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Conversando sobre a



Promulgação

A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) foi promulgada em 20 de 
dezembro de 2017 e consiste num 
documento normativo que define o 
conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes devem 
desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica.



◼Para que um sistema educacional 
tenha equidade, precisa de um 
currículo nacional  de qualidade, 
que defina com clareza os 
conhecimentos e as habilidades que 
todos os alunos têm o direito de 
aprender (BNCC, 2017).



◼Documento Preliminar: disponibilizado em 16 de setembro de 2015, com 
consulta pública até 15 de março de 2016.

◼2ª versão: entregue em 03 de maio 2016, para CNE, UNDIME e CONSED.
◼Documento oficial: promulgado em 20 de dezembro de 2017.

Histórico



1988 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL  - 

Artigo 210. Serão fixados conteúdos 
mínimos  para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica 
comum [...].

1996 – LEI DE DIRETRIZES E 
BASES - LDB 

Art. 26. Os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum...

Embasamento e norteadores legais



2010 – DIRETRIZ CURRICULAR 
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA – DCNEB 

Art. 14. A base nacional comum na 
Educação Básica constitui-se...

2013 – LEI DE DIRETRIZES E BASES 
– LDB / ALTERAÇÃO REDAÇÃO 

Art. 26. Os currículos da educação 
infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional 
comum

Embasamento e norteadores legais



2014 – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades... 

Estratégias: 

7.1. 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

Embasamento e norteadores legais



EDUCAÇÃO INTEGRAL

-Educação voltada ao reconhecimento e desenvolvimento pleno do sujeito

-Complexidade: romper a visão reducionista (ou intelectual ou afetiva)

-Aprendizagens sintonizadas com interesses, necessidades e possibilidades dos estudantes: dar sentido ao 
que se aprende

-Protagonismo estudantil: aprender e elaborar seu projeto de vida, compreendendo o mundo, expressando-
se e nele atuando.

VISÃO  SINGULAR E SOCIAL DO ESTUDANTE

- Sujeitos de aprendizagem
-Respeito às diferenças e às diversidades

Fundamentos pedagógicos da BNCC



◼ Indicação das aprendizagens essenciais.

◼ Adequação à realidade local (cultura).

◼ Decisão sobre organização interdisciplinar.

◼ Procedimentos para engajar o estudante a aprender.

◼ Abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana, de forma 
transversal e integradora.

BNCC E CURRÍCULO
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◼A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que os 

estudantes devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica e em 

cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento de todos os estudantes.

A BNCC e sua organização



O Ensino Fundamental está  organizado em 4 áreas do 
conhecimento. 

Essas áreas favorecem a comunicação entre os 
conhecimentos e saberes dos diferentes componentes 
curriculares. 

Elas se intersectam na formação dos estudantes, embora se 
preservem as especificidades e os saberes próprios construídos 
e sistematizados nos diversos componentes. 

Cada área de conhecimento explicita seu papel na formação 
integral dos alunos do Ensino Fundamental e destaca 
particularidades para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Ensino Fundamental – Anos Finais...

...considerando tanto as características dos estudantes 
quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessas 
fases da escolarização. 



Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada 

componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas 
habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui 
entendidos como conteúdos, conceitos e processos .

Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada 

componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas 
habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui 
entendidos como conteúdos, conceitos e processos .

Competências Gerais da BNCC

Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular  (Linguagens e 
Ciências Humanas), também são definidas competências específicas do 
componente a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de 
escolarização.

Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular  (Linguagens e 
Ciências Humanas), também são definidas competências específicas do 
componente a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de 
escolarização.

Cada área de conhecimento estabelece competências específicas de área, 
cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos. Essas 
competências explicitam como as dez competências gerais se expressam 
nessas áreas. 

Cada área de conhecimento estabelece competências específicas de área, 
cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos. Essas 
competências explicitam como as dez competências gerais se expressam 
nessas áreas. 



COMPONENTE ANO/FAIXA
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Língua 
Portuguesa

6º
CAMPO 

JORNALÍSTICO/  
MIDIÁTICO

Leitura

Reconstrução do 
contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos
Caracterização do 
campo jornalístico 
e relação entre os 
gêneros em 
circulação, mídias 
e práticas da 
cultura digital

(EF06LP01) Reconhecer a 
impossibilidade de uma 
neutralidade absoluta no 
relato de fatos e identificar 
diferentes graus de 
parcialidade/ imparcialidade 
dados pelo recorte feito e 
pelos efeitos de sentido 
advindos de escolhas feitas 
pelo autor, de forma a poder 
desenvolver uma atitude 
crítica frente aos textos 
jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas 
feitas enquanto produtor de 
textos.





