ENSEIGMENT DE LANGUE PORTUGAISE DANS L’ÉDUCATION BASIQUE

RESUMÉ
Cet’article discute comme le champ de la langage, et particulièrement de langue portugaise, est compris dans la Base Nationale Commun 
Curriculaire ( BNCC) ; les fondements trouvés et la manière comme elle propose  l’organisation de pratiques scolaires.Aussi est accentué 
la compréhension donné à l’argumentation , pour être le point qui guide la rédaction de l’ ENEM au final de l’éducation basique. Avec 
la base dans une méthodologie interprétative et critique, nous avons sélectionné quatre thématiques qui ont été analysées  à partir de 
déclarations rencontrées dans le document préliminaire de la BNCC, en comparant avec les orientations rencontrées dans les docu-
ments officiels  en vigueur au Brésil et dans les références théoriques.Les résultats préliminaires montrent que dans la première version 
du texte proposé pour la BNCC sont rencontrées imprécisions et lacunes qui préjudicie l’objectif de ce document comme référentiel 
pour guider la formation de professeurs et la production de matériel didactique, ça continue en vigueur dans la version finale.Bien que 
ce travail soit limité par rapport à plusieurs possibilités d’analyse de ce document, il peut contibuer avec l’organisations de pratiques 
scolaires dans le territoire national.
Mots-clès: Objectifs de l’enseignement ;Organisation curriculaire ;Interdisciplinarité ; Argumentation.
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INTRODUÇÃO

Na apresentação do ex-ministro da educação 
Renato Janine Ribeiro para a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), versão preliminar, encontramos a 
afirmação de que o documento pretende se constituir 
na base para a renovação e o aprimoramento da edu-
cação básica como um todo, em seguimento ao Plano 
Nacional de Educação, de 2014, às Diretrizes Curricula-
res Nacionais Gerais para a Educação Básica, publicada 
em 2010, e aos objetivos constitucionais que visam a 
enfrentar os desafios da formação pessoal, profissional 
e cidadã de crianças e jovens (Brasil, 1988, art. 205 e 206 
e 210 da Seção I, Capítulo III). Dessa maneira, a BNCC 
assume um papel estratégico nas ações educacionais 
perante todos os educadores e gestores do Brasil, pois 
se dispõe a seguir dois rumos: orientar a formação 
inicial e continuada de professores e servir de apoio à 
elaboração dos materiais didáticos (incluindo livros e 
materiais audiovisuais) que ainda serão desenvolvidos.

Sabemos que o desafio é grande, posto que na 
atualidade há mais de 190 mil escolas de Educação 
Básica espalhadas em diferentes regiões brasileiras e 
mais de 2 milhões de professores em atividade, sendo 
que muitos desses estão sempre em busca dos melho-
res práticas para respeitar a diversidade e as particu-
laridades de cada contexto, a fim de encontrar o pleno 
desenvolvimento dos estudantes brasileiros em todo o 
território nacional.

Nos últimos dez anos de políticas educacionais, e 
com o fortalecimento das Avaliações Nacionais da Edu-
cação Básica no Brasil, as práticas docentes ganharam 
novas configurações, e os seus discursos também, pois 
o esforço para conseguir alinhamento às demandas 
governamentais provocou mudanças relativas ao que 
ensinar e a como ensinar nos anos do Ensino Funda-
mental e Médio, segundo relatos de professores que 
integram o Mestrado Profissional em Letras da Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS), campus São Cristóvão. 

Os discursos oficiais sobre o papel da língua por-
tuguesa, orientados pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), n. 9394/1996, pelos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (1998a, 1998b e 2000) e pelas Orien-
tações Curriculares para o Ensino Médio (2006), foram 

sendo consolidados nas instituições escolares sob ótica 
da produção, da circulação e da apropriação de sabe-
res, uma vez que as diretrizes oficiais são hoje clara-
mente percebidas como uma ação do Estado e tomadas 
como um importante elemento utilizado na política 
educacional. 

Por concordarmos com Foucault (2007 [1971]), 
assumimos que na escola o currículo, as metodologias e 
os objetivos são controlados pelos documentos oficiais, 
pois “[...] a produção de discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 
certo número de procedimentos que têm por função, 
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu aconte-
cimento aleatório [...] (Ibid., p. 9). Assim, os discursos 
oficiais organizam e padronizam o que fazer, como 
fazer, onde e por quê.

Além desses procedimentos pré-estabelecidos 
pelos discursos oficiais, o sistema educacional evidencia 
uma maneira política de manutenção ou modificação 
da apropriação dos discursos com os saberes e pode-
res que trazem consigo, visto ser a escola um espaço 
que determina o modo de produção e/ou reprodução 
de certos saberes considerados necessários à constru-
ção de uma sociedade. Nesse contexto, os documentos 
oficiais passam a ser percebidos como uma ação do 
Estado e tomados como um elemento que integra a 
política educacional.

Com base nessas concepções, esse trabalho seguirá 
uma metodologia interpretativa e crítica que parte de 
documentos oficiais de referência e de bases teóricas, 
que são explicitadas a cada temática, para realizar uma 
análise que tem apoio nas declarações encontradas prin-
cipalmente no documento preliminar da BNCC, mas 
que foram mantidas na versão final, publicada em 2017.

Segundo Erickson (1986), o enfoque interpreta-
tivo em investigações sobre o ensino tem por objeto a 
vida social e requer a elaboração de significados para 
as ações em curso, ou seja, o analista elege pontos de 
análise que estejam abertos a reinterpretações. Assim, 
interessa-nos pensar em possíveis impactos das orien-
tações oficiais nas práticas de professores, posto que 
isso direciona as aprendizagens dos estudantes.

A expectativa que temos ao iniciar a leitura da BNCC 
é a de encontrar encaminhamentos precisos que indiquem 
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como garantir o alcance dos objetivos encontrados na Lei 
de Diretrizes e Bases Nacionais, publicada em 1996, e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998a, 1998b e 2000). 
No entanto, em vários pontos da primeira versão, profes-
sores, especialistas em educação e gestores, em fóruns de 
discussão na UFS, manifestaram questionamentos e dúvi-
das ao tentar compreender exatamente o que estava sendo 
proposto, pois eram inúmeras as imprecisões e lacunas 
apresentadas. Embora alguns pontos mais polêmicos 
tenham sido modificados no fechamento do documento, 
alguns deles continuam nos inquietando.

Assim, a seguir, encontram-se discussões em torno 
de quatro pontos principais: 1) alguns fundamentos 
que norteiam a construção da BNCC; 2) algumas das 
bases conceituais que sustentam algumas proposições 
definidas na BNCC; 3) os impactos decorrentes da 
forma como o documento está organizado; 4) a aten-
ção direcionada à argumentação, visto que o exame que 
temos ao final da Educação Básica (o Enem) tem em 
sua proposta de redação a solicitação de escrita de um 
texto dissertativo-argumentativo.

1. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Por concordamos com o texto da BNCC acerca do 
abrangente papel da área de língua portuguesa – por 
visar “proporcionar aos\às estudantes experiências que 
ampliem possibilidades de ações de linguagem que con-
tribuam para seu desenvolvimento discursivo” (BRA-
SIL, 2015, p. 36) –, resolvemos reservar um espaço para 
discutir dois aspectos que nos parecem preocupantes 
em um documento que tem em vista o futuro da educa-
ção brasileira: (i) a visão de interdisciplinaridade e (ii) o 
modelo de estrutura curricular sugerido.

Na Base Nacional Comum Curricular (2015), a 
área de Linguagens reúne quatro componentes curri-
culares (língua portuguesa, língua estrangeira, arte e 
educação física)1, em continuidade às orientações que 
constam na LDB n. 5692/96 e nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais de Ensino Fundamental, com primeira 
versão divulgada há mais de quinze anos, em 1998, 
embora a BNCC tenha sido construída com vistas às 
práticas futuras de ensino na Educação Básica.

Os componentes que compõem a área de lingua-
gens estão fundamentados no entendimento de que 
“[...] cada ato de linguagem não é uma criação em si, 
mas está inscrito em um sistema semiótico de sentidos 
múltiplos e, ao mesmo tempo, em um processo dis-
cursivo” (BRASIL, 2017, p. 59). Ao tomar o ato de lin-
guagem como um processo, o documento destaca que 
a formação de sujeitos é histórica e socialmente cons-
truída, tornando-se, assim, um compromisso que cabe 
a todos eles. 

Na primeira versão, encontrava-se a orientação 
para um trabalho conjunto que visava a desenvolver 
o letramento, por ser entendido como a condição de 
participar das mais diversas práticas sociais permea-
das pela escrita. Essa visão possibilitava a construção 
de saberes múltiplos associados à moderna sociedade 
tecnológica, a autonomia para ser leitor de materiais 
relativos aos diversos campos e suportes e a produção 
de textos em diferentes modalidades com variados 
propósitos comunicativos. Na versão final, também 
há o reconhecimento de que os conhecimentos huma-
nos são sempre construídos por meio de “[...] ações 
intersubjetivas, geradas em atividades coletivas, pelas 
quais as ações dos sujeitos são reguladas por outros 
sujeitos” (BRASIL, 2017, p. 59). Assim, embora a pers-
pectiva de desenvolvimento do letramento tenha sido 
modificada, ambas as versões remetem à ideia de 
interdisciplinaridade.

Se a interdisciplinaridade sustenta as concep-
ções propostas pela BNCC, por que não se encontra 
uma definição explícita, que possa orientar as práticas 
escolares? Na atualidade, as parcerias entre disciplinas 
podem ocorrer de forma muito variada, não apenas 
entre esses quatro componentes curriculares, não nos 
parecendo ser muito produtivo manter uma organi-
zação restrita a alguns componentes curriculares. As 
relações entre linguagens são produtivas, mas podem 
ser bastante estimuladas por associações a outros cam-
pos do saber, dada a importância da linguagem como 
mediação do conhecimento (BRASIL, 1998b, p. 41). 
Nesse sentido, embora seja compreensível o esforço 
de alargar a concepção da linguagem desde o final do 
século passado, consideramos que, em uma perspectiva 
futura, a ampliação precisa ser ainda maior.
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Ao pensar com Fazenda (2011), entendemos que 
a real interdisciplinaridade é antes uma questão de ati-
tude, uma vez que exige uma postura específica diante 
dos fatos a serem analisados. Entendida assim, a inter-
disciplinaridade assumiria o papel de impedir o estabe-
lecimento da supremacia de uma ciência sobre outra. 
A ênfase, portanto, deveria ser colocada nos meios 
utilizados para promover a integração conhecimentos 
e práticas, importando menos quais conteúdos são sele-
cionados nas possíveis inter-relações.

Ainda corroborando as ideias de Fazenda (2003), 
insistimos no trabalho crescente com a interdisciplina-
ridade por entendermos ser um meio produtivo para o 
incremento do pensar crítico, além de colaborar com o 
desenvolvimento de cinco dos seis objetivos gerais pro-
postos para a área de linguagens na Educação Básica 
– “interagir com práticas de linguagem em diferentes 
modalidades”, “reconhecer as condições de produção 
das práticas de linguagem”, “refletir sobre os usos das 
linguagens e os efeitos de sentido de diferentes recur-
sos expressivos, levando em conta as condições de 
recepção e produção”, “compreender a diversidade de 
manifestações linguísticas, [...] relacionando-as com 
ideologias e relações de poder” e “interagir com o outro 
[...] nas diversas práticas sociais de modo crítico, auto-
ral e criativo” (BRASIL, 2015, p.31). Um trabalho nessa 
perspectiva proporciona tornar o sujeito capaz de apro-
priar-se das inúmeras temáticas de conhecimento que 
nunca são fixas, visto que as relações homem-mundo 
estão sempre se transformando em função dos contex-
tos sociais e históricos. 

Um trabalho assim delineado talvez pudesse dar a 
“garantia do direito de experimentar, criar, fruir e usu-
fruir da vivência de diferentes manifestações artísticas, 
literárias e corporais”, como expressões da diversidade 
linguística e cultural (BRASIL, 2015, p. 31), pois esta-
ria vinculado a um trabalho reflexivo e colaborativo. 
Entendemos, então, que o alargamento das perspecti-
vas é não apenas desejável, mas uma condição para a 
efetivação dos objetivos expressos na BNCC.

Como dissemos, também nos preocupa a pro-
posta de desenvolvimento de competências desde os 
anos iniciais, pois isso pode ser tomado como uma 
mera transposição de uma composição disciplinar 

oriunda de reflexões inicialmente formuladas para um 
segmento que atende jovens acima de 14/15 anos para 
o Ensino Fundamental, cujo trabalho é marcado pela 
pluridocência nos anos iniciais. Para o trabalho nesse 
segmento, os professores são formados para atender às 
necessidades da infância e não da juventude. 

Sabemos que a proposta da BNCC, desde a pri-
meira versão, apresenta-se como uma forma de unifica-
ção de um projeto nacional de educação, mas isso não 
deveria acontecer por meio da unidade de um docu-
mento de cunho educacional com exames/provas de 
larga escala (como Enem e Prova Brasil), especialmente 
quando se quer recompor redes de ensino. 

Além disso, como o atendimento à diversidade dos 
estudantes é uma perspectiva que torna a escola um 
espaço de inclusão, preocupa-nos haver pouco espaço 
para a consideração das múltiplas realidades, variadas 
condições existenciais e diferentes maneiras de apren-
der, principalmente na versão final do documento. 
Como sabemos que as representações que os profes-
sores têm acerca dos estudantes são de ordem pessoal, 
ética, cultural e social, a ênfase nas particularidades e 
nas características próprias de cada ano/série de ensino 
não favorecem a construção da escola como um lugar 
com abertura para o diferente, as dissensões e a criação 
de práticas renovadas, como a BNCC pretende.

Considerando a heterogeneidade da realidade 
social e política brasileira, não conseguimos imaginar 
outra alternativa para a escola que não seja a de olhar 
para o dinamismo das relações sociais e culturais com 
vistas a fazer uso disso na configuração de práticas 
que possibilitem ampliar e qualificar as aprendizagens 
docentes e discentes hoje e amanhã.

2. A NATUREZA DOS OBJETIVOS DA BNCC 
PARA A ÁREA DE LINGUAGENS, COM FOCO 
NO COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Com o advento e fortalecimento das Avaliações 
Nacionais da Educação Básica (ANEB), desde 2008, o 
vasto movimento de avaliação e de comparação inter-
nacional é inseparável da subordinação crescente da 
escola aos imperativos econômicos (LAVAL, 2004). A 
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escola, nesse sentido, acompanha a obrigação de gerir 
os resultados das avaliações de larga escala, tendo o 
endosso das diretrizes curriculares e metodológicas 
dos documentos oficiais. Forma-se, então, um conjunto 
de interesses não só de origem econômica, mas tam-
bém política e social, que acaba desembocando em um 
ambiente fértil e, ao mesmo tempo, movediço. 

Como consequência desse processo, temos as 
iniciativas dos governos, em nível federal, estadual e 
municipal, que buscam implementar mudanças nas 
práticas pedagógicas e na formação imediata dos pro-
fessores para atender às novas demandas de uma edu-
cação emergente ao mesmo tempo em que se busca 
corresponder às demandas de um sistema de avaliação 
nacionalmente instituído, a exemplo da Prova Brasil, 
Provinha Brasil, ENEM, que ganharam força e voz a 
partir da implementação do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB), em 2007.

Nesse novo cenário no qual se localizam as redes 
de educação pelo país afora, a avaliação, o índice da 
qualidade da escola e o resultado do ranking do desen-
volvimento tornam-se protagonistas. Os docentes, 
gestores e pesquisadores são incitados a mudar as con-
cepções acerca do ensino e da gestão das aprendizagens 
para atender a essas demandas. 

