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A publicação Base Nacional Curricular Comum, organizada pelo Centro Lemann da 
Universidade Stanford, é uma série de documentos que analisam a primeira versão 
da BNCC publicada pelo governo federal brasileiro em setembro de 2015. Traz 
também uma análise sobre a implementação da Base Nacional uma vez aprovada 
pelo Conselho Nacional de Educação. 
 

I. Documentos revisados 

Os seguintes documentos foram revisados na condução desta análise: 

 Base Nacional Comum: Excertos da Versão Preliminar (tradução não oficial), 

Seções Um a Cinco, intituladas: 

o Princípios Orientadores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

o Documento Preliminar para a Base Nacional Comum Curricular – 

Princípios, Formas de Organização e Conteúdo 

o Textos introdutórios para a Área de Linguagens 

o Textos introdutórios para o Componente Curricular Língua 

Portuguesa 

o Objetivos de aprendizagem do Componente Curricular Língua 

Portuguesa1
 

 
II. Organização dos padrões 

Antes dos padrões propriamente ditos, sob o título “Objetivos de aprendizagem para o 

Componente  Curricular Língua  Portuguesa”,  há  muitas  longas  seções  introdutórias 

que (1) explicam, de forma geral, os “Princípios orientadores” para a “Base Nacional 

Comum” (ou seja, para todas as áreas de conteúdo, “Linguagens, Matemática,     

Ciências Humanas e Ciências Naturais”); (2) descrevem os “Princípios, método de 

organização e conteúdo” para todas as áreas de conteúdo; e (3) delineiam uma 

abordagem para o estudo das línguas que não é tipicamente observada em conjuntos 

de padrões do Inglês nos Estados Unidos: 

 
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a área de Linguagens reúne 

quatro componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Arte e Educação Física. Esses componentes articulam-se na medida 

em que envolvem experiências de criação, de produção e de fruição de 

linguagens. Ler e produzir uma crônica, assistir a um filme ou a uma 

apresentação de dança, jogar capoeira, fazer uma escultura ou visitar uma 

exposição de arte são experiências de linguagem. (pág. 9 da tradução/ pág. 29 

do original) 

 

                                                
1 O Centro Lemann da Universidade Stanford encomendou esse documento à especialista de 
Linguagem norte-americana Sheila Byrd Carmichael em Janeiro de 2016. 



Embora o foco dos objetivos para Língua Portuguesa, em última análise, esteja de fato 

no tipo de conteúdo e habilidades descritos nos conjuntos de padrões para a Língua 

Inglesa nos EUA, o material introdutório deixa claro que o propósito do estudo de 
 

1 Ao longo desta análise, a autora manteve precisamente o vocabulário e a mecânica desta tradução 
não-oficial. 



línguas neste contexto é “sua relevância para a expressão e a interação entre sujeitos” 

(pág. 10 do inglês/ pág. 30 do original em português). O conhecimento das línguas, 

como nos lembram os autores, é “executado não como um fim, mas como um meio 

para uma compreensão mais aprofundada dos modos de se expressar e de participar 

no mundo” (pág. 10/ pág. 30). 

 
Os padrões são apresentados por ano de escolaridade (do 1º ao 12º) e em seis 

categorias, chamadas de “Campos de   atuação”: 

 
 Práticas da vida cotidiana (1º a 8º anos) 

 Práticas artístico-literárias 

 Práticas político-cidadãs 

 Práticas investigativas 

 Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 Práticas do mundo do trabalho 

 
Essas categorias parecem desenhadas para reforçar o tema da integração que 

caracteriza a abordagem do estudo da linguagem na BNCC. Elas refletem a afirmação 

dos autores de que a linguagem é “um meio de interação entre sujeitos...” (pág. 18 da 

tradução/pag. 39 do original) e transmite a importância da “contextualização do 

conhecimento escolar (pág. 19/ pág. 39). 

 
Uma série de “objetivos de aprendizagem” (adiante referidos apenas como “objetivos”) 

descreve expectativas específicas de cada ano escolar dentro de cada categoria. 

 

 
III. Metodologia da análise 

Esta análise dos padrões avalia como eles endereçam ou não os critérios específicos 

de conteúdo do ELA2, estabelecidos pelo Instituto Thomas B. Fordham (TBFI, na sigla 

em inglês) para o relatório State of State Standards3, de 2010. Esses critérios estão 

distribuídos pelas seguintes categorias: 

 
1. Leitura 

2. Escrita 

3. Ouvir e falar 

4. Convenções da língua oral e escrita 

5. Pesquisa 

6. Mídia 
 

 

2 Nota da Tradutora.: Sigla de English Language Arts – Artes da Língua Inglesa, ou seja, Linguagem. 
3 O relatório completo, incluindo os critérios, está disponível aqui. Ver também uma cópia dos 
critérios no Anexo A. 

http://edex.s3-us-west-2.amazonaws.com/publication/pdfs/SOSSandCC2010_FullReportFINAL_8.pdf


Esses critérios (ver Anexo A) orientaram a revisora para examinar os padrões e 

objetivos nas categorias de linguagem mais comparáveis da Base Nacional Comum ou 

de certas categorias de linguagem da BNCC, já que estas e as categorias Fordham são 

concebidas de maneira bem diferente. Por exemplo, os critérios do TBFI para padrões 

de “Pesquisa” orientaram a revisora no exame dos objetivos em pelo menos três 

categorias de linguagem da BNCC (“Práticas investigativas”, “Práticas Culturais das 

Tecnologias de Informação e Comunicação” ou mesmo “Práticas do mundo trabalho”), 

de forma a poder apurar as diferenças na organização. 