◼Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na 
BNCC devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 
competências gerais que consolidam, no âmbito pedagógico, os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento.

A BNCC e as competências gerais



◼É definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Definição de competência 



COMPETÊNCIAS GERAIS DA 
BNCC (10)



Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.1

As 10 competências gerais



Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.

2



Valorizar e fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural.3



Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

4



Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

5



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 exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

6



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, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação 
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

7



Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física 
e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana e reconhecendo suas emoções e as dos 
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 
elas.8



Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito 
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

9



Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.1
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Pressupostos teóricos

◼ Linguagem é interação

▪é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; 
▪é por ela e com ela que o homem interage consigo mesmo e com os outros.

▪O sentido se manifesta em toda e qualquer forma de comunicação e expressão.

▪Os conhecimentos humanos são sempre construídos por formas de linguagem, 
sendo fruto de ações intersubjetivas, geradas em atividades coletivas.



• Segundo Benveniste (2005, p. 288),  “É na linguagem e pela linguagem 
que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 
fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de 
ego”.  

• “é um homem falando que encontramos no mundo, um homem falando 
com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de homem.” 
(2005, p. 85)



Práticas de Linguagem

◼ “A área de Linguagens trata dos conhecimentos 
relativos à atuação dos sujeitos em práticas de 
linguagem, em variadas esferas da comunicação 
humana, das mais cotidianas às mais formais e 
elaboradas.” (Base Nacional Comum Curricular, p.29) 

◼ As práticas de linguagem são produtos culturais 

que organizam e estruturam as relações humanas.



◼As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por 
diferentes linguagens: verbal (escrita, fala ou visual-motora, como Libras), 
visual, gestual, corporal, musical, digital e multimodal (integração de formas 
verbais e não verbais). 

◼Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os 
outros, constituindo-se como sujeitos sociais.

◼Inserção na cultura letrada.



LÍNGUA PORTUGUESA

Ao componente Língua Portuguesa cabe proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma 

a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas 

sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras 

linguagens. 



Letramento           multiletramento (multiplicidade de linguagens, recursos semióticos 
- imagens, sons -, culturas, práticas sociais e contextos)

• Significados – manipulação de modos/recursos semióticos (combinações, intertextos, 
texto e imagem).

• Portanto: ampliação da noção de texto – mais gêneros em estudo na escola 
(interações em blogs, vlogs, jogos, chats)

• Ensino centrado no texto/discurso

Letramento



• Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, 
tweet, meme, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato 
multimidiático, vlog, videominuto, slaw, tutoriais em vídeo, entre outros), 
mas novas ações, procedimentos e atividades (curtir, comentar, redistribuir, 
compartilhar, taguear, seguir/ ser seguido, remidiar, remixar, curar, 
colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de 
outras habilidades. 

• Não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de 
levar em conta como a coexistência e a convergência das mídias transforma 
as próprias mídias e seus usos e potencializa novas possibilidades de 
construção de sentidos. 

Gêneros e mídias



• Ênfase na perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem (situada – 
quem diz, o que diz, para quem diz, com que objetivo, por meio de que 
suporte).

• Ao estudante é oferecida uma lista mais variada de gêneros.

• Gramática - procedimento: é entendida em seu uso (leitura e produção).

Ênfase



• As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos 
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como 
também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de 
replicar e de interagir. 

• As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam 
acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos 
multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. 

O que é aprender Língua Portuguesa por meio de 
práticas?



• Oralidade

• Leitura/escuta

• Produção (escrita e multissemiótica)

• Análise linguística/semiótica

Eixos



• Oralidade

• Leitura/escuta

• Produção (escrita e multissemiótica)

• Análise linguística/semiótica

Eixos





Competências – Língua Portuguesa



Competências – Língua Portuguesa



Exemplos de gêneros multimidiáticos: memes









◼  Referenciais da Educação de Caxias do Sul: um 
percurso histórico

O Currículo em Debate

Mapeando os documentos curriculares da Rede 
Municipal de Ensino de Caxias do Sul





◼ 2011- Construção dos cadernos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, com temáticas 
curriculares produzidas pelos professores da RME.

◼ 2012 - Construção do caderno 13 – Referenciais da Educação da RME: 
Informática Educativa.



Assessoria Pedagógica/SMED



REFERENCIAIS CURRICULARES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA E A BNCC: UM 
DIÁLOGO POSSÍVEL





Pátio no Inverno

As folhas caem,
Não a árvore.

Jayme Paviani
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