Na mudança de versão, os eixos “práticas da vida 
cotidiana”, “práticas artístico-literárias”, “práticas políti-
co-cidadãs”, “práticas investigativas”, “práticas culturais 
das tecnologias de informação e comunicação e práti-
cas do mundo do trabalho” (BRASIL, 2015, p. 39-40) 

felizmente foram alterados (visto que causavam muitas 
dúvidas), sendo substituídos pela estruturação de com-
petências para todos os segmentos de ensino. Em lugar 
deles, propõe-se a noção de competência que é utilizada 
no sentido da mobilização e aplicação dos conhecimen-
tos escolares no estudo de conceitos, procedimentos 
valores e atitudes (BRASIL, 2017, p. 16). Trata-se de 
uma noção bastante limitada de competência, com viés 
operacional, que pouco colabora com uma educação 
plural e diversa, mas que se alinha muito bem com as 
competências encontradas nas matrizes das avaliações 
nacionais. Deparamo-nos, então, com um conjunto de 
determinações pouco inovadoras que acabam por res-
tringir o trabalho de língua portuguesa no Brasil.

As experiências advindas dos trabalhos dos estudan-
tes de Estágio Supervisionado no âmbito da Universidade 
Federal de Sergipe e do Mestrado Profissional em Letras 
(Profletras) permitem-nos indicar a necessidade de um 
documento norteador conter não só descrições, adições 
e subtrações de temáticas linguísticas, literárias, cotidia-
nas, investigativas, mas também de uma base curricular 
e metodológica capaz de subsidiar a heterogeneidade e o 
dinamismo necessários às aulas de língua portuguesa.

Nessa perspectiva, visando ilustrar as aproxima-
ções entre descritores da Prova Brasil e as proposições 
da BNCC, contidas na versão preliminar e final, suge-
rimos abaixo uma comparação que aponta o estreita-
mento do documento, enquanto particulariza a escolha 
de gêneros e suportes de texto, talvez visando unifor-
mizar ainda mais o trabalho com a língua em estudo.

Figura 1. Paralelo entre descritores da Prova Brasil e propostas do BNCC (Ensino Fundamental)
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Sabemos que a Matriz da Prova Brasil está organi-
zada em dois eixos (Objeto de Conhecimento e Com-
petências/Habilidades) e assinalam as habilidades que 
devem ser desenvolvidas e avaliadas no quadro geral 
de procedimentos de leitura. Ao escolher destacar esse 
aspecto, estamos tentando observar se há avanços na 
proposta que se lança como novidade e quais as conver-
gências da BNCC com as matrizes de avaliação, no que 
tange ao ensino de língua materna. 

Enfim, preocupa-nos ver a indicação de um tra-
balho com a linguagem na Educação Básica ainda 
mais restrito, se levarmos em conta que os objetivos da 
BNCC se assemelham a descritores que visam a dimen-
sionar o programa de ensino a cada ano de aprendiza-
gem. Nessa aproximação de proposições, há o risco de 
as práticas docentes tornarem-se ainda mais limitadas, 
pois poderão buscar apenas seguir os tópicos contidos 
no documento, sem haver abertura para a expressão da 
linguagem regional, o amplo desenvolvimento cogni-
tivo do educando e as possibilidades de construção de 
planejamentos adequados às necessidades locais, à efi-
cácia de leitura em sentido amplo e à produção textual 
em campos diversos, tendo em vista os multiletramen-
tos globais e locais. 

3. A RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS 
TEÓRICO-PRÁTICOS QUE SUSTENTAM AS 
PROPOSIÇÕES DA BNCC

A leitura do documento preliminar, cujo objetivo 
era sinalizar os percursos de aprendizagem e desenvol-
vimento dos estudantes ao longo da Educação Básica, 
revelou o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacio-
nais Gerais para a Educação Básica e ao Plano Nacional 
de Educação, sem nenhuma referência aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), que continuam vigentes. 
Essa opção foi mantida na versão final e poderia indicar 
um distanciamento em relação a um documento que já 
recebeu inúmeras críticas e que está sendo substituído 
por um novo material. Diante do esforço de superação 
das limitações encontradas em um documento redi-
gido no final do século passado, causou-nos bastante 
surpresa perceber que a atual versão do BNCC mantém 
um dos principais problemas atribuídos aos PCN:

[...] no conjunto das considerações teóricas, 
pouco espaço se reserva para a discussão de 
conceitos centrais à proposta, como gênero, 
texto, língua, discurso, escuta e leitura, 
produção textual e letramento (a menção 
aqui se refere ao tratamento teórico desses 
conceitos e não ao didático-pedagógico). 
Ora determinados termos são conceituados 
marginalmente, pressupondo-se, nesse caso, 
um professor com conhecimento prévio 
das teorias implicadas, que circulam muitas 
vezes somente na esfera científica; ora são 
apresentados de maneira excessivamente 
simplificada, pressupondo-se, nesse caso, 
um professor nem um pouco familiarizado 
com esses termos e que precisa ser instruído 
(RODRIGUES, 2003, p. 1261-1262).

As limitações conceituais permanecem na BNCC 
(2017), assim como apresentações simplificadas do tra-
balho que pode ser realizado, o que não colabora com 
o trabalho do professor que pode estar pouco familiari-
zado com os termos. Temos como exemplo o conceito 
de multiletramento e letramento, que são simplesmente 
citados sem nenhum esclarecimento quanto à com-
preensão que está sendo adotada para essas noções 
(Ibid. p. 54-55). Embora coexistam várias concepções 
de letramento, em nenhum momento o documento 
apresenta uma definição clara ou explicações deta-
lhadas. É compreensível o esforço em evitar um texto 
excessivamente acadêmico, mas isso não justifica a 
ausência de um tratamento teórico-metodológico con-
sistente. Uma alternativa poderia ser a criação de um 
glossário, ao final, do documento, que permitisse con-
sulta e aprofundamento conceitual.

Outro aspecto a ser ponderado é que os “saberes 
sociais” de que dispõe uma sociedade para sustentar as 
ações educacionais são provenientes de processos de 
formação e de aprendizagens historicamente organiza-
dos, o que inclui as experiências vividas pelos professo-
res em suas ações diárias. O saber docente, que costuma 
ser avaliado como plural e estratégico, mas nem sempre 
é valorizado, também não foi valorizado nem incorpo-
rado. Os professores continuam não sendo reconheci-
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dos como produtores de conhecimentos, apenas como 
transmissores, segundo Tardif (2012): 

[...] a relação dos docentes com os saberes 
não se reduz a uma função de transmissão 
dos conhecimentos já constituídos. Sua prá-
tica integra diferentes saberes, com os quais 
o corpo docente mantém diferentes relações. 
Pode-se definir o saber docente como um 
saber plural, formado pelo amálgama, mais ou 
menos coerente, de saberes oriundos da for-
mação profissional e de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais (Ibid, p. 36). 

Por admitirmos que todos os saberes (curricula-
res, disciplinares, experienciais, etc.) são construídos 
socialmente e possuem marcas ideológicas, considera-
mos que subjugar a colaboração e produção dos pro-
fessores a descritores de avalição é uma escolha que faz 
pouco sentido em educação.

4. UM OLHAR ESPECIAL QUANTO AO ENSINO 
DA ARGUMENTAÇÃO

A leitura da BNCC nos permite identificar entre 
os objetivos de aprendizagem de língua portuguesa, na 
versão preliminar, o de promover “a apropriação por 
crianças jovens e adultos de diferentes linguagens, para 
[...] argumentar e tomar decisões, individual e coleti-
vamente” (BRASIL, 2015, p. 11-12) e, na versão final, 
entre as competências gerais da BNCC, a que indica 
ser importante “argumentar com base em fatos, dados 
e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 
que respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência socioambiental [...]” (BRASIL, 2017, p. 
18). Em ambos os documentos, observamos a falta de 
detalhamento em relação ao conceito que se tem da 
argumentação. 

Entre os objetivos indicados para o Ensino Fun-
damental e o Ensino Médio, encontram-se referências 
ao ensino da argumentação (BRASIL, 2017, p. 51, 54, 
57, 95, 222, 299). Como vimos, na versão preliminar e 
na final (desde a indicação das competências gerais do 

BNCC), é afirmada a necessidade de os componentes 
curriculares se articularem para promover a apropria-
ção por crianças e jovens de diferentes linguagens para, 
entre outras possibilidades, saber argumentar e tomar 
decisões, individual e coletivamente. Contudo, ao 
longo do documento não há qualquer esclarecimento 
quanto ao que seja argumentar, talvez indicando que a 
argumentação esteja sendo tomada como natural, não 
como um processo que se desenvolve por meio de um 
processo interacional entre sujeitos.

Ao longo das orientações produzidas para o pro-
fessor, os conceitos são mobilizados indistintamente, 
ou seja, observa-se a ênfase na necessidade de haver 
trabalho com a argumentatividade (BRASIL, 2015, p. 
38; BRASIL, 2017, p. 137), sem distingui-lo da argu-
mentação. É importante notar que a referência aos 
aspectos argumentativos tem por base o princípio de 
que todos os professores teriam formação específica 
para compreender e garantir a apropriação das ideias 
em suas práticas cotidianas. No entanto, diante da rea-
lidade educacional que observamos em várias regiões 
brasileiras e, em particular, em Sergipe, tememos haver 
poucas chances para a efetivação desse trabalho, visto 
faltar formação inicial específica tanto para os que 
estudam Pedagogia quanto Letras (AZEVEDO, 2015, 
2016). 

Como não há esclarecimento acerca do conceito 
de argumentação que o documento adota, há, por 
exemplo, flutuação no uso dos termos “argumentação” 
(BRASIL, 2015, p. 37 e BRASIL, 2017, p. 109), “argu-
mentar” (BRASIL, 2015, p. 42 e BRASIL, 2017, p. 51), 
“argumentos” (BRASIL, 2015, p. 49 e BRASIL, 2017, p. 
66), entre muitos outros. Assim, a tarefa do professor 
torna-se mais árdua, pois terá que sozinho reconhecer 
as diferenças e ainda encontrar meios para desenvolver 
a argumentação na sala de aula desde as séries iniciais 
do Ensino Fundamental.

É relevante reconhecer que o trabalho com a argu-
mentação na escola exige de professores e estudantes 
o reconhecimento das regularidades intrínsecas aos 
fenômenos discursivos, às regras de formação e à utili-
zação dos recursos linguísticos que permitem enunciar 
significados. São conhecimentos complexos, pois estão 
inter-relacionados e exigem a organização de práticas 
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específicas, visando ao ensino da tomada de posições 
assumidas por meio da palavra, que não são de domí-
nio dos professores em formação específica.

Para tanto, defendemos que as manifestações dos 
professores com respeito às suas necessidades de conhe-
cimento e reais dificuldades em sala de aula deveriam 
ser o ponto de partida para as discussões sobre forma-
ção. No entanto, nessa breve retomada das indicações 
para que haja um trabalho com a argumentação, vimos 
que há premência de ações formativas específicas vol-
tadas ao desenvolvimento das capacidades argumenta-
tivas dos docentes e, consequentemente, dos discentes.

5. CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS

Vimos que a BNCC se apresenta como novidade, 
mas mantém problemas já identificados nos Parâme-
tros Curriculares Nacionais. Sabendo que uma das 
intencionalidades da BNCC é configurar-se como um 
referencial que poderá orientar a formação de professo-
res, o esclarecimento dos pontos em destaque na breve 
discussão que tivemos oportunidade de fazer neste tra-
balho torna-se uma tarefa prioritária para educadores 
e gestores, uma vez que o documento irá influenciar 
as definições que poderão impactar a composição dos 
cursos de graduação e pós-graduação em Educação e 
Letras e também as propostas de formação continuada. 

Parece-nos demasiadamente grave a impreci-
são conceitual, associada à restrição dos objetivos e à 
falta de orientação específica para pontos essenciais 
do processo de ensino-aprendizagem, pois essas lacu-
nas podem gerar nos professores, especialmente os que 
trabalham nos anos iniciais, dúvidas variadas: Como 
desenvolver um trabalho com letramento em diferentes 
componentes curriculares? Como os objetivos podem 
se vincular às necessidades dos estudantes em sala de 
aula? Como pode ser efetivado um trabalho com a 
argumentação? 

Diante disso, torna-se imprescindível articular 
esforços que possam colaborar com a compreensão 
dos limites desse documento e que venham a auxiliar 
o professor em suas tarefas diárias, por isso as reflexões 
apresentadas aqui são apenas o início de um trabalho 
coletivo que deverá envolver vários profissionais da 

educação e, especialmente, o conjunto dos professores 
de língua portuguesa.

NOTA

1 Na versão final do BNCC, publicada em 2017, ocorre a seguinte 
mudança: nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a área de lingua-
gens abrange apenas três componentes curriculares (língua portuguesa, 
arte e educação física). Já nos anos finais é acrescentado a língua inglesa.
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RESUMO

Português Língua Não Materna (PLNM), definido por oposição ao conceito de Por-
tuguês Língua Materna, é uma disciplina escolar que passou a integrar o currículo 
do Ensino Básico do Sistema Educativo Português a partir do ano letivo de 2006-
2007 e do Ensino Secundário a partir de 2007-2008. Começo por abordar alguns 
conceitos relacionados com o PLNM, tais como língua materna, língua estrangeira 
e língua segunda. Refiro, depois, genericamente, a questão dos direitos linguísticos, 
relacionando-os com os direitos à integração e à cidadania dos alunos de PLNM, 
para me deter um pouco mais demoradamente na legislação que regulamenta o 
PLNM, assim como nos seus documentos orientadores. 
Palavras-chave: Português Língua Não Materna, ensino e aprendizagem do portu-
guês, cidadania.

ENQUADRAMENTO E 
FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA 
DE PLNM NO SISTEMA EDUCATIVO 
PORTUGUÊS

Conceição Pereira
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FRAMEWORK AND PRACTICE OF PLNM IN THE PORTUGUESE EDUCATIONAL SYSTEM

ABSTRACT
Portuguese as a Non-Mother Tongue (PLNM) is defined as opposed to the concept of Portuguese as a mother tongue. It has been a cur-
ricular subject included in the Portuguese Educational System since 2006-2007, in Basic Education, and since 2007-2008, in Secondary 
Education. First, I approach some operational concepts in PLNM, such as mother tongue, foreign language and second language. Then, 
I briefly refer to the linguistic rights and the right to integration and citizenship of PLNM students. Then, I analyse the legislation related 
to PLNM as well as its documents of reference.
Keywords: Portuguese as a non-mother tongue, Portuguese language teaching and learning, citizenship.

ENCUADRAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA DE PLNM EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
PORTUGUÉS

RESUMEN
Portugués Lengua No Materna (PLNM) definida por oposición al concepto de Portugués Lengua Materna, es una asignatura que hace 
parte del currículo de la Enseñanza Básica del Sistema Educativo Portugués, desde el año 2006-2007 y del Bachillerato desde el año 
2007-2008. Empiezo por plantear algunos conceptos relacionados, así como la lengua materna, lengua extranjera y lengua segunda. Me 
refiero, a continuación, genéricamente, al tema de los derechos lingüísticos,  relacionándolos con los derechos a la integración y la ciu-
dadanía de los alumnos de PLNM; después me detengo un poco más en la legislación que regula el PLNM, bien como sus documentos 
rectores.
Palabras clave: Portugués Lengua No Materna, la enseñanza y aprendizaje del portugués, ciudadanía.