 
Esta revisão também leva em consideração os critérios de “Clareza e especificidade” 

do relatório de 2010 do TBFI, cujos principais critérios para receber a pontuação 

máxima (três pontos de três nessa análise) estão descritos aqui: 

 
Os padrões são coerentes, claros e bem organizados. 

1. O escopo e a sequência do material é visível e sensato. Oferecem sólida 

orientação para os usuários (alunos, professores, diretores de currículo, 

desenvolvedores de testes, redatores de textos didáticos etc.) sobre o 

conhecimento do conteúdo e as habilidades requeridas para passar nos 

exames. Oferecem o nível correto de detalhe. 

2. O(s) documento(s) são escritos em prosa compreensível para o público 

geral e não usam jargão. Os padrões descrevem coisas mensuráveis (ou 

seja, que podem levar a resultados observáveis e comparáveis entre 

alunos e entre escolas). Como um todo, os padrões ilustram a 

expectativa de crescimento através dos anos escolares. 

 
Nota: o Instituto Thomas B. Fordham não foi consultado de forma alguma para esta 

revisão e nenhum de seus funcionários foi solicitado a examinar os padrões brasileiros 

para esta revisão. 

 
Nesta revisão, não foram atribuídos pontos; os critérios apenas serviram de parâmetro 

para a revisora, que ajudou a desenvolvê-los e ajuda a manter sua eficácia para avaliar 

os padrões de Linguagem K-124 nos Estados Unidos. Os resultados da análise holística 

estão resumidos na seção a seguir (Seção IV). 

 

 
IV. Resumo dos pontos fortes e fracos 

 

De modo geral, a força dos padrões está na louvável natureza das metas declaradas, 

como estas, por exemplo: 

 
 
 

4 N. da T.: A sigla designa os anos escolares que vão da Educação Infantil (Kindergarten) até o 12º ano. 



1. Os padrões reconhecem a importância da integração entre as áreas de 

conteúdo. 

2. Os padrões priorizam a aplicabilidade dos objetivos de cada ano escolar ao 

“mundo real”. 

3. Os padrões comunicam a necessidade de que os alunos entendam e usem a 

linguagem de maneira a promover a boa cidadania. 

4. Os padrões encorajam a curiosidade, tanto dentro como fora de sala de aula. 

 
Além disso, os padrões brasileiros exibem alguns acréscimos particularmente 

interessantes, que não se veem com frequência nos padrões estadunidenses, como 

requerer a memorização e a recitação de obras literárias. 

 
No entanto, muito do que se segue nesta análise, com relação aos pontos fracos dos 

objetivos, concerne o fato de que as altas metas acima e outras declaradas nos 

materiais introdutórios não são bem traduzidas em expectativas específicas, 

acionáveis e mensuráveis em sala de aula. 

 
A despeito do reconhecimento de que esses padrões são apenas a “base comum do 

currículo de todas as escolas brasileiras, embora não sejam (...) a totalidade do 

currículo, mas parte dele” (pág. 6 / 15), eles carecem do m, da coerência e da 

especificidade que deveria caracterizar até mesmo as expectativas mais básicas e 

comuns com relação aos alunos. Sim, os padrões afirmam que, à “base comum”, deve 

ser acrescentada uma base “diversificada”, 

 
... a ser construída em diálogo com a [base comum] e com as realidades 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. (pág. 6/ 15) 

 
Infelizmente, esse tipo de linguagem serve apenas para exacerbar o potencial para 

inconsistência na qualidade dos currículos em distritos escolares, escolas e talvez até 

mesmo salas de aula. 

 
Nesse sentido, os padrões de Linguagem da Base Comum parecem emular os 

Common Core State Standards (CCSS, padrões curriculares nacionais nos Estados 

Unidos) para o Inglês nos EUA, que também admitem que precisam ser 

“complementados por um currículo rico em conteúdo e bem desenvolvido”(CCSS,   

pág. 6). Nos dois casos, perde-se a garantia de um currículo rigoroso e consistente 

para todos os alunos, por causa da miríade de interpretações e implementações 

possíveis desses conjuntos de padrões baseados principalmente em habilidades. Isto 

posto, os CCSS fazem reconhecidamente mais pela qualidade e complexidade dos 

“inputs e outputs” por meio de suas discussões adicionais sobre “complexidade de 



textos” e “leitura atenta”, assim como suas “Amostras de textos”, “Amostras de 

tarefas de desempenho” e “Amostras de escrita dos alunos”. 

 
As fraquezas da atual versão preliminar da BNCC para Português, abordada a seguir, 

vêm na forma de lapsos, redundâncias, idiossincrasias e – no conjunto – uma falta 

generalizada de especificidade e coerência que torna difícil dizer que a proposta 

exemplifique padrões de linguagem que garantam currículos rigorosos, coerentes e 

implementados com consistência em salas de aula. De forma geral, os padrões 

poderiam melhorar notavelmente com a edição do uso excessivo de jargão 

acadêmico, reorganização dos objetivos em categorias mais distintas ou eixos; com 

mais rigor no conteúdo (especialmente do 1º ao 8º anos), que deve ser mais 

sequencial e mais coerente tanto em cada ano como ao longo dos anos escolares; 

com a inclusão de uma lista de exemplos de textos e/ou autores; e com a adição de 

simples tarefas para os alunos, rubricas a serem pontuadas e trabalhos dos alunos – 

acompanhados de critérios para dar notas e explicações sobre porque aquele trabalho 

de aluno atende aos objetivos. 

 
Esses refinamentos podem ser implementados sem sacrificar a louvável meta de 

estabelecer um currículo integrado. É possível transmitir o conteúdo e as habilidades 

únicas a várias áreas de conhecimento dentro de um contexto integrado. O eminente 

historiador da educação Arthur Bestor observou, há muito tempo, que “... muitas 

propostas nas Ciências Humanas e nas Ciências Exatas não conseguiram oferecer a 

disciplina intelectual que prometem”. Nesse sentido, diz ele, podemos e devemos 

treinar os alunos para pensar, por exemplo, como historiadores, críticos literários, 

cientistas e matemáticos. Da mesma forma, os alunos podem aprender a usar cada 

área de conhecimento como vantagem a serviço da qualquer tipo de desafio 

intelectual “integrado” no futuro. “A resposta”, confirma Bestor, “não é banir as áreas 

de conhecimento científicas e acadêmicas, mas cobrar delas rigorosamente sua 

missão5”. Seria sábio se o Brasil, em primeiro lugar, considerasse a possibilidade de 

fazer com que seus padrões de linguagem refletissem mais claramente os aspectos 

únicos e importantes da área de conhecimento do estudo da linguagem, e só depois 

considerasse a maneira mais eficiente de integrar essa área de conhecimento com 

outros, à medida em que, em seguida, essas outras áreas desenvolvam seus 

currículos. Da maneira como estão, os padrão não transmitem claramente o conteúdo 

e as habilidades mais essenciais e únicas ao estudo do Português. 

 
Segue-se um comentário detalhado (particularmente sobre leitura), organizado 

segundo os critérios do TBFI descritos nas páginas iniciais (“critérios específicos de 

conteúdo do ELA” e “clareza e  especificidade”). 

 
 

5 Arthur Bestor, Education Wastelands (Urbana e Chicago: University of Illinois Press, 1953), pp. 20- 
21. 



 

Critério 1 do ELA, específico de conteúdo 

 (Leitura) 
 

Aquisição de leitura 

Os objetivos para aquisição de leitura são erráticos e não são descritos da forma 

sistemática que ajudaria a garantir a qualidade da instrução de leitura na primeira 

infância e nos programas do Ciclo Fundamental I ou no tratamento cuidadoso tanto 

dos textos literários como informativos através dos anos escolares. 

 
Uma seção adicionada aos anos 1º a 3º, chamada “Apropriação do sistema de escrita 

alfabético-ortográfico e aquisição de tecnologias de escrita”, contém alguns objetivos 

relacionados à aquisição de habilidades de leitura (inclusive algumas expectativas com 

relação a aprender a escrever), mas é desconexa e desigual em seus detalhes. Por 

exemplo, um objetivo importante do 1º ano afirma: 

 
Realizar análise fonológica de palavras, segmentando-as oralmente em unidades 

menores (partes de palavras, sílabas), identificando rimas, aliterações, observando a 

função sonora que os fonemas assumem nas palavras, relacionando os elementos 

sonoros com sua representação escrita. 

 
Este objetivo trata de conteúdo e habilidades relacionados, mas distintos, que 

precisam ser ensinados em sequências específicas (começando antes do 1º ano) e 

delineadas em detalhes para os professores. 

 
Outros objetivos são estranhos em sua justaposição de conteúdos e também vagos, 

como este objetivo, também do 1º ano: 

 
Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever e ler outras 

palavras, construindo a correspondência fonema/grafema. 

 
De que maneira os alunos usam seus nomes como pontos de referência para ler e 

escrever outras palavras? Como “constroem [o conhecimento de?] a 

correspondência fonema/grafema”, e como os professores avaliam essa “construção” 

sem que uma sequência de fonemas e grafemas seja detalhada nos objetivos? 