ENCADREMENT E FONCTIONNEMENT DE LA DISCIPLINE DE PLNM AU SYSTEME EDUCATIF PORTUGAIS

RESUMÉ
Portugais Langue Non Maternelle (PLNM), définie par opposition au concept de Portugais Langue Maternelle, est une matière scolaire 
que qui intègre le curriculum de l’enseignement basique du Système Educatif Portugais depuis 2006-2007 e de l’enseignement secon-
daire depuis 2007-2008. Pour commencer j’aborde des concepts qui se relaient avec le PLNM, tels que, par exemple, langue maternelle, 
langue étrangère et langue seconde. Après, je fais référence, génériquement, à la question des droits linguistiques, en les associant avec 
les droits d’intégration e de citoyenneté des étudiants de PLNM, et j’analyse plus spécifiquement la législation relative au PLNM, ainsi 
que ses documents directeurs. 
Mots-clés: Portugais Langue Non Maternelle, enseignement et apprentissage du portugais, citoyenneté.
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1. O CONCEITO DE PLNM 

Português Língua Não Materna (PLNM) define-se 
por oposição ao conceito de Português Língua Materna 
e designa tanto um conceito que abrange uma comu-
nidade específica de falantes do português como uma 
disciplina escolar que passou a integrar o currículo do 
Ensino Básico do Sistema Educativo Português a partir 
do ano letivo de 2006-2007 e do ensino secundário a 
partir de 2007-2008. Na prática, muitas escolas passa-
ram a incluir o PLNM como disciplina escolar apenas a 
partir de 2007-2008, ou mesmo apenas em anos letivos 
subsequentes. 

A comunidade específica de falantes que refiro 
inclui todos os alunos que não têm o português como 
língua materna e que frequentam as escolas portugue-
sas desde o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino 
básico até ao décimo-segundo ano. Poderá argumentar-
-se que o conceito de PLNM comporta todos os falantes 
que têm outras línguas maternas que não o português e 
que habitam em qualquer país onde o português é lín-
gua de socialização, ou mesmo aqueles que aprendem 
português como língua estrangeira no seu país. Toda-
via, alargar o conceito de modo a abranger todo este 
universo de falantes poderá induzir em erro, pois, por 
exemplo, para um professor é importante conhecer o 
contexto em que o falante aprende (ou aprendeu) por-
tuguês, na medida em que as metodologias, os temas a 
tratar, a motivação, entre outros aspetos, são necessa-
riamente diversos atendendo a cada universo de apren-
dentes do português e à sua origem e características 
específicas.

Assim, considerando apenas os aprendentes do 
português em contexto de imersão, podemos come-
çar por distinguir os alunos das escolas portuguesas 
que não têm o português como língua materna, dos 
pais destes, que poderão estar igualmente inseridos 
em contextos de aprendizagem formal da língua ofi-
cial do país para onde imigraram, mas não no Sistema 
Educativo Português. Relativamente a estes será mais 
correto falar de Português para Falantes de Outras Lín-
guas (PPFOL)1, na medida em que foram já publicados 
documentos, assim intitulados, que se dirigem tanto a 
utilizadores elementares como independentes.

O PLNM está ligado a outros conceitos de por-
tuguês como língua não materna, como é o caso de 
língua de acolhimento, língua de integração, língua 
estrangeira e língua segunda (ou L2)2. Clarificando, o 
PLNM corresponde à língua de acolhimento, e neces-
sariamente de integração, dos filhos dos imigrantes, 
falantes de outras línguas, que residem em Portugal, na 
medida em que “quem chega precisa de agir linguistica-
mente de forma autónoma, num contexto que não lhe é 
familiar” (GROSSO, 2010, p. 66). É a língua do país de 
acolhimento e necessariamente a língua de escolariza-
ção, uma vez que estes alunos frequentam desde logo, 
mesmo quando desconhecem totalmente a língua, 
todas as disciplinas do currículo.

Se considerarmos que língua estrangeira é aquela 
que não faz parte da “socialização primária” (GROSSO, 
2005, p. 608), poderemos entender o conceito como 
abrangendo todos os filhos dos imigrantes não falantes 
de português, independentemente do seu país de ori-
gem. No entanto, como explica Cuq, que se refere à 
língua francesa, em determinada altura “língua estran-
geira” tornou-se um conceito insuficiente e que difi-
cilmente designaria de um modo rigoroso os falantes 
que habitavam em países em que o francês era língua 
oficial e onde desempenhava um papel no sistema 
educativo (CUQ, 2003, p. 94-95). Explicando melhor, 
Língua segunda será, então, aquela que “não sendo 
materna, é oficial (ou tem um estatuto especial) sendo 
também a língua de ensino e da sociabilização secun-
dária” (GROSSO, 2005, p.608). Outros autores conside-
ram que a língua é segunda sempre que ocorre imersão 
linguística (idem), ou que é a que melhor se domina 
a seguir à materna (idem) ou ainda a primeira língua 
estrangeira aprendida (CUQ, 2003, p. 95).3

Os autores de Português Língua Não Materna no 
Currículo Nacional Orientações nacionais: Perfis linguís-
ticos da população escolar que frequenta as escolas portu-
guesas clarificam que Português como língua segunda 
se refere à aprendizagem do português por pessoas ori-
ginárias de países em que a língua oficial é o português, 
mas cuja língua materna é uma língua africana, ou um 
crioulo de base lexical portuguesa e que português 
como língua estrangeira classifica a aprendizagem de 
uma língua completamente nova, sem qualquer esta-
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tuto oficial no país de origem. Ou seja, é escolhida uma 
perspetiva que permite distinguir dois tipos de apren-
dentes: aqueles que tinham já sido alvo de escolarização 
e socialização secundária em português, daqueles que 
podem ter aprendido o português (na escola, como dis-
ciplina curricular, ou particularmente) ou que chegam 
sem quaisquer conhecimentos da língua lusa. A opção 
poderia ter sido, por exemplo, entender todos os alunos 
como alunos de língua segunda, visto que, uma vez em 
Portugal, todos se encontram em imersão linguística. 
Na verdade, é importante que esta distinção se faça, 
pelo menos de início, pois a metodologia de ensino 
deve ser diferente para língua estrangeira e para língua 
segunda, mesmo em contextos de imersão.

Tendo em conta o que atrás ficou exposto, parece 
lícito considerar que os alunos de língua estrangeira que 
permaneçam em Portugal poderão vir a ser incluídos 
naqueles para quem o português é língua segunda, pois 
o português é língua de escolarização e torna-se língua 
de uso quotidiano, uma vez que para comunicar com os 
pares portugueses é preciso usar o português. É esse o 
entendimento de Mira Mateus et alii. ao afirmarem que

Em Portugal, país tradicionalmente mono-
lingue mas com forte imigração nos últimos 
anos, o Português é língua segunda para os 
alunos que, provindos de outras sociedades 
ou rodeados de outras línguas e culturas no 
contexto da sua vivência em Portugal, têm que 
aprender na escola a língua do país de acolhi-
mento. (MIRA MATEUS, 2009b, p. 128).

2. DIREITOS LINGUÍSTICOS

Portugal é hoje um país de imigração, após uma 
fase marcada pela emigração, nomeadamente para a 
Europa e para África, com grande incidência nos anos 
60 do século XX. Com a revolução de 25 de Abril de 
1974, essa tendência alterou-se e Portugal recebeu mui-
tos cidadãos portugueses que regressavam dos agora 
designados PALOP. Nos anos 80 chegaram muitos 
imigrantes de Cabo-Verde e, nos anos 90, além des-
tes, também começaram a escolher Portugal como 
país de destino para trabalhar muitos brasileiros. No 

final da década de 90 continuaram os mesmos fluxos 
migratórios, mas agora também com uma componente 
forte com origem no Leste Europeu, nomeadamente 
com proveniência da Ucrânia (ATAÍDE, 2011, p.17). 
A tendência de crescimento da imigração na primeira 
década do século XXI começou a sofrer um decréscimo 
em 2010, fruto da crise económica, mas igualmente do 
aumento da atribuição da nacionalidade portuguesa 
(idem, p. 18); mesmo assim, no fim de 2010, viviam 
em Portugal cerca de 445.262 estrangeiros (idem, p. 
17), sendo o distrito de Lisboa o local de maior concen-
tração (189.220) (idem, p. 19) e as proveniências mais 
significativas foram as do Brasil (119.363), da Ucrânia 
(49.505), de Cabo-Verde (43.879), da Roménia (36839), 
de Angola (23.494) e da Guiné-Bissau (19.817) (idem, 
p. 18). Da totalidade de estrangeiros residentes, 72.710 
têm idade inferior a vinte anos (idem, p. 22), o que 
implicará que uma parte significativa destes frequenta 
escolas portuguesas.

Excetuando as crianças e jovens de origem bra-
sileira e uma parte dos de origem africana, que têm 
como língua materna o português, os filhos dos imi-
grantes cuja língua materna não é o português têm o 
direito à integração plena na escola, o que implica, 
naturalmente, o domínio do português, língua vei-
cular de todas as disciplinas do currículo, com exce-
ção das línguas estrangeiras. Seja o português língua 
estrangeira, ou língua segunda, para estes alunos, hoje 
a escola portuguesa, pelos imperativos contextuais 
nacionais referidos, e também por imperativos euro-
peus, reconhece aos alunos que não têm o português 
como língua materna o direito a uma aprendizagem 
diferenciada do português.

O Conselho da Europa reconhece a extrema 
importância da aprendizagem das línguas, manifes-
tando o seu apoio a este fim, pois está consciente de 
que uma comunicação eficaz, e um bom acesso à infor-
mação, permitem a promoção da cidadania:

O Conselho da Europa apoia também métodos 
de ensino e de aprendizagem que ajudem 
os jovens [...] a construírem as atitudes, os 
saberes e as capacidades necessárias para se 
tornarem mais independentes na reflexão e 
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na ação e mais responsáveis e cooperantes nas 
suas relações com os outros. Neste sentido, 
o trabalho contribui para promover uma 
cidadania democrática. (CONSELHO DA 
EUROPA, 2001, p.12).

Além disso, num dos princípios definidos pelo 
Conselho de Ministros do Conselho da Europa, afir-
ma-se que

a diversidade linguística e cultural na 
Europa constitui uma valiosa fonte comum 
que convém proteger e desenvolver, sendo 
necessários esforços consideráveis no domínio 
da educação, de modo a que essa diversidade, 
em vez de ser um obstáculo à comunicação, 
se torne numa fonte de enriquecimento e de 
compreensão recíprocos (idem, p. 20).

 Ou seja, é assumido que a diversidade deve 
ser encarada de um modo positivo, pois deve ser vista 
como fator de riqueza cultural e social. Assume-se 
igualmente, na enunciação de um outro princípio, que é 
fundamental a comunicação entre europeus de línguas 
diferentes, assim como a importância dessa comunica-
ção na eliminação dos preconceitos e da discriminação 
(cf. idem, p. 20). Além disso, na Segunda Cimeira dos 
Chefes de Estado Europeus, ficou clara a importância 
da promoção de “métodos de ensino das línguas vivas 
que reforcem a independência de pensamento, de juí-
zos críticos e de ação, associada a capacidades sociais e 
de responsabilidade” (idem, p. 22). Para a consecução 
deste objetivo, contribuem dois instrumentos inovado-
res e disponíveis para todos os professores e alunos de 
línguas, o Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas e o Portefólio Europeu de Línguas. Como 
lembra Glória Fischer, estes dois documentos “surgem 
no âmbito de políticas de educação [...] com o objetivo 
de [...] combater e /ou evitar preconceitos e intolerância 
perante outras culturas e falantes de diferentes línguas 
(FISCHER, 2004).

Assim, a aprendizagem das línguas surge como um 
fator essencial de preparação para a cidadania e como 
fator essencial para a integração. E, no caso de cidadãos 

imigrantes, é muito importante o domínio da língua ofi-
cial do país em que residem, de modo a poderem usufruir 
de todos os direitos que são seus. Com efeito, ter compe-
tência linguística na língua oficial do país de acolhimento 
é imprescindível para o pleno exercício da cidadania, na 
medida em que sem ela não há como ter acesso “às pes-
soas, aos direitos e às oportunidades que a sociedade tem, 
pois a língua capacita-nos para exercermos a cidadania” 
(DIAS PINTO; MIRANDA, 2006, p.1).

Ensinar a língua portuguesa aos alunos de outras 
línguas integrados no Sistema Educativo Português, 
usando os métodos adequados é, pois, o primeiro passo 
para a integração plena destes alunos, mas, no pro-
cesso, devem estar envolvidos, não só os professores de 
PLNM, mas igualmente.

 
vários outros elementos ligados à escola e à 
educação dos alunos, tais como o Conselho 
Executivo, o Conselho Pedagógico, psicólogos 
escolares e, naturalmente, os pais. Além disso, 
e ultrapassando os limites da escola enquanto 
espaço físico, a integração escolar dos alunos 
constitui um dever da sociedade portuguesa 
em geral (MIRA MATEUS, 2007, p. 1).

3. LEGISLAÇÃO

O reconhecimento do direito à língua oficial do 
país em que habitam os filhos dos imigrantes é um 
facto na maior parte dos países europeus que não só 
reconhecem o direito à aprendizagem diferenciada 
da sua língua, como promovem o seu ensino4. A inte-
gração dos alunos que não têm o português como lín-
gua materna nas escolas portuguesas está consignada 
em dois despachos normativos: o nº 7/2006 de 20 de 
Janeiro (Ensino Básico) e o nº 30/2007 de 16 de Julho 
(Ensino Secundário). Ambos os despachos fixam os 
direitos dos alunos e os deveres da instituição de aco-
lhimento, preconizando uma série de medidas, nomea-
damente a obrigatoriedade de um teste de diagnóstico 
escrito e oral e de testes intermédios, a carga horária 
e a utilização do portfolio, entre outras. Os dois des-
pachos referidos foram precedidos pela publicação 
de dois documentos base para o enquadramento do 
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PLNM: o documento orientador principal designado 
por Português Língua Não Materna no Currículo Nacio-
nal – Documento Orientador e um segundo documento 
orientador que inclui a definição dos perfis linguísticos 
denominado Português Língua Não Materna no Currí-
culo Nacional Orientações nacionais: Perfis linguísticos 
da população escolar que frequenta as escolas portugue-
sas, referido antes. Em Abril de 2008 foi homologado 
um documento orientador dirigido ao ensino secundá-
rio intitulado Orientações programáticas de Português 
Língua Não Materna – Ensino Secundário. O teste de 
diagnóstico referido na legislação foi concebido pelo 
ILTEC, em parceria com a DGIDC5, e viria a ser vali-
dado em 2009, tendo sido já disponibilizados, em 2006, 
instruções e exemplos de tarefas para a construção do 
teste diagnóstico 6. No texto de ambos os despachos 
referidos, lê-se que:

Numa sociedade multicultural, como é a por-
tuguesa, o reconhecimento e o respeito pelas 
necessidades individuais de todos os alunos 
e, em particular, das necessidades específicas 
dos alunos recém-chegados ao sistema edu-
cativo nacional devem ser assumidos como 
princípio fundamental através da construção 
de projetos curriculares que assegurem con-
dições equitativas de acesso ao currículo e ao 
sucesso educativo (MINISTÉRIO DA EDU-
CAÇÃO, 2006 e 2007).

Verifica-se, assim, que, do ponto de vista legal, 
houve a preocupação de tornar evidente a atenção às 
necessidades de um grupo particular de aprendentes 
inseridos no Sistema Educativo Português, cuja integra-
ção plena, tanto na escola como na comunidade, passa 
pelo reconhecimento e respeito por direitos que lhes 
são próprios atendendo à sua especificidade enquanto 
falantes do português.