 
Muitos objetivos são simplesmente vagos demais para serem entendidos ou para que 

seu propósito seja captado, como este objetivo do 2º ano nesta categoria: 

 
Compreender a função e a importância dos lugares de armazenamento e circulação 

de textos, tais como biblioteca da escola, sites, livrarias, bancas etc. 



Também está ausente uma progressão visível do rigor nas habilidades de leitura. Por 

exemplo, um objetivo do 1º ano afirma: 

 
Reconhecer que as sílabas variam quanto à sua combinação entre consoantes e 

vogais (CV, CCV, CVV, CVC, VVC, VCC, CCVCC) e que as vogais estão presentes em 

todas as sílabas. 

 
O objetivo do 2º ano, supostamente pensado para tratar da aquisição de um novo nível 

de conteúdo e habilidades nessa área, essencialmente reproduz o mesmo objetivo do 

primeiro ano: 

 
Reconhecer que as sílabas variam quanto à sua combinação entre consoantes e 

vogais (CV, CCV, CVV, CVC, VVC, VCC, CCVCC) e que as vogais estão presentes em 

todas as sílabas. 

 
Mapear os objetivos em categorias mais específicas (por ex., Consciência fonêmica, 

Fonologia etc.), lado a lado, como na tabela abaixo, pode ajudar redatores e usuários a 

reconhecer e preencher o que falta e a eliminar redundâncias dentro de cada ano 

escolar e ao longo de todos os anos. 

 
 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano... 

Objetivo 1     

Objetivo 2     

 

Tratamento de textos literários e informativos 

Os objetivos para análise literária e de textos informativos também são erráticos: às 

vezes tratam de gêneros específicos e de características dos gêneros (incluindo vários 

dispositivos literários); às vezes, não. Às vezes, detalham abordagens para ler vários 

tipos de literatura ou de textos informativos; às vezes, não. Não tratam, de maneira 

sistemática, de como entender e explicar as estruturas de textos literários ou 

informativos; e, acima de tudo, é difícil extrair uma progressão coerente de conteúdos 

e habilidades em termos de como analisar os muitos gêneros literários e textos 

informativos – inclusive textos literários não ficcionais – porque expectativas 

sobrepostas estão espalhadas entre as vagas categorias de “Práticas artístico-  

literárias”, “Práticas político-cidadãs” e “Práticas investigativas”. 

 
Talvez a categoria de “Práticas artístico-literárias” seja a mais direta das categorias e 

trata alguns aspectos da análise de textos “literários”, embora poucos gêneros e seus 

elementos definidores sejam delineados em detalhes sistemáticos. Nem os 

dispositivos estilísticos são discutidos com muitos detalhes, exceto no Ensino Médio e 

mesmo assim esporadicamente. Com mais frequência, as expectativas são uma 

estranha mistura de expectativas muito vagas ou estranhamente específicas, com no 

seguinte conjunto para o 4º ano: 



 

Práticas artístico-literárias – campo de atuação que diz respeito à participação em 

situações de leitura/escuta, produção oral/escrita, na criação e fruição de produções 

literárias, representativas da diversidade cultural e linguística, que favoreçam 

experiências estéticas. 

 
LILP4FOA004. Ler, apreciar e refletir sobre textos literários tradicionais, da cultura 

popular, afro-brasileira, africana, indígena e de outros povos, compreendendo algumas 

de suas características. 

 
LILP4FOA005. Recontar fábulas, apropriando-se das características do texto fonte. 

 
LILP4FOA006. Ouvir/assistir, com atenção e interesse, canções, histórias lidas de 

maior extensão e encenação de peças teatrais de maior duração. 

 
LILP4FOA007. Recontar oralmente histórias lidas, utilizando-se de alguns recursos 

próprios da performance de contadores de histórias (entonação, modulação de voz 

segundo personagem). 

 
LILP4FOA008. Recitar textos e poemas, de memória, planejando situações de 

apresentação em saraus e recitais. 

 
LILP4FOA09. Reconhecer, em textos narrativos, recursos para marcar a fala indireta 

de personagens. 

 
LILP4FOA010. Produzir narrativa literária, usando adequadamente as marcas de 

discurso direto nas falas de personagens. 

 
LILP4FOA011. Inferir sentidos de humor, relacionando textos e imagens, em história 

em tirinhas e quadrinhos. 

 
LILP4FOA012. Apreender sentido de poemas, compreendendo o uso de palavras ou 

expressões de sentido figurado. 

 
LILP4FOA013. Produzir poemas, utilizando-se de rimas e recursos de sonoridade. 

 
O primeiro padrão sugere que os alunos podem ler qualquer texto de qualquer gênero 

e meramente “compreender algumas” de suas características não nomeadas – em 

última análise, um objetivo sem sentido. Embora a memorização e a recitação sejam 

boas iniciativas se o texto valer a pena, os textos não são indicados, de forma que os 

alunos podem ser solicitados a memorizar textos de qualidade ou complexidade dúbia. 

Por que os quadrinhos são considerados dignos de atenção especial? Fábulas podem 

ser facilmente exploradas num ano escolar inicial e não se especificam formas 

especiais de poesia aqui como em outros anos escolares (para que os alunos as 

produzam, não para que analisem). Por que o uso correto de aspas, essa habilidade tão 

simples (Educação Infantil ou 1º ano), é especificado aqui, somente no 4º ano? Onde 

está a discussão sobre elementos literários e sobre os dispositivos estilísticos de 

gêneros específicos de texto? 



 

As categorias em que se poderia esperar encontrar objetivos relacionados à análise de 

não ficção literária (por ex., ensaios, discursos, memórias, biografias) não descrevem 

uma progressão coerente de objetivos relacionados a essa análise ou à de outros tipos 

de textos informativos, como as fontes históricas ou científicas secundárias. Tanto a 

categoria de “Práticas político-cidadãs” como a de “Práticas investigativas” oferecem 

vestígios de conteúdo e habilidades necessários para entender e explicar textos 

informativos, mas nenhuma das duas faz justiça coerente a essas habilidades 

essenciais ou ao conteúdo que os alunos poderiam extrair desses textos. Em vez 

disso, as duas categorias encorajam práticas políticas, como formular um argumento, 

sem ter delineado primeiro o que compõe um argumento válido e verdadeiro – ou 

como analisar um argumento oral ou escrito, de acordo com as leis da lógica. No 6º 

ano, por exemplo, os alunos são solicitados a: 

 
Responder, por escrito, a perguntas ou enquetes que exijam um posicionamento 

crítico, mobilizando argumentos consistentes e utilizando uma variedade linguística 

adequada à situação de comunicação. 

 
No 7º ano, os alunos devem: 

 
Reconhecer os pontos de vista e os argumentos que os sustentam em gêneros como 

entrevista, debate, artigo de opinião, discursos políticos, sermão religioso, charge etc. 

 
No Ensino Médio, as expectativas nesta área tornam-se ligeiramente mais específicas 

e rigorosas, como nestes objetivos de “Práticas investigativas” para o 10º   ano: 

 
LILP1MOA011. Reconhecer as formas de organização e os recursos linguísticos dos 

gêneros relacionados à produção de conhecimento, considerando a organização dos 

tópicos (do geral para o particular, do particular para o geral etc.). 

 
LILP1MOA012. Produzir resumos de textos didáticos e de divulgação científica, 

reconhecendo as características típicas do gênero resumo, compreendendo que o 

resumo, além de diversos usos sociais, é uma estratégia de leitura e de estudo. 

 
LILP1MOA. Criar roteiros para exposição oral de resultados de estudos e pesquisas 

em seminários, feiras de ciências e outros eventos escolares e acadêmicos, bem 

como avaliar a atuação nas exposições orais próprias e dos colegas. 

 
Mesmo assim, as expectativas poderiam ser mais específicas e mais passíveis de 

avaliação: como podemos avaliar se os alunos “consideram a organização dos tópicos” 

ao reconhecer “formas de organização e os recursos linguísticos dos gêneros 

relacionados à produção de conhecimento”? Essas sentenças podem estar confusas    

por questões de tradução, mas as habilidades necessárias para analisar vários tipos de 

textos informativos devem ser descritas claramente, especialmente para que os 



formados pelo Ensino Médio no Brasil sejam bem preparados para o mundo pós- 

secundário, onde esse tipo de textos é onipresente. 

 
Finalmente, no que concerne a leitura, os padrões da BNCC para Português não 

atendem os dois critérios-chave estabelecidos pelo TBFI para leitura: (1) que eles 

“reflitam a importância de ler obras da melhor literatura [brasileira]6, apropriadas ao ano 

escolar, e que reflitam uma herança comum”; e (2) que descrevam o volume, a 

qualidade e a complexidade dos textos a serem estudados, tanto literários como não 

literários, por meio do uso de listas (autores e/ou títulos), amostras de trechos e/ou 

comentários. 

 
Este objetivo para o 4º ano é típico das “Práticas artístico-literárias”: 

 
Ler, apreciar e refletir sobre textos literários tradicionais, da cultura popular, afro- 

brasileira, africana, indígena e de outros povos, compreendendo algumas de suas 

características. 

 
Como já observado, esse tipo de objetivo essencialmente diz que os professores 

podem ensinar quaisquer textos e que os alunos podem “ler, apreciar e refletir” sobre 

esses textos de qualquer maneira; como essa apreciação e reflexão serão avaliadas? 

 
A BNCC poderia melhorar muito a clareza e o rigor dos padrões de leitura ao tornar as 

expectativas de leitura muito mais explícitas e ao acrescentar uma lista de autores e 

textos que os alunos precisam ler ou – no mínimo – uma lista de textos e autores 

exemplares, o que esclareceria a qualidade e a complexidade dos textos a serem 

estudados em cada ano escolar. 