Em termos de direitos ao ensino-aprendizagem do 
PLNM transpostos em número de horas atribuídos aos 
alunos, entre o Ensinos Básico e Secundário existia, até 
2011, uma diferença significativa no que diz respeito à 
carga horária: no Ensino Básico, os alunos “beneficiam 
de atividades de língua portuguesa como língua não 

materna, cuja carga horária corresponde a um período 
de noventa minutos” (Ministério da Educação, 2006) 
em qualquer nível (de A1 a C1), podendo a escola dis-
por de mais horas para este fim se assim o entender, 
mas não obrigatoriamente; no Ensino Secundário, nos 
níveis A1, A2 e B1, a carga horária de PLNM é de “três 
unidades letivas de noventa minutos, de carácter obri-
gatório, a constar quer do horário do professor que do 
horário dos alunos”, sendo de uma aula de noventa 
minutos a partir de B2 (MINISTÉRIO DA EDUCA-
ÇÃO, 2007). No Ensino Secundário, as aulas de PLNM 
decorriam no mesmo horário das aulas de Português, 
ou seja, em vez de assistirem às aulas de Português, 
estes alunos integravam um outro grupo, do qual pode-
riam ser o único elemento, em que tinham acesso à 
aprendizagem do Português como língua não materna. 
No Ensino Básico, as aulas de PLNM funcionavam, 
até 2010-2011, em simultâneo com a área curricular 
não disciplinar de Estudo Acompanhado, e podiam, 
igualmente, ocorrer sobrepondo-se à área de Projeto 
e, eventualmente, de Formação Cívica (DGIDC, 2007). 
Esta flexibilidade justificava-se pois permitia uma con-
jugação mais facilitada dos horários de professores de 
PLNM e dos alunos.

Neste momento, o enquadramento legislativo do 
PLNM é diferente, tendo deixado de ser conjugado 
com os tempos letivos das áreas curriculares não disci-
plinares. A alteração é, assim, justificada, no Despacho 
12/2011, pelas alterações constantes do Decreto-Lei 
94/2011, que extingue a área curricular não discipli-
nar de Estudo Acompanhado, sendo, pois, necessário, 
alterar o funcionamento do PLNM. De acordo com a 
nova legislação, aos alunos que se encontram coloca-
dos nos níveis de iniciação (A1, A2) e intermédio (B1), 
é atribuída a mesma carga horária de Língua Portu-
guesa (cinco tempos de 45 minutos), mas o despacho 
referido obriga a um número mínimo de dez alunos 
por nível, o que não acontecia até aqui, podendo um 
grupo ser constituído por um único aluno, caso fosse 
o único colocado num determinado nível. Estes alu-
nos, que antes assistiam às aulas de Língua Portuguesa, 
deixam de frequentar esta disciplina, pois o PLNM 
funciona em simultâneo, como esclarece o ofício da 
DGIDC OFCIRC/DGIDC/2011/GD/7. Neste ofício, 
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lembra-se ainda que, como refere o despacho 12/2011, 
caso o número de alunos num dos níveis não perfaça 
o mínimo de dez, os dois níveis podem funcionar em 
conjunto, ou seja, A1, A2 (iniciação) e B1 (intermédio).

Embora não tenha sido publicado nenhum des-
pacho a alterar o enquadramento legal do PLNM no 
Ensino Secundário, uma vez que não houve qualquer 
alteração curricular com implicações no PLNM, o ofí-
cio OFC-DGIDC/2011/GD/8 indica a obrigatoriedade 
de constituição de grupos de nível, ou níveis, de dez 
alunos também no ensino secundário, apresentando 
como justificação as alterações feitas ao Despacho 
7/2006 referidas antes. Por outras palavras, a explicação 
dada para a alteração decorre de uma mudança que é 
feita relativamente ao Despacho Normativo que regula 
o PLNM no Ensino Básico.

O atual enquadramento legal do PLNM implica 
uma regressão significativa relativamente à situação 
anterior, na medida em que o número de alunos de 
PLNM na maioria das escolas não permite formar gru-
pos de nível de dez alunos e a criação de grupos com 
diferentes níveis se afigura de difícil gestão, não só em 
termos de horários dos professores e dos alunos7, como 
no que diz respeito ao funcionamento do grupo. Muitas 
vezes, será também difícil criar grupos de dez alunos e, 
nestes casos, um esclarecimento, publicado na página 
da DGIDC, explica que a escola deverá “no âmbito da 
sua autonomia, proporcionar atividades de apoio de 
PLNM” (DGIDC, 2011b). Estas não têm número de 
alunos mínimo e funcionam em horário compatível 
com o do aluno, mas como atividade extracurricular 
e será preciso encontrar professores com tempos não 
letivos disponíveis para tal.

Na prática, embora com o reconhecimento legal 
das necessidades destes alunos relativamente ao ensi-
no-aprendizagem do português, a situação acaba por 
ser semelhante à que se verificava antes da existência 
de um quadro legal que abrangesse os alunos estrangei-
ros que integravam o Sistema Educativo Português, aos 
quais eram atribuídas aulas de apoio. Ora, a conotação 
de aulas de apoio é diferente de aula de PLNM, mesmo 
que o apoio seja de PLNM, pois, para todos os efeitos, 
as aulas de apoio são destinadas à superação de difi-
culdades e corre-se o risco de acentuar um equívoco 

que, apesar de todos os esclarecimentos e documentos 
orientadores, ainda é comum em muitas escolas, que é 
considerar os alunos de PLNM como “alunos com difi-
culdades”. Assim, na atual conjuntura, será necessária 
uma atenção redobrada ao modo como o PLNM fun-
ciona nas escolas básicas e secundárias, pois corre-se o 
risco de retroceder relativamente às boas práticas que 
iam permitindo, cada vez mais, uma maior e melhor 
integração dos alunos que, na escola portuguesa, não 
têm o português como língua materna.

Embora sem uma relação direta com o ensino do 
português como língua não materna, o recente Despa-
cho nº 17169/2011 de 12 de Dezembro, ao determinar 
que “o Currículo Nacional do Ensino Básico – Compe-
tências Essenciais deixa de constituir documento orien-
tador do Ensino Básico em Portugal” e ao eliminar, 
deste modo, o ensino por competências, preconizando 
a definição de conhecimentos e capacidades essenciais 
e uma avaliação centrada nos conhecimentos adqui-
ridos, trará certamente alterações ao enquadramento 
e funcionamento do PLNM, pelo menos no que ao 
Ensino Básico diz respeito.

4. DOCUMENTOS ORIENTADORES

Tal como mencionado antes, os documentos orien-
tadores, disponibilizados online em 2005, e publicados 
em CD-ROM em 20068, dizem respeito às orientações 
gerais para a implementação do PLNM nas escolas por-
tuguesas e aos perfis linguísticos dos alunos. O docu-
mento Orientações Programáticas de Português Língua 
Não Materna - Ensino Secundário foi homologado 
em 2008.9 Podemos considerar que dos documentos 
orientadores faz também parte um teste de diagnós-
tico, experimentado durante um ano em escolas bási-
cas e secundárias, que viria a ter forma definitiva e ser 
homologado em 2009, e resulta da colaboração entre a 
DGIDC e o ILTEC. Em Dezembro de 2010, a DGIDC 
disponibilizou uma brochura digital de PLNM, diri-
gida sobretudo a encarregados de educação, que pode 
ser consultada online em português, francês, inglês, 
romeno, russo e mandarim. 

Estes documentos são concebidos tendo em conta 
os alunos de PLNM que, em Portugal, são tanto de lín-
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gua segunda, como de língua estrangeira, conceitos que 
o documento aborda e esclarece. Assim, as escolas por-
tuguesas recebem alunos de língua segunda e de lín-
gua estrangeira e ainda alguns luso-descendentes, cuja 
língua materna é o português, mas que foram esco-
larizados noutra língua (cf. LEIRIA, 2006, p. 10-13). 
Deveriam ainda ser incluídos neste grupo os alunos 
“brasileiros, falantes para quem é língua materna uma 
variedade padrão do português, que é claramente dis-
tinta da variedade padrão do PE” (idem, p.8) e igual-
mente “os filhos de pais de origem africana, brasileira, 
timorense ou outra nascidos em Portugal, sempre que 
se verifique que a sua competência linguística não lhes 
permita uma integração total no currículo regular” 
(Soares, 2006, p. 6). No entanto, estes dois últimos gru-
pos não têm integrado o PLNM nas escolas, nomea-
damente no que diz respeito aos alunos brasileiros, 
nascidos quer no Brasil, quer em Portugal, sendo indi-
cado na página do Português Língua Não Materna da 
DGE (ex-DGIDC) que “os alunos de nacionalidade 
brasileira, tendo o português como língua materna, 
não devem ser inseridos em PLNM.” (DGIDC, s-d). 
Ou seja, embora as diretrizes dos documentos orien-
tadores permaneçam válidas, há que ter em conta as 
alterações que vão sendo introduzidas, quer através de 
chamadas de atenção no site da DGE, quer através da 
legislação que vai sendo publicada. Esta não só intro-
duziu já mudanças nos despachos que revoga (total ou 
parcialmente), como nos documentos orientadores que 
a precederam.10

 
5. DOCUMENTO ORIENTADOR (SOARES ET ALII, 
[2005] 2006)

Este documento tem como objetivo fornecer dados 
e diretrizes para o modo como as escolas, do primeiro 
ao décimo segundo ano, devem organizar-se para rece-
ber e integrar os alunos para quem o português não é 
língua materna. 

Na introdução são apresentados alguns factos 
da sociedade portuguesa atual no que diz respeito à 
dimensão multicultural que atualmente a caracteriza e 
à necessidade de a escola e a sociedade se empenharem 
em perspetivar um sistema educativo atento à diferença 

e que flexibilize o ensino de modo a poder integrar 
todos os alunos, dando particular atenção às necessi-
dades daqueles que não dominam o português. Depois 
é feito o diagnóstico da situação presente no que diz 
respeito à imigração, à situação dos alunos, que apre-
sentam necessidades linguísticas, curriculares e de 
integração, assim como no que se refere ao enqua-
dramento legal internacional e nacional. Em seguida 
são enunciados os princípios básicos a ter em conta: 
de integração, de igualdade, de interculturalidade e 
de qualidade, e delineados os objetivos estratégicos, 
passando estes pela garantia de condições equitativas 
que permitam a integração plena dos alunos, isto é, a 
nível cultural, social e académico. Ou seja, pretende-
-se que os alunos venham a dominar o português, oral 
e escrito, de um modo progressivamente autónomo, 
integrado e com sucesso.

São indicadas três medidas de acolhimento e qua-
tro medidas de escolarização, deixando claro que estas 
dizem respeito não apenas ao professor de PLNM, mas 
alargando-se aos outros professores e a toda a comuni-
dade educativa. 

A primeira medida de acolhimento consiste em 
organizar o processo individual e escolar do aluno. Este 
processo decorre do trabalho do professor da turma 
(primeiro ciclo do ensino básico) ou diretor de turma 
(do segundo ciclo do ensino básico ao ensino secun-
dário) e da equipa multidisciplinar e multilingue, cuja 
formação corresponde à segunda medida, e que deve 
incluir o professor de português e professores de lín-
guas e de outras disciplinas. Esta equipa, que deve 
facilitar a integração dos alunos de PLNM, tem como 
funções principais informar os alunos e encarregados 
de educação sobre o sistema educativo e o funciona-
mento da escola, conceber e aplicar um teste diagnós-
tico em cada disciplina, integrar o aluno num grupo de 
nível e estruturar um plano de integração curricular e 
procurar dar visibilidade à língua e cultura de origem 
dos alunos.

A terceira medida de acolhimento diz respeito ao 
teste de diagnóstico, aplicado no âmbito da segunda 
medida. Indica-se que os testes são disponibiliza-
dos pela DGIDC, e realizados e aplicados na escola. 
No entanto, só a partir de 2009 foi disponibilizado o 
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teste pela DGIDC, tendo existido como documento 
de trabalho em algumas escolas em 2008, que agora é 
aplicado a nível nacional para definir o nível de profi-
ciência dos alunos de PLNM, embora existissem desde 
2006 instruções e modelos de tarefas para a criação do 
referido teste, como mencionado antes.

Quanto às medidas de escolarização, a primeira 
diz respeito à elaboração de Orientações Nacionais do 
primeiro ao décimo segundo ano que devem incluir 
“princípios, objetivos e competências linguísticas a 
desenvolver”, “sugestões organizativas e metodológi-
cas” e “sugestões de atividades na aula” e devem ainda 
“ser articuladas com os conteúdos curriculares […] de 
todas as outras disciplinas” (SOARES, 2006, p. 12) e 
sugestões de trabalho. No que diz respeito à primeira 
intenção, foi homologado em 2008 um documento inti-
tulado “Orientações Programáticas de Português Lín-
gua Não Materna – Ensino Secundário” que definem 
“princípios, objetivos e competências linguísticas a 
desenvolver” (idem), mas apenas para o Ensino Secun-
dário. Quanto às outras intenções, se considerarmos o 
trabalho produzido pela equipa do Projeto Diversidade 
Linguística, poderemos dizer que as tarefas referidas 
foram concretizadas, no entanto sem o estatuto de 
Orientações Nacionais. 

A segunda medida de escolarização diz respeito 
à criação e funcionamento de níveis de proficiência. 
Assim, estavam previstos três níveis: Iniciação (A1, 
A2), Intermédio (B1) e Avançado (B2, C1), a criar de 
acordo com o QECR. Seria função da escola colocar os 
alunos em grupos de nível, atribuídos a professores de 
português ou língua portuguesa. São igualmente fixa-
das as normas para transição de nível. Os níveis foram 
criados de acordo com o que estava previsto e os gru-
pos de nível podiam formar-se mesmo que a um grupo 
pudesse corresponder apenas um aluno, situação que, 
neste momento, a legislação impede, como foi já refe-
rido antes.

A terceira medida centra-se na avaliação das 
aprendizagens, indicando que esta deve englobar a 
aplicação inicial de um teste de diagnóstico, a seguir ao 
qual serão definidos “critérios de avaliação específicos 

[…] de forma a adaptar o projeto curricular de turma 
às necessidades do aluno” e ainda a elaboração e aplica-
ção de testes intermédios para avaliar de um modo con-
tínuo a progressão dos alunos em português. Quanto à 
avaliação externa, é dada a indicação de que os alunos 
serão submetidos a exame nacional se o seu nível de 
proficiência o permitir.11 

Para que todo o processo descrito funcione de um 
modo eficaz é fulcral a “formação científica e pedagó-
gica em Português Língua Não Materna” (SOARES, 
2006, p. 20), por isso a quarta medida estabelece o per-
fil do professor de PLNM que, entre outros requisitos, 
deve ter “formação científica e pedagógica em Portu-
guês Língua Não Materna / Língua Estrangeira” (idem). 
No entanto, esta formação não faz parte da esmagadora 
maioria do perfil dos professores de PLNM12 que, even-
tualmente, poderão ter frequentado ações de formação 
relacionadas com o tema. No sentido de fazer aproxi-
mar o professor de PLNM do perfil desejado, Isabel 
Aires de Matos propõe um reforço da “formação de 
professores, quer ao nível da formação inicial, quer ao 
nível da formação contínua e especializada” no âmbito 
do PLNM (MATOS, 2007, p. 28) e Mira Mateus et alii 
especificam que:

A inclusão de uma área de aquisição e ensino 
da língua não materna na formação de base 
dos professores e as complementares ações 
de formação são fatores indispensáveis para 
se encontrar a prática pedagógica eficiente e 
eficaz. Mira Mateus et alii, 2009b, p. 132).

O documento reforça a importância da formação 
de professores referindo as suas áreas prioritárias. Além 
disso, deve fazer parte das características do professor 
de PLNM “ter uma atitude aberta, tolerante e constru-
tiva perante outras identidades sociais, comportamen-
tos e valores” (SOARES, 2006, p. 21). 