 
Critério 2 do ELA, específico de conteúdo 

 (Escrita) 

 

Escrever, em suas várias formas necessárias, não é abordado com uma categoria 

própria. Como com a leitura, os objetivos de escrita aparecem esporadicamente na 

maioria das categorias, mas sem uma progressão particularmente óbvia do rigor 

através dos anos escolares. Os professores teriam de procurar para encontrar 

objetivos de escrita nas várias categorias e os alunos escreveriam um certo tipo de 

poema num ano escolar, desenvolvendo uma narrativa em outro ou criando “textos do 

gênero argumentativo” (“usando diferentes tipos de argumentos”) em ainda outro    

ano. De modo geral, os objetivos não oferecem orientação mínima e/ou propósito 

aparente. Às vezes, os objetivos tornam-se mais específicos e o propósito é claro. 

 
 
 
 

6 Os critérios do TBFI referem-se à literatura estadunidense. 



No 5º ano, por exemplo, sob a categoria “Práticas culturais das tecnologias de 

informação e comunicação”, os alunos devem: 

 
Produzir e-mails, mensagens, registros fotográficos e audiovisuais para postagem em 

espaços como chats, twitter, blogs, utilizados para atividades escolares. 

 
É difícil entender o que exatamente se espera do aluno aqui – e por quê. Escrever posts 

no tuíter é o melhor uso possível do tempo do aluno? No 10º ano, porém, sob a 

categoria “Práticas investigativas”, os alunos são solicitados   a: 

 
Produzir resumos de textos didáticos e de divulgação científica, reconhecendo as 

características típicas do gênero resumo, compreendendo que o resumo, além de 

diversos usos sociais, é uma estratégia de leitura e de estudo. 

 
Este objetivo é muito mais específico e seu propósito é claro (embora ele pudesse ser 

melhorado com a indicação das “características” mencionadas). Recomenda-se mais 

consistência nas minúcias e detalhes, e um propósito discernível. 

 
É difícil, portanto, rastrear uma progressão específica e clara de como se supõe que os 

alunos devem empregar o processo da escrita a serviço dos vários gêneros de escrita 

em cada ano escolar. Aprender o processo de escrita propriamente dito não aparece 

como expectativa nos padrões, nem é claramente definido em parte alguma (embora 

o material introdutório o mencione). 

 
Muitos gêneros de escrita são mencionados, mas os objetivos seriam muito mais 

eficazes e mais fáceis de ensinar se delineassem as características e a qualidade dos 

produtos de escrita para cada um dos gêneros (por ex., narração, exposição, 

argumento, persuasão) apropriados a cada ano escolar. Seria ideal se os padrões 

acrescentassem exemplos do tipo de escrita esperada do aluno e anotações para 

explicar porque esses exemplos atendem aos objetivos em cada ano escolar. 

 

 
Critério 3 do ELA, específico de conteúdo 

 (Ouvir e falar) 

 

Como com a escrita, tampouco existe um eixo para “Falar e ouvir” nos padrões da 

BNCC para linguagem, embora a categoria de “Práticas culturais das tecnologias de 

informação e comunicação” sugira que a categoria trata, entre outras coisas, de 

“escuta e produção oral... disseminar e preservar informação, experimentação e 

criação de novas linguagens e formas de interação social”. Em vários anos escolares, 

porém, as habilidades de ouvir e falar não são discutidas de forma alguma nessa 

categoria. Em outras categorias, como “Práticas investigativas” e “Práticas da vida 

cotidiana”, aparecem algumas habilidades de ouvir e falar e, às vezes, habilidades  de 



apresentação oral e “recontação” são apresentadas sob “Práticas artístico-literárias”, 

como no 9º ano: 

 
Relatar oralmente o enredo de produções cinematográficas e teatrais, reconstituindo 

os diversos planos e linguagens que constituem a sequência narrativa. 

 
Os objetivos de falar e ouvir poderiam certamente ser mais detalhadas e organizados 

de maneiras mais claras para transmitir as expectativas de discussões em classe, tanto 

formais como informais (como os Seminários Socráticos), assim como para 

apresentações. Os padrões só tratam obliquamente dos requisitos para 

apresentações formais e não tratam de forma alguma das expectativas para 

discussões informais e das “regras” gerais que deveriam governar o discursos em sala 

de aula. 

 

 
Critério 4 do ELA, específico de conteúdo 

(Convenções da língua escrita e falada) 

 

Os padrões da BNCC não contêm nenhum objetivo para as convenções da língua 

escrita e falada. Uma busca pela palavra “gramática” revelou apenas um punhado de 

referências incompreensíveis (talvez seja um problema de tradução?) nos materiais 

introdutórios: 

 
Considera-se a língua como um polissistema que agrega múltiplas variedades, 

conforme a situação social de uso da oralidade, da leitura e da escrita. A consciência da 

variação e das mudanças da língua e a valorização de todas as variedades como 

possuidoras de uma gramática eficaz e legítima são, portanto, determinantes para a 

forma de condução do trabalho voltado para os conhecimentos linguísticos pelo/a 

professor/a. A valorização das diferentes variedades da língua implica a valorização das 

diferentes identidades sociais. 

 
(e) 

 
A abordagem de categorias gramaticais (fonéticas/fonológicas, morfológicas, 

sintáticas, morfossintáticas) e de convenções da escrita (concordância, regência, 

ortografia, pontuação, acentuação etc.) deve vir a serviço da compreensão oral e 

escrita e da produção oral e escrita, e não o contrário. Dessa forma, os aspectos 

linguísticos abordados em atividades de leitura, escrita e oralidade podem ampliar os 

conhecimentos dos/as estudantes em relação a variedades que eles/as não dominam 

ainda, sem desqualificar as variedades de origem. Conforme o avanço na escolaridade, 

é esperado um aumento gradativo do nível de sistematização e de utilização de 

categorias gramaticais, sempre na perspectiva de USO-REFLEXÃO-USO, e não, vale 

repetir, da acumulação de um rol de conteúdos desconectados das práticas 

sociodiscursivas da linguagem. 



Embora esta revisora não esteja familiarizada com a língua portuguesa, ela certamente 

é governada por regras de gramática e de uso (a despeito das “variações e mudanças” 

consideradas legítimas aqui) que os alunos precisam internalizar e articular de forma a 

compreender bem obras escritos, criar textos próprios coerentes, comunicar-se 

eficazmente ao falar, formal ou informalmente. Delinear essas expectativas “a serviço 

compreensão oral e escrita e da produção oral e escrita” é perfeitamente factível e 

necessário para o letramento. Incluir uma categoria e expectativas específicas para 

entender a gramática do português deveria, portanto, tornar-se uma prioridade na 

revisão dos padrões. 

 
A propósito, o desenvolvimento de vocabulário também parece ser inexistente nesses 

padrões, embora seja discutido brevemente no material introdutório. O vocabulário só 

é mencionado ocasionalmente, como neste objetivo de “Práticas político-cidadãs”    

para o 7º ano: 

 
Compreender textos das esferas política, jurídica e reivindicatória, como abaixo- 

assinados, o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando a organização do texto 

(artigos, incisos, capítulos etc.), os recursos morfossintáticos e a seleção do 

vocabulário. 

 
Este objetivo (e outros que mencionam “vocabulário”) nos padrões da BNCC para 

linguagem parece lidar com o vocabulário somente em sua relação com a dicção. O 

desenvolvimento de uma profunda compreensão de etimologia e morfologia, por 

outro lado (especialmente de como a morfologia se relaciona com a gramática), 

ajudará os alunos a aumentar seus vocabulários imensamente e com confiança, à 

medida em que eles encontram novas palavras com raízes e afixos previamente 

aprendidos. 

 

 
Critério 5 do ELA, específico de conteúdo 

(Pesquisa) 

 

Para estabelecer compreensão e fiel execução do processo de pesquisa, os padrões 

precisam identificar pesquisa como um eixo em si mesmo, embora ele permanecesse, 

evidentemente, como uma proposição transversal, já que sabemos que há muitas 

maneiras de apresentar achados de pesquisa, seja oralmente, por escrito ou através 

de mídia mista. Da forma como está, os padrões de Português atribuem as habilidades 

de pesquisa à categoria “Práticas investigativas”. Mesmo assim, os objetivos não fluem 

logicamente a partir dos primeiros anos escolares, onde o processo de pesquisa deve 

ser introduzido, até chegaram a tipos sofisticados de pesquisa, conduzida 

independentemente e com resultados específicos explicados para a sua 

apresentação. 



Aqui estão, por exemplo, os padrões de “pesquisa” para o 6º ano: 

 
LILP6FOA015. Planejar e apresentar exposições orais sobre temáticas diversas, a 

partir de fontes de estudos fornecidas pelo professor, adequando a linguagem 

(escolhas lexicais e estruturais) à situação de produção escolar. 

 
LILP6FOA016. Selecionar informações em textos diversos nas atividades de pesquisa, 

identificando temas e ideias principais e apresentando essa compreensão sob a forma 

de apontamentos. 

 
LILP6FOA018. Elaborar enquetes sobre temas relativos às diversas áreas do 

conhecimento e divulgar os resultados sob a forma de listas e tabelas. 

 
Nenhum dessas padrões relaciona-se obviamente com os que aparecem nos anos 

escolares anteriores e subsequentes, nem detalham quaisquer componentes 

requeridos para “exposições orais” proficientes, “apontamentos”, “listas e tabelas” ou 

“listas e gráficos”. Sem mais orientação, qualquer jeito de apresentar resultados deve 

ser suficiente aqui. 