O documento, na parte final, menciona ainda o 
apoio a programas de aprendizagem da língua materna 
e da cultura de origem e os níveis de intervenção e de 
atuação a nível central, regional e local. 
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6. PERFIS LINGUÍSTICOS (LEIRIA ET ALII, [2005] 
2006)

Cronologicamente posterior ao “Documento 
Orientador”, e concebido por um grupo de autores dis-
tinto deste, o documento é apresentado como um dos 
elementos das Orientações Nacionais que regulam “a 
atuação da escola junto das minorias linguísticas no 
que respeita à língua portuguesa” (LEIRIA, 2006, p. 7). 

O documento apresenta um quadro sociolin-
guístico das escolas portuguesas considerando que, 
atualmente, se vive uma situação de heterogeneidade 
que se iniciou com os fluxos migratórios de África, 
sobretudo dos PALOP, a partir dos anos oitenta do 
século XX, que se acentuou mais quando, nos anos 
noventa do século passado, começaram a chegar a 
Portugal muitos brasileiros e também imigrantes do 
Leste Europeu e da China.

Conscientes de que não é fácil lidar com a hete-
rogeneidade e contabilizando cerca de uma centena de 
nacionalidades nas escolas portuguesas, os autores de 
“Perfis Linguísticos” consideram fundamental identifi-
car e caracterizar culturalmente os diferentes grupos de 
alunos, assim como “conhecer, valorizar e ter na devida 
consideração a diversidade linguística que lhes é pecu-
liar” (idem, p. 9). 

Primeiro são definidos os conceitos base e indi-
cadas as siglas a usar: língua materna (L1); língua não 
materna (L2); língua segunda (LS) e língua estran-
geira (LE)13. Tendo em conta todas as nacionalidades 
além do português, os alunos podem ter o português 
como L1 e, nesse caso, não são, geralmente, incluídos 
no PLNM, a não ser que sejam filhos de imigrantes 
recém-chegados e cuja língua de socialização secun-
dária não seja o português; como LS (a sua L1 pode 
ser uma língua africana ou uma língua crioula de base 
lexical portuguesa, sendo o português língua oficial 
do seu país); ou como LE. 

Todos os grupos atrás referidos são extensamente 
caracterizados, sendo fornecidos dados importan-
tes para os professores destes alunos, nomeadamente 
no que diz respeito a fatores que podem influenciar a 
aprendizagem, como a motivação, a idade ou as opor-
tunidade de aprendizagem, entre outros aspetos e fato-

res que dizem respeito, por exemplo, à proximidade ou 
distância que a língua materna tem do português. 

É igualmente referida a importância da realização 
de um teste de diagnóstico de modo a poder colocar os 
alunos em grupos de nível de proficiência. O teste deve 
abranger todas as competências e ter particular atenção 
relativamente ao nível de compreensão oral. Este crité-
rio é considerado absolutamente fundamental, sendo o 
único que “independentemente de questões relaciona-
das com a distribuição dos alunos por grupos e dispo-
nibilidade de meios, deverá ser observado em qualquer 
caso” (idem, p. 25). Todavia, como referi antes, neste 
momento a legislação apenas permite que sejam cons-
tituídos grupos com um mínimo de dez alunos, mesmo 
que, para atingir esse nível, seja necessário fazer grupos 
de níveis, ou seja, grupos heterogéneos tanto no que diz 
respeito à compreensão oral, como a qualquer outra 
competência.

Quanto à avaliação das aprendizagens, esta deverá 
ser flexível e permitir ponderar a integração dos alunos 
no currículo normal. É importante deixar bem claro 
que o que se entende por não integração no currículo 
normal diz apenas respeito à disciplina de Português, 
pois mesmo quando o aluno está num nível de inicia-
ção absoluta começa logo a assistir às aulas de todas as 
disciplinas, sendo avaliado de modo diferente apenas 
nas primeiras disciplinas referidas. Após a integração 
plena na disciplina de Português, que acontece, de 
acordo com que a legislação determina, quando os alu-
nos são colocados em B2, estes continuam a ter aulas 
de PLNM, mas apenas noventa minutos por semana e 
passam a ser avaliados nas disciplinas referidas, tendo 
apenas uma avaliação qualitativa em PLNM. Os alunos 
colocados em B2 e C1, quer porque obtiveram classi-
ficação positiva na avaliação externa, quer na interna, 
passam também a ser avaliados externamente, isto é, 
em exames nacionais, em igualdade de circunstâncias 
com os alunos de língua materna14. No entanto, como 
afirma Tiago Caliço, apenas é possível

validar o pressuposto de que um aluno de 
nível B2 tem um desenvolvimento da sua 
competência comunicativa que lhe permite 
em condições de igualdade resolver o Exame 
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Nacional15, se se estiver na posse de instru-
mentos de aferição fiáveis e comparáveis. Não 
é claro como é possível atingir esse objetivo 
deixando ao critério de cada professor em 
cada escola decidir qual a forma de aferir o 
nível do aluno (CALIÇO, 2008, p. 45).

Caliço refere-se à avaliação interna intermédia 
que permite a cada escola usar o tipo de instrumento 
de avaliação que lhe aprouver, independentemente das 
diferenças de nível entre competências (cf. idem, p. 44). 
Quanto à avaliação externa de PLNM, esta apenas diz 
respeito às competências de compreensão da leitura e 
de escrita. Assim, qualquer que tenha sido o tipo de 
avaliação que levou a colocar o aluno de PLNM em B2, 
a partir desse momento o sistema educativo conside-
ra-o capaz de ser plenamente integrado no currículo 
seguido pelos alunos de língua materna.

7. ORIENTAÇÕES PROGRAMÁTICAS – ENSINO 
SECUNDÁRIO (LEIRIA ET ALII, 2008)

Com um conjunto de autores diferente, mas coor-
denado por Isabel Leiria, uma das autoras de “Perfis 
Linguísticos”, estas orientações para o ensino secundá-
rio seriam homologadas em abril de 2008, seguindo-se, 
assim, aos documentos orientadores gerais e à legisla-
ção que regulamenta o ensino básico (2006) e o ensino 
secundário (2007).

Começando por abordar a questão da heterogenei-
dade e o facto de o sistema educativo ter de responder 
às necessidades (linguísticas, curriculares e de integra-
ção) dos alunos que não têm o português como língua 
materna, os autores apresentam as especificidades (etá-
rias, linguísticas e culturais) do ensino do PLNM e os 
seus reflexos na prática pedagógica, assim como indi-
cam as prioridades das aulas de PLNM nos níveis de 
iniciação, intermédio e avançado.

Em seguida são apresentadas detalhadamente 
as competências (gerais, lexical, gramatical, socio-
linguística, pragmática, discursiva e estratégica) 
que seguem de perto o que o QECR preconiza. Este 
documento europeu está, aliás, muito presente nestas 
orientações que incluem, em anexo, os seus quadros 

de níveis de referência de escala global e as grelhas de 
autoavaliação.16

A língua de escolarização enquanto “língua veicu-
lar de acesso aos conhecimentos de outras disciplinas” 
(Leiria, 2008, p. 12) é caracterizada no que diz respeito 
ao seu uso nas ciências exatas e nas ciências sociais e 
humanas. Esta abordagem surge pela primeira vez em 
documentos orientadores, o que se deverá ao facto de 
se tratar de orientar o PLNM no Ensino Secundário, 
nível em que a especificidade das disciplinas curri-
culares é mais marcante. Também por este motivo é 
fundamental “uma estreita colaboração do professor 
de Português com todos os professores das outras dis-
ciplinas” (idem, p. 13).

Em seguida, são dadas algumas instruções 
relativamente a orientações metodológicas, tais como o 
recurso à metalinguagem, os temas e os materiais.

O documento apresenta ainda dois tipos de qua-
dros: um primeiro conjunto com a distribuição de 
competências e conteúdos pelos níveis do QECR A1, 
A2 e B1, um segundo conjunto de quadros intitulado 
“Competência comunicativa / conteúdos de aprendiza-
gem, nível de iniciação (A1 e A2)”, com três tipos de 
entradas: macrocompetências, atos discursivos e con-
teúdos (léxico-semântica, morfologia / sintaxe e foné-
tica / fonologia), seguido de um quadro que associa 
sequências discursivas a formatos textuais. Para o nível 
intermédio (B1) é apresentado um outro conjunto de 
quadros, semelhante aos do nível de iniciação, mas em 
que “atos discursivos” são substituídos por “objetivos” 
de aprendizagem, ausentes do nível de iniciação. Esta 
diferença terá por base a diferença de nível de língua, 
mais elevado no nível intermédio, o que pressuporá 
mais do que compreender ou produzir atos discursivos 
elementares.

A parte seguinte das orientações corresponde à 
avaliação, sendo aí dadas instruções breves relativa-
mente à avaliação de diagnóstico e à avaliação para 
transição de nível. No entanto, embora se refira a obri-
gatoriedade de aplicar testes de diagnóstico orais e 
escritos, não é apresentado um modelo ou a estrutura 
dos testes a aplicar. Além disso não fica claro de que 
modo os resultados dos testes se traduzem em decisões 
de colocação em determinado nível17. Quanto à ava-
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liação para transição de nível, a mesma questão pode 
colocar-se, pois as instruções dadas são muito gerais 
e, mais uma vez, não é apresentado qualquer modelo, 
ou indicada uma estrutura, nem o que fazer quando se 
verificam assimetrias de nível nas várias competências 
(cf. CALIÇO, 2008, p. 45).

Na parte final, são indicados os perfis terminais 
dos alunos nos níveis A1, A2 e B1 em termos das 
capacidades que o aluno deve ter adquirido para 
transitar de nível, sendo cada grupo de capacidades 
iniciado pela expressão “o aluno é capaz de “ (idem, 
p. 34-39). Nesta parte do documento, os níveis A1 e 
A2 surgem separados, embora as estipulações progra-
máticas sejam definidas para os dois níveis em con-
junto, o que, não sendo totalmente incongruente, não 
permite transmitir muita segurança aos professores que 
trabalham com estes níveis, uma vez que as orientações 
só os distinguem no que se refere aos perfis de saída 
e não ao modo de organizar o processo de ensino-
aprendizagem para cada um deles. Por exemplo, para 
tomar decisões relativamente à transição de A1 para 
A2, é preciso ter em conta o perfil terminal do aluno 
de A1, mas nada no documento sugere como deve ser 
feita essa avaliação.

Além do anexo já referido, este documento inclui 
igualmente uma bibliografia que não só enquadra os 
pressupostos teóricos dos autores, como permitirá aos 
professores um aprofundamento de alguns assuntos 
relacionados com o PLNM.18

8. TESTES DE DIAGNÓSTICO (PASCOAL; 
OLIVEIRA, 2006 E MIRA MATEUS ET ALII, 2009)

Os dois documentos referentes a testes de diagnóstico 
surgiram em momentos diferentes do processo de imple-
mentação do PLNM no Sistema Educativo Português, 
sendo os seus formatos, objetivos e âmbitos de aplicação 
igualmente diferentes. No entanto, ambos pretendem dar 
resposta aos documentos orientadores que recomendam a 
avaliação de diagnóstico como fundamental para iniciar o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos que não têm 
o português como língua materna.

O teste de Pascoal e Oliveira surge na sequên-
cia do “Documento orientador” que indica a obri-

gatoriedade de realização de um teste diagnóstico 
de modo a tomar decisões quanto ao nível em que 
o aluno deve ser colocado. A realização deste teste 
é também referida em “Perfis Linguísticos”, onde se 
chama a atenção para a importância da avaliação da 
compreensão oral, sendo esta determinante para a 
integração dos alunos num grupo de nível. No artigo 
2º do Despacho Normativo nº 7/2006 é também refe-
rida a avaliação diagnóstica, sendo o teste a realizar 
baseado “em modelo disponibilizado pela Direcção-
-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular” 
(Ministério da Educação, 2006), mas não fica claro se 
o modelo já existe. A existir à data da publicação do 
despacho citado, então deveria seguir-se o modelo de 
tarefas proposto por Pascoal e Oliveira para a cons-
trução do teste diagnóstico. Todavia, como conclui 
Caliço, “não é apresentado um modelo de teste diag-
nóstico ou sequer se define  […] o constructo a medir” 
(CALIÇO, 2008, p. 40), sendo apresentados exemplos 
de tarefas e dadas algumas instruções sobre os proce-
dimentos a seguir na elaboração dos testes. Acabaria 
por vir a ser homologado em 2009, não um modelo, 
mas um teste já construído e pronto a aplicar. 

O teste de Mira Mateus et alii foi homologado 
após a publicação dos dois documentos referidos no 
parágrafo anterior e igualmente após a publicação do 
Despacho normativo nº 30/2007 e disponibilização das 
Orientação programáticas de PLNM – Ensino Secundário. 
Tanto o despacho como as Orientações referem a reali-
zação de um teste de diagnóstico, cuja parte escrita deve 
estar de acordo com os descritores do QECR. Ou seja, 
não é indicado nenhum modelo, sendo dadas instruções 
sobre a tipologia de exercícios a realizar, mas a partir da 
homologação de Testes de diagnóstico para posiciona-
mento dos alunos de PLNM em grupos de nível, o teste 
diagnóstico a aplicar passa a ser aquele que aí vem indi-
cado de acordo com o nível de escolaridade do aluno.

Enquanto o teste de Pascoal e Oliveira é apresen-
tado como exemplos de tarefas que devem servir de 
modelo para os professores construírem testes para 
alunos entre os seis e os catorze anos, o teste de Mira 
Mateus et alii é o teste a aplicar por todos os professo-
res em qualquer escola do país, sendo apresentados três 
testes diferentes: um para o primeiro e segundo anos 
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do primeiro ciclo do ensino básico, outro para alunos 
do terceiro e quarto anos do primeiro ciclo do ensino 
básico e para o quinto e sexto anos do segundo ciclo 
do ensino básico e ainda outro destinado aos alunos do 
terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Embora não seja indicado na legislação para o 
ensino básico, que menciona o modelo de teste da 
DGIDC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006), o 
QECR deverá ser a referência para a construção do 
teste, segundo Pascoal e Oliveira; na legislação para o 
ensino secundário é explicitamente referido o QERC, 
mas o teste diagnóstico de Mira Mateus et alii nunca o 
refere, se bem que este seja referenciado na bibliografia 
apresentada. 

Estando também de acordo quanto à importância 
da avaliação diagnóstica para o subsequente apoio e 
integração dos alunos, os dois grupos de atores pers-
petivam-na de modo diferente: para Pascoal e Oliveira 
trata-se de identificar as competências já adquiridas, 
valorizando os conhecimentos dos alunos (PASCOAL; 
OLIVEIRA, 2006, p. 31-32); para Mira Mateus et alii 
o teste deve permitir conhecer o nível, as dificuldades 
e as necessidades dos alunos (MIRA MATEUS et alii, 
2009, p. 3).

Quanto ao tipo de exercícios, ambos reconhecem a 
relevância da interação oral e o papel da imagem, sobre-
tudo nos primeiros anos de escolaridade, e estão igual-
mente de acordo relativamente à tipologia de exercícios 
a aplicar, gradualmente mais complexos, para poder 
colocar os alunos até B1, no caso de Pascoal e Oliveira e 
até C1, no caso de Mira Mateus et alii. Ambos concor-
dam que, para alunos do primeiro e segundo anos, ou 
da faixa etária entre os seis e os oito anos, o teste deve 
ser apenas oral.

Em todo o caso, o teste de diagnóstico válido é, 
neste momento, o de Mira Mateus et alii, pelo que os 
professores não têm de se preocupar em construir um 
teste, podendo aplicar um que já existe, necessitando de 
ler atentamente as instruções e de aplicar corretamente 
os critérios de avaliação de modo a poderem tomar 
decisões para a colocação dos alunos no nível certo. 
Naturalmente, e como lembram Mira Mateus et alii, é 
fundamental não esquecer “a necessidade de uma for-
mação de professores na área do ensino do Português 

como língua não materna” (MIRA MATEUS et alii, 
2009, p. 3), mesmo quando a ideia é “apenas” aplicar 
um teste seguindo instruções.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os documentos produzidos e a legislação publi-
cada são reveladores da atenção prestada pelos espe-
cialistas e pela tutela aos alunos de PLNM, à sua 
especificidade, necessidades e direitos. Antes de 
2006, verificava-se um vazio legislativo no enquadra-
mento destes alunos no Sistema Educativo Português, 
levando a que cada escola os integrasse como queria e 
podia. Hoje, apesar de a situação real das escolas não 
permitir, muitas vezes, que todas as medidas sejam 
implementadas, a verdade é que o aluno de PLNM 
começa já a ser visto como tal, isto é, como um aluno 
com necessidades linguísticas e de integração especí-
ficas, e não como um aluno que precisa de aulas de 
apoio como os alunos com Necessidades Educati-
vas Especiais, ou seja, aqueles que têm problemas de 
aprendizagem.

É verdade que se verificou uma regressão na 
legislação, em parte fruto da recessão económica, que 
obriga, agora, a formar grupos de PLNM com um 
mínimo de dez alunos por nível, passando este a grupo 
de níveis, no caso de o número total de alunos para 
um nível não perfazer o mínimo exigido. Este número 
poderá também decrescer à medida que decresce o 
número de imigrantes que procura Portugal como país 
de acolhimento.

Compreendidas as causas, é preciso encarar a 
situação atual e encontrar medidas que possam ajudar 
os professores a ultrapassar as dificuldades de traba-
lhar como alunos de PLNM, nomeadamente quando 
estes formam grupos heterogéneos. Por isso, é cada vez 
mais importante que o perfil do professor de PLNM se 
aproxime do perfil traçado nos documentos orientado-
res, ou seja, é cada vez mais premente a especialização 
de professores no ensino do português como língua 
estrangeira e língua segunda, de modo a potenciar o 
contexto de ensino-aprendizagem agora oferecido aos 
alunos que, no sistema educativo português, têm outras 
línguas maternas que não o português. 
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NOTAS

1  O Português para Falantes de Outras Línguas, o Utilizador Elemen-
tar no país de Acolhimento (2008, DGIDC, ANQ, IEFP) é dirigido a 
imigrantes adultos e da autoria de Maria José Grosso, Ana Tavares 
e Marina Tavares. Em 2009 seguiu-se O Português para Falantes de 
Outras Línguas, o Utilizador Independente no país de Acolhimento, das 
mesmas autoras. Embora não diretamente relevante para o PLNM, 
é também um documento que deverá ser conhecido pelos professo-
res, nomeadamente para o confronto de pressupostos e metodologias 
implicados nos dois tipos de público.

2  A abreviatura L2 é comum para língua segunda em grande 
parte da bibliografia sobre o tema. Nos documentos orientado-
res para o PLNM, da DGIDC, L2 significa língua não materna, 
sendo usada a sigla LS para língua segunda, que se distingue de 
LE (língua estrangeira). Já no Projeto Diversidade Linguística, 
do ILTEC, L2 é usado para abreviar língua segunda, sendo esta 
sinónimo de língua não materna enquanto conceito global que se 
opõe a língua materna.

3  É esta a perspetiva dos autores do Projeto Diversidade linguística do 
ILTEC que utilizam as designações língua segunda/L2 para se referi-
rem aos alunos das escolas portuguesas para quem o português não é 
língua materna (vd. MIRA MATEUS et alii., 2009b, p.127).

4  Um dos aspetos a que é dada importância fulcral relaciona-se com a 
formação de professores, com iniciativas como a do Programa Pesta-
lozzi que em Abril 2009 promoveu em Portugal um Workshop Euro-
peu subordinado ao tema “How to teach and learn a country’s official 
language for those with a different mother tongue: a socio-cultural 
inclusion approach”. Neste workshop participaram professores pro-
venientes de dez países signatários da Convenção Cultural Europeia, 
além de Portugal.

5  A DGIDC (Direção Geral da Inovação e Desenvolvimento Curri-
cular) passou a DGE (Direção Geral da educação) em 2012. Usa-se 
a sigla DGIDC para referir documentos produzidos quando o orga-
nismo tinha esta designação. Na referência ao site atual usa-se a desig-
nação DGE.

6  Os três documentos orientadores, assim como os testes de diagnós-
tico, aqui referidos, serão alvo de análise detalhada mais à frente.

7  Mesmo que uma escola básica com segundo e terceiro ciclos, por 
exemplo, consiga formar um grupo de nível, ou níveis, de dez 
alunos de PLNM, dificilmente conseguiria que funcionasse em 
simultâneo com a disciplina de Língua Portuguesa, pois os alu-
nos poderiam ter como proveniências turmas dos cinco anos de 
escolaridade que dificilmente teriam nos seus horários a disciplina 
de Língua Portuguesa exatamente à mesma hora, até porque o 
mesmo professor pode ter várias dessas turmas, que obviamente 
não poderão nunca funcionar ao mesmo tempo. No caso de escolas 
com terceiro ciclo e secundário, os grupos de nível, ou níveis, não 
podem incluir alunos de básico e de secundário, o que quer dizer 
que é necessário criar dois grupos, um para o básico e outro para o 
secundário.

8  O volume editado em 2006, contém, no mesmo CD-ROM, vários 
documentos, que correspondem a três documentos em PDF diferen-
tes, unificados pelo título geral Português Língua Não Materna no Cur-
rículo Nacional. O primeiro documento é o Documento Orientador 
da autoria de António Soares, Filomena Guerra, Glória Fischer, Jesu-
ína Ribeiro, Manuela Perdigão, Regina Duarte e Teresa André (que 
inclui, igualmente, uma grelha para autoavaliação, do Quadro Euro-
peu Comum de Referência e o Despacho Normativo nº 7/2006); Perfis 

Linguísticos, da autoria de Isabel Leiria, Maria João Queiroga e Nuno 
Verdial Soares, que inclui também um teste diagnóstico da autoria de 
José Pascoal e Teresa Oliveira.

9  São autores Ana Martins, Júlia Cordas, Margarida Mouta e Rosa 
Henriques, equipa coordenada por Isabel Leiria.

10  Em 2005 tinha sido publicada a Análise do inquérito no âmbito do 
conhecimento da situação escolar dos alunos cuja língua materna não 
é o português e em 2009 a DGIDC publicou um relatório que apre-
senta uma análise comparativa da população escolar de PLNM nos 
anos letivos de 2006/07 e 2007/08 (Relatório de Português Língua Não 
Materna 2002-2007 e 2007-2008). Em 2014 a DGE, no âmbito do pro-
jeto Avaliação de impacto e medidas prospetivas para a oferta do Por-
tuguês Língua Não Materna (PLNM) no Sistema Educativo Português 
publicou um novo relatório, Estudo de caracterização e avaliação de 
impacto da aplicação do Português Língua Não Materna (PLNM) no 
ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e no ensino secundário, duas propos-
tas de trabalho, uma para os ensinos básico e secundário, Proposta de 
Orientações Programáticas de Português Língua não Materna (PLNM) 
para os Ensinos Básico e Secundário e outra para a educação pré-es-
colar, Português Língua não Materna: Linhas de trabalho para a Edu-
cação Pré-Escolar, assim como um conjunto de propostas didáticas, 
Protótipos de materiais e recursos para o ensino do Português Língua 
não Materna (PLNM) nos Ensinos Básico e Secundário. Embora rele-
vantes, estes documentos não fazem parte dos documentos orientado-
res, por isso não são, aqui, objeto de análise.

11  Quando o documento foi redigido, não tinha ainda entrado em vigor 
os exames de PLNM no 9.º e 12.º anos, que começariam a ser aplica-
dos em 2008, nos níveis A2 e B1.

12  A título de exemplo refira-se a situação de Évora em 2006 em cujas 
escolas não havia, à data,” conhecimento da existência de qualquer 
professor que tenha feito formação específica” em ensino do portu-
guês como língua não materna (CASANOVA, 2006, p. 59).

13  Nos documentos da DGIDC, LS é a sigla para língua segunda, embora 
na maior parte dos textos sobre esta questão a sigla usada para língua 
segunda seja L2; aqui é usada para língua não materna, englobando 
assim LS e LE (cf. nota 1, p. 2).

14  Em 2014, o Ofício-Circular n.º S-DGE/2014/3959 passou a permi-
tir que os alunos de PLNM de nível B1 que frequentam o décimo 
segundo ano, mas que frequentaram o nível A2 no décimo primeiro 
ano, possam realizar o exame final nacional de PLNM deste nível para 
concluírem o ensino secundário.

15  Caliço refere-se, aqui, ao Exame Nacional de Português de décimo 
segundo ano, não ao de PLNM.

16  As grelhas de autoavaliação também estão incluídas como anexo no 
“Documento Orientador”.

17  Caliço analisa detalhadamente este aspeto, apontando as lacunas do 
documento e a dificuldade da tomada de decisões relativamente à 
colocação num nível (CALIÇO, 2006, p. 43-45).

18  Dos outros documentos orientadores, à exceção de Testes de diagnós-
tico para posicionamento dos alunos de PLNM em grupos de nível, não 
consta qualquer bibliografia.
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RESUMO

Este artigo relata pesquisa realizada na Universidade Estadual de Londrina no ano 
de 2014. Participaram voluntariamente da pesquisa docentes, discentes e gestora 
do Laboratório de Línguas, por meio de formulário Google. O objetivo do levanta-
mento de dados é saber quais as expectativas desses participantes quanto a papéis a 
serem exercidos pelo Laboratório e atividades com que deveria se ocupar. Entre os 
resultados, foram indicados papel intelectual para incentivo ao pensamento crítico 
e, com predominância, um papel pragmático que, além de instrumentalizar lin-
guisticamente, também pretende reconhecimento externo de seu selo em exames e 
certificações. As considerações éticas do estudo incluíram a ética formal e avança-
ram à ética emancipatória, por meio de retorno aos participantes e consideração de 
suas vozes antes da publicação do presente relato.
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LANGUAGE LAB: FOR WHAT AND TO WHOM?
 

ABSTRACT
This paper reports research conducted at the State University of Londrina in the year of 2014. Teachers, students and the manager of 
its Language Laboratory participated in the survey by answering a Google form questionnaire. The objective of the survey was to know 
the expectations held by participants in regard to the roles and activities of the Laboratory. Among the results, an intellectual role was 
indicated to encourage critical thinking and, with predominance, a pragmatic role that, besides instrumentalizing students linguistically, 
also aims at external recognition of its examination and certification seal. The ethical considerations of the study included formal ethics 
and advanced emancipatory ethics, by means of feedback to participants and consideration of their voices prior to the publication of 
this report.
Keywords: Language Laboratory.  Intellectual role. Pragmatic role.

LABORATORIO DE LENGUAS: ¿PARA QUÉ Y PARA QUIÉN?

RESUMEN
Este artículo relata una investigación realizada en la Universidad Estadual de Londrina en el año de 2014. Han participado de ella, volun-
tariamente, docentes, discentes y gestora del Laboratorio de Lenguas, por medio de un formulario Google. El objetivo del levantamiento 
de datos fue saber cúales eran las expectativas de esos participantes sobre los roles ejercidos por el Laboratorio y actividades con las que 
deberían ocuparse. Entre los resultados, se indicaron el rol intelectual para incentivo al pensamiento crítico y, con predominancia, un 
rol pragmático que, además de instrumentalizar lingüísticamente, tambén pretende reconocimiento externo de su sello en exámenes y 
certificaciones. Las consideraciones éticas del estudio han incluído la ética formal y han avanzado a la ética emancipatoria, por medio 
de regreso a los participantes y consideraciones de sus voces antes de la publicación del presente relato.
Palabras-clave: Laboratorio de Lenguas. Rol intelectual. Rol pragmático.

LABORATOIRE DES LANGUES: POUR QUOI ET PAR QUI?

RÉSUMÉ
Cet article tient comme objet une recherche menée à l’Université d’État de Londrina dans l’année de 2014. Ils ont participé, de manière 
volontaire, des enseignants, des étudiants et la gestion du Laboratoire de Langues, à travers du formulaire Google. Le but de cette collecte 
est savoir quelles sont les attentes de ces participants en ce qui concerne les rôles à exercer par le Laboratoire et les activités qui devraient 
être concernés. Parmi les résultats, le papier intellectuel encourage la pensée critique et, en particulier, ce rôle pragmatique, qu’en plus de 
offrir des apports linguistique fourni aussi une reconnaissance externe dans les examens  et certifications. Les considérations éthiques de 
l’étude comprenaient l’éthique formelle et ont avancés à l›éthique émancipatrices grâce à la rétroaction aux participants et l’importance 
de leurs voix avant la publication de ce rapport.
Mots-clés: Laboratoire de Langues. Rôle intellectuel. Rôle pragmatique.
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INTRODUÇÃO

Aos sete dias de abril de 2014, O Dr. José Carlos 
Paes de Almeida Filho, professor do Programa de Pós-
-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade 
de Brasília, proferiu palestra à abertura de eventos 
comemorativos dos 40 anos do Laboratório de Línguas 
da Universidade Estadual de Londrina (AGÊNCIA 
UEL DE NOTÍCIAS, 2014). 

Naquela ocasião, o especialista em ensino e apren-
dizagem e formação de professores de línguas estran-
geiras diagnosticou o cenário de ensino de línguas no 
Brasil como “em crise”. Um sinal dessa crise apontada 
por ele foram os vexatórios resultados da prova de pro-
ficiência em língua estrangeira, que constituiu uma 
etapa do processo seletivo do programa federal Ciên-
cias Sem Fronteiras. “Muitos universitários selecio-
nados não dominavam nenhum idioma” (ALMEIDA 
FILHO, 2014).

A razão da crise no cenário das línguas estrangei-
ras no Brasil, segundo o professor, deve-se a vários fato-
res: das políticas públicas, recursos didáticos, cursos de 
formação, aos fatores individuais familiares e pessoais.  
Ele defendeu o uso da internet para pesquisa, assim 
como a necessidade da promoção de atividades produ-
tivas intelectuais (ex.: elaboração de jornais) e intera-
cionais, o uso da língua alvo em sala de aula, para os 
alunos, em quatro ou cinco anos, nela se expressarem 
em situação real de demanda profissional. Além disso, 
o pesquisador destacou a lacuna de exame nacional de 
proficiência linguística a ser prestado por estudantes e 
alunos, estes após anos de estudo (AGÊNCIA UEL DE 
NOTÍCIAS, 2014). 

Tendo feito essa contextualização e pontos de 
defesa, o linguista aplicado – conhecido nacionalmente 
não somente por sua imensa trajetória anterior na 
Universidade Estadual de Campinas, mas, principal-
mente, por sua orientação a muitas dezenas de mes-
tres e doutores em Linguística Aplicada – defendeu a 
ressignificação de papéis do Laboratório de Línguas. 
Almeida Filho sugeriu um papel mais “aventureiro”, no 
sentido exploratório do termo, para tal entidade parte 
de estrutura educacional pública. A definição de uma 
política, a experimentação ou a pesquisa são, em seu 

ponto de vista, necessárias à reorganização da entidade 
(ALMEIDA FILHO, 2014).