 
Enquanto os alunos são solicitados a considerar vários tipos de fontes, como no 

objetivo para o 12º ano, protocolos específicos para julgar a credibilidade das fontes, 

tão críticos para uma pesquisa responsável, não são incluídos: 

 
Analisar em textos argumentativos orais e escritos o uso estratégico de recursos 

persuasivos, como a elaboração do título, a explicitação ou a ocultação de fontes de 

informação, o uso de recursos de assertividade ou atenuação de posicionamentos 

assumidos. 

Os padrões poderiam melhorar com o mapeamento de um roteiro do processo de 

pesquisa a partir do 1º ano e até o 12º ano, e que seja inicialmente mais dirigido pelo 

professor, gradualmente liberando os alunos para conduzir pesquisas independentes, 

estabelecendo e refinando as perguntas da pesquisa, localizando e avaliando a 

credibilidade das fontes, e requerendo que os alunos apresentem o resultado 

oralmente, por escrito ou por meio de mídia mista, sempre empregando protocolos 

consistentes e responsáveis de citação. 

 

 
Critério 6 do ELA, específico de conteúdo 

(Mídia) 

 

Como no caso de outros eixos, muitas expectativas relacionadas a “mídia”e referidas 

nos critérios precisam ser caçadas nos padrões da BNCC, nas categorias de “Práticas 

investigativas” ou “Práticas culturais das tecnologias de informação e    comunicação”. 



Na maioria dos casos, os objetivos para analisar, avaliar, criar e apresentar trabalhos 

multimídia são tão vagos como nas outras categorias. Segue-se um exemplo para o 6º 

ano: 

 
Mobilizar recursos multimodais na recepção e na produção de textos em diferentes 

mídias (jornal falado, programa radiofônico, blog etc.). 

 
No mundo de hoje, é essencial que os alunos saibam reconhecer e avaliar a 

credibilidade das fontes, identificar vieses potenciais e técnicas específicas de 

propaganda na mídia impressa e não impressa, e aprendam a apresentar informação 

por meio de multimídia de maneira responsável e eficaz. 

 
Em vez disso, os objetivos são vagos e, com frequência, não necessariamente 

relevantes para propósitos acadêmicos, como este objetivo do 11º ano: 

 
Analisar as práticas que envolvem o leitor como navegador virtual, a partir dos 

mecanismos de busca e a seleção de links de visitação, diante dos diversos serviços de 

informação (acervos artísticos e literários, bibliotecas e museus virtuais), bem como a 

realização de variadas ações sociais cotidianas (comprar, namorar), considerando a 

natureza multimodal predominante na linguagem digital. 

 
É difícil imaginar exatamente como ou porquê os alunos precisam desempenhar em 

um contexto acadêmico essas atividades vagamente definidas. 

 
Os padrões não discutem algumas das técnicas especificamente mencionadas que 

são usadas em alguns formatos multimídia, como os efeitos de várias técnicas visuais 

e aurais, ou como e porquê a informação impressa difere da apresentada em outras 

mídias. 

 

 
V. Conclusão 

 

Para resumir, os padrões da BNCC para a língua portuguesa contêm muitos dos 

elementos básicos para sólidos padrões; simplesmente precisam ser reorganizados 

para que as características essenciais das várias subdisciplinas da linguagem sejam 

claramente tratadas. Essas características também devem ser especificamente 

explicadas, de maneira a demonstrar uma progressão lógica do rigor para cada 

subdisciplina em todos os anos escolares. As metas ostensivas de categorias 

integradas (embora bizarramente artificiais), como “Práticas político-cidadãs”, ainda 

podem ser atingidas se forem substituídas com simples subdisciplinas do estudo da 

língua: neste caso, por exemplo, um exo relaciona à análise e produção de um texto 

informativo poderia ser suficiente, junto com o tratamento de algum material num eixo 

para a linguagem oral (ou eixo “Falar e ouvir”). 



 

Conforme discutido até aqui, estas são algumas das recomendações mais urgentes: 

 
1. Enxugar e apagar repetições relacionadas à leitura e em outros eixos. 

2. Garantir que o conteúdo essencial não seja negligenciado (por ex., o 

sequenciamento da aquisição de habilidades de leitura), mas seja incluído em 

todas as áreas de conteúdo. 

3. Refinar os verbos que introduzem os objetivos para que sejam mensuráveis e 

observáveis. 

4. Acrescentar uma lista de leitura ou outros exemplos de leitura (de preferência, 

com comentários) para ilustrar a qualidade e a complexidade da leitura que se 

espera seja feita em todos os níveis. 

5. Enumerar especificamente a literatura brasileira ou em tradução que os alunos 

precisar ler e entender em todos os níveis. 

6. Acrescentar amostras da qualidade e complexidade da escrita em todos os 

níveis, tratando especialmente das diferenças entre argumentos, escrita 

informativa/explicativa e apresentação de resultados de pesquisa em várias 

mídias. 

7. Incluir objetivos para gramática e desenvolvimento de vocabulário. 

 
Finalmente, e acima de tudo, usar linguagem direta e sem jargão tanto quanto possível, 

de forma que professores e alunos entendam o que se espera deles e porquê. 



 