Esse resgate de pontos centrais da fala de Almeida 
Filho serve à função de pano de fundo de nosso objetivo 
à escrita deste manuscrito: expor resultados de levanta-
mentos de dados feito junto a alunos do curso de Letras 
Estrangeiras Modernas e docentes do Departamento de 
Letras Estrangeiras Modernas para subsidiarem ações 
e planejamentos do Laboratório de Línguas (doravante 
Lab) da UEL.

Organizamos a escrita em cinco partes, apresen-
tando: (I) rol de atividades atualmente desenvolvidas 
pelo Lab. Elas possibilitam ao leitor um comparativo 
entre as posições (ideais) emanadas por Almeida Filho 
à introdução deste manuscrito e as práticas correntes 
(reais); (II) metodologia da pesquisa; (III) resultados, e 
(IV) conclusões, em forma analítico-sintética.

1. ROL DE ATIVIDADES ATUALMENTE 
DESENVOLVIDAS PELO LAB.

A partir de informações fornecidas pela coordena-
ção do Lab (Laboratório de Línguas da UEL, 2014), à 
nossa solicitação, suas funções atuais são de: execução e 
suporte. Essas funções aplicam-se a atividades ligadas à 
extensão, ensino e pesquisa. 

Com respeito à execução, o Lab ocupa-se com (I) 
cursos de idiomas (alemão, espanhol, francês, inglês, 
italiano, japonês, mandarim e português para falantes 
de outras línguas - PFOL) e (II) projetos de caráter per-
manente e peremptório. A atividade permanente via 
projeto consiste em elaboração e aplicação de exames 
de proficiência para programas de pós-graduação da 
UEL. As de caráter peremptório no ano de 2014 foram 
o projeto “40 Anos do Laboratório de Línguas da UEL” 
e uma Oficina de formação a instrutores de idiomas 
do Lab, conduzida por docentes do Departamento de 
Letras Estrangeiras Modernas dessa universidade. 

A função de execução do Lab restringe-se, atual-
mente, a atividades extensionistas. Quanto à função de 
suporte, o Lab, atualmente, atua em extensão, ensino e 
pesquisa. 

Em extensão, o apoio do Lab viabiliza (I) a apli-
cação de exames de proficiência linguística, nomea-
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damente a Certificação de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras) e o 
Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE), e (II) 
recursos financeiros a eventos (e.g. passagens, hospe-
dagem, alimentação, pró-labore).

Em ensino, o suporte do Lab destina-se à gradua-
ção e à pós-graduação. Àquela, em formas de campo 
de estágio das licenciaturas em Letras Estrangeiras 
Modernas, nomeadamente em Língua Espanhola e 
Literaturas de língua espanhola e Língua Inglesa e Lite-
raturas de língua inglesa. Além disso, concede apoio a 
projetos de ensino do Departamento de Letras Estran-
geiras Modernas. 

Em pesquisa, o Lab desempenha função de apoio 
temporário enquanto campo de pesquisas. O Quadro 
1 permite a visualização das funções exercidas pelo 
Lab (i.e. execução, suporte) e suas respectivas áreas de 
inserção (i.e. extensão, ensino, pesquisa).

Quadro 1 - Funções exercidas pelo Lab e respectivas áreas 
de inserção.

Execução Suporte

Extensão

CURSOS DE LÍNGUAS
Alemão
Francês
Espanhol
Inglês
Italiano
Japonês
Mandarim
PFOL

PROJETOS
Permanente: Elaboração 
e aplicação de exames de 
proficiência para progra-
mas de pós-graduação 
da UEL.

Peremptório: 
40 anos do Laboratório 
de Línguas da UEL

Oficina de formação a 
instrutores de idiomas 
do Lab

À aplicação de exames de 
proficiência linguística:
Certificação de Proficiên-
cia em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros
(CELPE-Bras)

Diploma de Español Len-
gua Extranjera (DELE)

A eventos, em recursos 
financeiros.

Ensino

Campo de estágio das 
licenciaturas em:
Inglês
Espanhol 
A cursos de pós-graduação
A projetos de ensino

Pesquisa Campo de pesquisas

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa utiliza dados oriundos de dois questio-
nários elaborados via recurso de formulário eletrônico 
do Google (REIS, 2014a; 2014b). Um questionário foi 
dirigido a todos os alunos dos cursos de licenciaturas 
em Língua Espanhola e Literaturas de língua espanhola 
e Língua Inglesa e Literaturas de língua inglesa, bem 
como a alunos do bacharelado em Língua e Cultura 
Francesas. De 238 alunos, 21 responderam o questioná-
rio (aproximadamente 9%). O outro foi enviado a todos 
os docentes do Departamento de Letras Estrangeiras 
Modernas. De um total de 38, 12 docentes responde-
ram (aproximadamente 31%). Os questionários foram 
enviados e as respostas dos participantes voluntários 
recebidas no segundo semestre de 20141. 

A participação dos alunos na pesquisa foi incen-
tivada por estratégia típica da pesquisa denominada 
ética, isto é, pesquisa sobre (Cameron et al., 1993), por 
meio da oferta de atrativo material em compensação do 
tempo dispendido à resposta ao instrumento (sorteio 
de camiseta institucional). Os 21 alunos responderam 
o questionário sob pseudônimo de sua escolha. Cada 
pseudônimo foi convertido em código alfanumérico 
(ex.: A1), o qual utilizamos para associar à autoria das 
respostas.

Quanto à participação de docentes na pesquisa, 
nenhuma vantagem material lhes foi oferecida, tendo 
em vista que a pesquisa visou à obtenção de dados para 
subsidiar ações e planejamentos de uma instituição 
vinculada ao seu departamento na universidade. Por-
tanto, o total de 12 participantes dessa categoria pode 
ser indicativo2 de seu sentido de pertencimento, espí-
rito de colaboração, capacidade de expressão e organi-
zação pessoal de tempo, para citar possíveis fatores. 

Os percentuais de resposta das categorias alunos 
e docentes estão aquém do ideal, ao considerarmos o 
número total de alunos e docentes convidados a volun-
tariar respostas. Entendemos um dos significados desse 
baixo percentual de participação seja falta de interesse 
no Laboratório de línguas. 

O instrumento para geração de dados dos alunos 
foi composto de 6 questões de formulação fechada e 
5 questões de formulação aberta. O instrumento dos 
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docentes foi composto de 5 questões de formulação 
fechada e 5 questões de formulação aberta.  O Quadro 
2 sintetiza a estrutura numérica dos tipos de questões 
de cada instrumento.

Quadro 2 -  Estrutura numérica dos tipos de questões dos 
instrumentos.

Instrumento
Questões de 

formulação Fechada
Questões de 

formulação aberta
Alunos 6 5
Docentes 5 5

Enquanto as respostas quantificáveis foram sinte-
tizadas por opção do formulário do Google, as respos-
tas às questões de formulação aberta foram analisadas 
indutivo-dedutivamente.  

Nesta pesquisa, analisamos as respostas das per-
guntas (Que papel ou papéis um Laboratório de Lín-
guas de uma universidade pública deve desempenhar?; 
Que atividade(s) um Laboratório de Línguas de uma 
universidade pública deve desenvolver e ou promover?; 
e Dê sugestões para o Laboratório) do instrumento dos 
alunos e as mesmas questões do intrumento dos docen-
tes. Fazemos isso tendo em vista que se trata de ques-
tões idênticas nos dois instrumentos.

À preparação dos dados para análise, observamos 
que houve respostas incompatíveis com a pergunta, 
razão pela qual as consideramos como não respostas. 
As não respostas foram dadas por seis alunos, sendo 
que três nos pareceram não ter compreendido a ques-
tão 1 e outros três a questão 2. Entre docentes, houve 
apenas uma ocorrência de não resposta à questão 2. 
Este é um exemplo de não resposta: “Não tenho conhe-
cimento sobre o laboratório, então não posso apontar 
alguma opinião” (A11).  O Quadro 3 sintetiza as ocor-
rências de não respostas encontradas.

Quadro 3 -  Ocorrência de não respostas entre os dados.
Instrumento Questão Participante

Alunos
1 11; 12; 17
2 10; 18; 20

Docentes 2 1

Enquanto a abordagem indutiva à leitura dos dados 
nos proporcionou temas analíticos iniciais (classifica-
ção hiponímica), que posteriormente subordinamos a 

dimensões guarda-chuvas (classificação hiperonímica), 
a abordagem dedutiva – fase em que examinamos os 
dados a partir dos temas resultantes da leitura indutiva 
– exigiu-nos registro de novos temas, adequação de 
temas obtidos em baterias de análise anteriores, reorga-
nização de nossas classificações hiponímicas e hiperoní-
micas (REIS, 2014c). 

Ao final das baterias de análise e devidos ajustes, a 
análise das questões de formulação aberta compreen-
dem 4 dimensões (i.e. pragmática, intelectual, histó-
rica e filosófica). As respostas dos alunos situam-se 
nas dimensões pragmática e intelectual, enquanto a 
de docentes enquadram-se nas quatro dimensões. A 
cada dimensão corresponde um determinado número 
de temas (hipônimos), sendo a dimensão pragmática 
a que recebe maior incidência de respostas de ambas 
categorias de participantes. O Quadro 4 apresenta deta-
lhamento numérico das dimensões e respectivos temas.

Quadro 4 - Quantificação de dimensões (hiperônimos) e 
temas (hipônimos). 

Foco da 
questão

Nº de nome 
das dimensões

Nº de temas de cada dimensão
Alunos Docentes

Papéis 2 Pragmática 6 8
Intelectual 2 1

Atividades 2 Pragmática 9 11
Intelectual 3 1

Sugestões
4

Pragmática 9 2
Intelectual 1 -
Histórica - 1
Filosófica - 1

Finalizadas as baterias de análise, a versão prelimi-
nar deste texto foi enviada aos participantes – alunos e 
docentes que respoderam ao questionário –, para sua 
reação. Do total de 12 docentes, 2 informaram não dis-
por de tempo para realizar o proposto e 2 reagiram ao 
texto que faz parte deste capítulo. As docentes enviaram 
suas opiniões por e-mail. Vários alunos interessaram-se 
pelo texto de análise. Entretanto, nenhum deles enviou 
comentários. As reações das duas docentes foram con-
sideradas e nos levaram a ajustes no texto, os quais 
sinalizamos por meio de sublinhado e notas de rodapé.

Na seção seguinte, nosso estilo de relato dos resul-
tados inclui asserções analítico-sintéticas, sustentadas 
por respectivo excerto ilustrativo, bem como por qua-
dros enquanto recursos sinóticos.  
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3. RESULTADOS

A partir de questões cujas respostas foram passí-
veis de quantificação, apuramos que os alunos-respon-
dentes, em total de 21, graduandos no Departamento 
de Letras Estrangeiras Modernas (LEM) da UEL, são, 
em sua maioria, alunos do curso de Licenciatura em 
Língua Espanhola (11 respondentes), seguidos por 
alunos da Língua Inglesa (7 respondentes) e da Língua 
Francesa (3 respondentes). 

Dos 21 estudantes3 que participaram da pesquisa, 
16 disseram conhecer o Laboratório de Línguas e, con-
siderando os mesmos 21 participantes, apenas 1 res-
pondeu afirmativamente a respeito de atuar ou já terem 
atuado no Lab como estagiário. 

Dos 12 participantes docentes, 5 pertencem à área 
de Língua Inglesa do departamento de Letras Estran-
geiras Modernas, 4, a de Língua Espanhola, e 3 não 
especificaram sua área de atuação. Quando questio-
nados se já haviam utilizado o Lab, 10 responderam 
afirmativamente e indicaram o Ensino como tipo de 
atividade associada ao Lab.

4. PAPÉIS A SEREM EXERCIDOS PELO LAB

O quadro 5 apresenta os resultados da análise das 
respostas de alunos e docentes à questão Que papel ou 
papéis um Laboratório de Línguas de uma universidade 
pública deve desempenhar? 

Responderam a essa questão 20 alunos (de um 
total de 21, sendo que 3 foram consideradas não res-
postas) e todos os 12 docentes participantes.  Assim, a 
análise contempla 17 respostas de alunos e 12 respostas 
de docentes.

Os papéis do Lab, na visão de alunos e docentes, são 
de naturezas pragmática e intelectual. Os alunos apon-
taram seis temáticas de natureza pragmática (escopo, 
financeiro, laboral em desenvolvimento profissional, lin-
guístico, simulação, temporal), enquanto os professores, 
oito (didático, incentivador, instrumento de viabilização, 
laboral em desenvolvimento profissional, linguístico, peda-
gógico, produtor, receptor). Portanto, os papéis laboral em 
desenvolvimento profissional e linguístico foram compar-
tilhados por alunos e docentes em suas respostas.

Quadro 5 - Papéis a serem exercidos pelo Lab, segundo alu-
nos e docentes.

Dimensão Tema Alunos Docentes

Pragmática

Didático - 2; 7

Escopo4

3; 4; 6; 14; 
15; 16; 19; 

20
-

Financeiro 13; 18; 20 -

Incentivador -
2; 3; 8; 9; 

12

Instrumento de viabilização -
2; 4; 5; 6; 
7; 10; 11; 

12
Laboral em desenvolvi-
mento professional

4; 5; 13; 19 5; 8

Linguístico

1; 3; 4; 6; 7; 
8; 9; 10; 14; 
15; 16; 19; 

20; 21

2; 5; 7

Pedagógico -
1; 2; 5; 7; 

8; 11
Produtor - 5
Receptor - 2
Simulação 21 -
Temporal 9 -

Intelectual
Capacidade cognitive 2 -
Conhecimento contextual 2; 7 -
Experiencial - 1; 7

Com respeito à natureza intelectual, alunos indi-
caram serem papéis do Lab desenvolver (1) capacidade 
cognitiva e (2) conhecimento contextual. Deixando de 
comungar das ideias dos alunos quanto ao papel de natu-
reza intelectual do Lab, dois docentes expressaram ser 
papel deste o de promover conhecimento experiencial.

Exemplos de respostas de natureza pragmática:

1. Linguístico
[...] proporcionar o desenvolvimento de línguas estrangei-
ras [...] (A3)
[...] aprimoramento linguístico [...]. (D7)

2. Escopo
[…] proporcionar o desenvolvimento de línguas estrangei-
ras a toda comunidade escolar. (A3)

3. Laboral em desenvolvimento profissional inicial
[...] possibilitar aos alunos de LEM experienciar uma rotina 
de sala de aula antes de sua formação. (A5)
[...] ser um campo de estágio [...] (D5)
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4. Financeiro
[...]. Aqui no Brasil já somos sobrecarregados com os impos-
tos mais exorbitantes, porém, em contrapartida, com ser-
viços e instituições sucateadas. Nossos salários são ruins, 
nossas bolsas de estudos também. Comida no Brasil é cara 
e aluguel também. Não dá para pagar 200 reais mesmo 
que seja semestral. Portanto, por mim, o Lab Línguas da 
UEL deveria fechar, pois não atende a verdadeira proposta 
acadêmica de uma universidade pública. (A20)

5. Temporal
Além dos cursos que atualmente são ofertados pelo labo-
ratório, acho que poderiam ser acrescentados cursos de 
rápida duração, por exemplo intensivos de 3 ou 4 semanas 
e também cursos à distância. (A9)

6. Simulação
Auxiliar estudantes que desejam participar de programas 
de intercâmbio acadêmico oferecendo cursos para testes de 
proficiência. (A21)

7. Didático
[..] desenvolvimento de materiais didáticos. (D2)

8. Incentivador
[…] apoiar departamentos e órgãos da universidade em 
atividades ou cursos relacionados a línguas. (D3)

9. Instrumento de viabilização
[...] publicação de livre acesso de conhecimentos produzi-
dos com seu apoio e ou incentivo, independente da natu-
reza e finalidades de tais conhecimentos […]. (D2)

10. Pedagógico
Um laboratório de línguas pressupõe práticas educacionais 
[...] (D1)

11. Produtor
[...]   ser um espaço para a pesquisa e para a inovação no 
ensino de línguas […]. (D5)

12. Receptor
[...] ser um portal de entrada de idéias inovadoras e desa-
fiadoras, que possam elevar padrões de qualidade e esten-
der os limites de alcance. [...]. (D2)

Os excertos abaixo são de cunho intelectual:
1. Conhecimento contextual

Acesso a artefatos culturais vindos dos diversos idiomas. 
(A7)

2. Capacidade cognitiva
[...] ajudando o estudante a desenvolver o senso crítico. (A2)

3. Experiencial
[…] que possibilitem a experimentação e não somente a 
reprodução. (D7)

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
PELO LAB

Os resultados da análise das respostas de alu-
nos e professores à pergunta Que atividade(s) um 
Laboratório de Línguas de uma universidade pública 
deve desenvolver e ou promover? são apresentados no 
Quadro 6. De um total de 21 alunos participantes, 20 
responderam essa questão (sendo 3 respostas avaliadas 
como não respostas). Todos os docentes participantes 
(12) ofereceram respostas. Desse modo, constam 17 
respostas de alunos e 12 de docentes na análise.

Quadro 6 - Atividades a serem promovidas pelo Lab, segundo 
alunos e docentes.
Dimensão Tema Alunos Docentes

Credencial 8 -
Didático - 2
Escopo 2; 7; 8; 12 -
Espaço 2 -
Financeiro 2; 8 ; 9 -
Incentivador - 5; 6; 9; 10
Instrumento de 
viabilização 

- 7; 12

Laboral em 
desenvolvimento
profissional inicial

12 8; 9; 12

Pragmática

Linguístico
3; 4; 5; 6; 11; 

13; 14; 15; 
17; 19; 2

2; 3; 4; 6; 7; 8; 
10; 11; 12

Li
ng

uí
st

ic
o Comerciais - 2; 3; 4; 6; 10

Acessórias - 2

Nível - 2

Mercadológico 1; 2; 7; 13 -
Nível5 12 -
Pedagógico - 4; 5; 6
Produtor - 4; 5; 9; 10
Simulação - 3
Suporte externo 9 -

Intelectual

Capacidade cognitiva 16 -
Conhecimento 
contextual

4; 5; 7; 11
3; 6; 7; 8; 11; 

12
Ideológico 11 -
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Alunos e docentes assinalaram atividades de natu-
reza pragmática e intelecutal a serem desenvolvidas 
pelo Lab. Em relação às atividades de cunho pragmá-
tico, os alunos mencionaram 9 temáticas (credencial, 
escopo, espaço, financeiro, laboral em desenvolvimento 
profissional, linguístico, mercadológico, nível, suporte 
técnico). As respostas dos docentes englobam 8 tópi-
cos (didático, incentivador, instrumento de viabilização, 
laboral em desenvolvimento profissional, linguístico – 
subdividido em comerciais, acessórias e nível -, pedagó-
gico, produtor, simulação).

Sobre as atividades de natureza intelectual, as res-
postas dos alunos contemplam 3 itens (capacidade cog-
nitiva, conhecimento contextual, ideológico), enquanto 
um item é apontado nas respostas dos docentes (conhe-
cimento contextual).

Atividades mencionadas por ambos os grupos, 
de cunho pragmático, são relacionadas aos conteúdos 
laboral em desenvolvimento profissional e linguístico. 
Sob a natureza intelectual, alunos e docentes comparti-
lham menção de temática conhecimento contextual.

Entre as atividades pragmáticas, apresentamos 
alguns exemplos a seguir.
1. Linguístico

Curso de línguas [...]. (D3)
Cursos para todas as idades de línguas estrangeiras e suas 
habilidades. (A13)
a) Comerciais: [...] cursos preparatórios para exames [...] 
(D3)
b) Acessórias: [...] atividades complementares para gra-
duandos (cursos; palestras; etc.) [...] (D2)
c) Nível: Cursos de proficiência em línguas estrangeiras 
(D2)

2. Escopo 
[...] à comunidade externa [...] (A7)

3. Laboral em desenvolvimento profissinal inicial
[...] promover um espaço para estágios obrigatório e não-
-obrigatório aos alunos de graduação de Letras Estrangei-
ras Modernas; [...] (A12)
[...] estágio de observação, estágio de regência (obrigatório 
e não obrigatório) [...] (D8)

4. Financeiro
[…] cursos gratuitos [...] (A8)

5. Credencial
[...] criar provas para avaliação de proficiência em línguas 
dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu - UEL. (A8)

6. Espaço
[...] os alunos da graduação de LEM, poderiam ter mais 
acesso [...] (A2)

7 . Suporte externo
[...] parcerias com outras universidades […] (A9)

8. Nível6

[...] aperfeiçoamento […] (A12)

9. Didático
[…] cursos para professores em serviço. (D2)

10. Incentivador
[...] apoio a projetos, pesquisa sobre ensino-aprendizagem 
de línguas e formação de professores [...]. (D10)

11. Instrumento de viabilização
[...]   Preparação e correção das provas de proficiência em 
leitura e escrita em língua estrangeira para seleção de can-
didatos de todos os programas de pós Stricto Sensu. (D12)

12. Pedagógico
[...] cursos de formação de professores […] (D6)

13. Produtor
[...] elaboração de provas de proficiência [...] (D4)

14. Simulação
[...] cursos preparatórios para exames [...] (D3)

As atividades de cunho intelectual foram com-
preendidas entre as seguintes temáticas: 
1. Conhecimento contextual

[…] eventos culturais em datas comemorativas nos países 
de língua estrangeiras ou eventos que marquem a língua 
[...] (A7)
[…] atividades socioculturais (como a Festa das Nações 
etc). (D3)

2. Ideológico
Política [...] (A11)

3. Capacidade cognitiva
Atividades [...] visando à construção do conhecimento a 
partir da reflexão crítica dos conteúdos [...] (A16)
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6. SUGESTÕES PARA O LAB

A última questão dissertativa pediu aos participan-
tes sugestões para o Lab. Dos 21 alunos participantes, 8 
deixaram suas sugestões e, de 12 docentes, 3 responde-
ram ao pedido. O Quadro 7 mostra os resultados para 
essa questão.

Os alunos fizeram sugestões de natureza pragmá-
tica e intelectual, enquanto as sugestões dos docentes 
são de caráter pragmático, histórico e filosófico. 

As sugestões de cunho pragmático apresentadas 
pelos alunos se relacionam a 9 tópicos (linguístico, 
escopo, laboral em desenvolvimento profissional, finan-
ceiro, temporal, simulação, publicitário, suporte técnico, 
demanda). Nesse mesmo aspecto, as sugestões dos 
docentes englobam 2 tópicos (didático, administrativo).

Quadro 7: Sugestões sobre funções do Lab, segundo alunos 
e docentes.
Dimensão Tema Alunos Docentes

Pragmático

Linguístico 4; 7 -
Escopo 1; 8 -
Laboral em desenvolvi-
mento professional

4 -

Financeiro 1; 5 -
Temporal 8 -
Simulação 8 -
Publicitário 2; 3; 6 -
Suporte externo 8 -
Demanda 8 -
Didático - 8
Administrativo - 3; 4

Histórica -
4

Filosófica -
Intelectual Conhecimento contextual 7 -

Um aluno ofereceu uma sugestão de natureza inte-
lectual, relacionada à temática conhecimento contex-
tual. Um docente sugeriu funções de caráter histórico e 
filosófico ao Lab. Alunos e docentes não apresentaram 
sugestões de natureza comum.

Exemplos de sugestões de natureza pragmática:
1. Linguístico

[...] workshops para alunos e professores na área de língua 
inglesa (ex: tradução, games no ensino-aprendizado de 
língua estrangeira,) e aulas de conversação com foco no 
desenvolvimento da língua e não em ‘notas’. (A4)

2. Escopo
[...] aos alunos de graduação e pós-graduação da UEL [...] (A1)

3. Laboral em desenvolvimento profissional 
O laboratório poderia oferecer aos alunos de LEM aulas de 
observação [...] (A4)

4. Financeiro
Baixar o custo, em apenas um ano e meio o valor duplicou. 
(A5)

5. Temporal
Cursos com horários flexíveis […]. (A8)

6. Simulação
[...] convênios para aplicação dos testes de proficiência [...]. 
(A8)

7. Publicitário
Divulgar mais o Laboratório para a comunidade externa e 
acadêmica. (A2)

8. Suporte externo
[...] Fazer, em conjunto com os órgãos responsáveis da ins-
tituição, convênios para aplicação dos testes de proficiência 
de línguas estrangeiras [...]. (A8)

9. Demanda
[...] aumento de cursos de idiomas mais escolhidos (inglês 
e espanhol) aos sábados […]. (A8)

10. Didático
Promover ações conjuntas/colabor(ativas) entre professo-
res/as na elaboração de materiais didáticos; Acompanha-
mento das práticas desenvolvidas em sala de aula. (D8)

11. Administrativo
Estabelecer políticas, metas e instrumentos; Reunir colabo-
radores; Confiar responsabilidades Trabalhar com agenda; 
Promover organização; Garantir segurança [...] Partilhar 
êxito. (D4)

A única sugestão de natureza intelectual vincula-
-se à temática conhecimento contextual: 

1. Conhecimento contextual
Criação de programas como acampamentos em grupos, 
viagens ou eventos regulares onde se promoveriam ativi-
dades de imersão. (A7)
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Um docente fez sugestões de cunho histórico e 
filosófico, conforme excertos que apresentamos na 
sequência.

1. Histórico
[...] Preservar história do desenvolvimento institucional 
[…]. (D4)

2. Filosófico
[...] Zelar pela ética […]. (D4)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão das análises que realizamos com 
os dados oriundos de dois instrumentos de coletas de 
dados eletrônicos, junto às comunidades docente e 
discente do curso de Letras Estrangeiras Modernas da 
UEL, podemos afirmar que as duas perguntas de for-
mulação aberta (Que papel ou papéis um Laboratório 
de Línguas de uma universidade pública deve desem-
penhar? e Que atividade(s) um Laboratório de Línguas 
de uma universidade pública deve desenvolver e ou 
promover?), assim como o campo aberto a sugestões 
para os respondentes, colheram dados que se comple-
mentam, se sobrepõem; portanto, servem para reafir-
marem uma resposta por meio de outra, bem como 
evidenciam repetição de seus conteúdos.  

Em linhas gerais, há pontos levantados por 
Almeida Filho (2014) quanto à necessidade de promo-
ção de atividades do Lab, que este, segundo sua coor-
denação, atualmente desenvolve. Trata-se de cursos de 
línguas, os quais constituem sua principal atividade, em 
caráter extensionista. Também a elaboração e aplicação 
de exames de proficiência, como atividades extensio-
nistas permanentes, tomam espaço paralelo à lacuna 
do exame nacional de proficiência linguística apontada 
pelo linguista aplicado (AGÊNCIA UEL DE NOTÍ-
CIAS, 2014). 

Poderíamos considerar que as atuais atividades 
do Lab, em caráter de suporte à extensão (aplicação de 
exames de proficiência linguística e recursos financei-
ros a eventos), ao ensino (à graduação – oferecendo 
campo de estágio para licenciaturas), à pós-graduação 
e a projetos de ensino e de pesquisa, podem contribuir 
para que aquele desempenhe, talvez, o papel “aventu-

reiro”, nos termos de Almeida Filho (Agência UEL de 
Notícias, 2014), que ele entende ser necessário.  Toda-
via, salientamos que não nos é possível sermos mais 
específicos com respeito ao suporte do Lab à pós-gra-
duação, a projetos de ensino e pesquisa, tendo em vista 
os dados fornecidos por sua coordenação em resposta 
a nosso questionário. Assim, adimitimos que resta-nos 
nebuloso7 o alcance desse papel do Lab. 

Os papéis do Lab arrolados por Almeida Filho e 
as atuais atividades daquele, segundo sua coordenação, 
convergem em proporção, grosso modo, com os papéis 
e atividades apontados pelos discentes e docentes que 
forneceram os dados para esta pesquisa. Estamos nos 
referindo ao caráter predominantemente pragmático 
entre papéis idealizados e papéis realizados. 

O caráter intelectual de papéis e atividades do Lab 
também se concretiza nas expectativas do linguista 
aplicado, dos respondentes (discentes e docentes), no 
apoio que o Lab presta à elaboração e aplicação de exa-
mes e à realização de eventos de extensão. 

Por outro lado, respostas menos recorrentes entre 
discentes e docentes distanciam as idealizações do lin-
guista aplicado e da atual atuação do Lab com respeito 
a seu papel e atividades de caráter histórico e filosófico. 

Em relatos de pesquisa, é comum focalizarmos 
aquilo que é mais recorrente. Na presente conclusão, se 
fizermos isso, nada mais acrescentaremos ao propósito 
desta pesquisa, que é reunir subsídios para planejamento 
das atividaes do Lab. Por isso, gostaríamos de destacar, 
por meio de excertos originais extraídos dos dados de 
falas menos recorrentes, pontos para serem, talvez, con-
siderados pelos gestores da entidade pública, a saber:

[...]   Preparação e correção das provas de 
proficiência em leitura e escrita em língua 
estrangeira para seleção de candidatos de 
todos os programas de pós Stricto Sensu. 
(D12)
[...] Zelar pela ética […]. (D4)
Atividades [...] visando à construção do 
conhecimento a partir da reflexão crítica dos 
conteúdos [...] (A16)
Baixar o custo, em apenas um ano e meio o 
valor duplicou. (A5)
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Laboratório de Línguas: Para quê e para quem? 
Para excercer papéis principalmente pragmáticos, mas 
não somente; para atuar em dimensões da realidade e 
da virtualidade, para preparar, credenciar, disseminar, 
desenvolver e apoiar, por meio de interações com pes-
soas e conhecimentos.

NOTAS

1 As respostas de docentes foram obtidas no período entre 30/08 a 
17/09/2014, após dois convites. As respostas dos alunos, entre 3 e 
9/09/2014, mediante único convite.

2 D5, em reação a versão preliminar do presente capítulo, em 
04/02/2015: “Quanto a considerações feitas acerca dos respondentes 
docentes, não me parece haver subsídios para concluir que sua partici-
pação ‘certamente é índice de seu sentido de pertencimento, espírito de 
colaboração, capacidade de expressão e organização pessoal de tempo, 
para citar possíveis fatores.’”

3  Esclarecemos que dos 21 alunos, 5 deles sinalizaram interesse em ter 
o retorno de nossa análise. Contudo, nenhum deles expressou sua rea-
ção ao texto dentro do prazo estipulado. 

4 Em nossa análise, escopo refere-se ao âmbito de atuação do Lab, ao 
tipo de público ele deve servir (ex.: interno ou externo à universi-
dade). Ao incluirmos escopo dentre os papéis a serem exercidos pelo 
Lab, temos em mente que os respondentes referem-se justamente a 
diferentes âmbitos. Portanto, entendemos que um dos papéis exerci-
dos pelo Lab seja considerar seu escopo, ou seja, âmbito de atuação.

5 Categoria questionada por uma docente quanto possível pertinência à 
subcategoria pragmática linguística. Mantivemos nível como catego-
ria independente nesta análise, porque o excerto dos dados não espe-
cifica a que se refere tal aperfeiçoamento. Assim, evitamos presunção 
na análise.

6 Vide nota de rodapé 7.
7 D1, em reação a versão preliminar do presente capítulo, em 

29/01/2015.: “Para mim, o papel ‘aventureiro’ sugerido por Almeida 
Filho e  o suposto alcance desse papel pelo LAb (como, apontado na con-
clusão) ficou bastante nebuloso”.
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