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Resumo 

Este artigo busca apresentar uma análise da concepção de leitura e ensino de leitura nos anos 

iniciais do ensino fundamental presente na Base Nacional Comum Curricular homologada em 

dezembro de 2017. Para isso, trazemos uma breve reflexão sobre o contexto de produção e 

homologação do documento, baseadas em alguns autores que discutem as teorias de currículo 

(APPLE, 1994; ARROYO, 1999; LOPES; MACEDO, 2011; MACEDO, 2014); apresentamos 

brevemente a configuração estrutural da BNCC (BRONCKART, 2006b) e analisamos a 

concepção de linguagem, de leitura e de ensino de leitura defendida no documento 

(BRONCKART, 2006; KOCH; ELIAS, 2014; KLEIMAN, 1998; 2011). Quanto ao contexto de 

produção, podemos considerar que se trata de um momento conflituoso, de tensões políticas, 

sociais e educacionais no Brasil, propiciando a elaboração de um documento cujo foco é no 

desenvolvimento de capacidades discentes, com ênfase em resultados a serem alcançados e não 

em um processo educacional progressivo, crítico e contextualizado. Embora a quarta versão da 

BNCC defenda a adoção de uma perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, as orientações 

sobre o ensino de leitura nos anos iniciais do ensino fundamental contradizem essa perspectiva, 

sobretudo por enfatizar a aprendizagem da escrita relacionada à aprendizagem do código em 

detrimento de práticas de linguagem situadas, de interação com o texto.  

Palavras-chave: Leitura. Ensino de leitura. Currículo. Base Nacional Comum Curricular.  

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to present an analysis of the concept of reading and the teaching of 

reading in the early years of Fundamental Education as provided in the National Curricular 

Common Base (BNCC) approved in December 2017. To this end, we present a brief reflection on 

the context of production and approval of the document, based on some authors who discuss 

curricular theories (APPLE, 1994; ARROYO, 1999; LOPES, MACEDO, 2011; MACEDO, 2014); 

and also briefly present the structural configuration of the BNCC (BRONCKART, 2006b) and 

analyze the concept of language, reading and the teaching of reading as advocated in the document 

(BRONCKART, 2006; KOCH; ELIAS, 2014; KLEIMAN, 1998; 2011). As for the production 

context, we can consider that this is a time of conflict and political, social, and educational 

tensions in Brazil, which triggers the preparation of a document with a focus on the development 

of student capacities, with an emphasis on results to be achieved and not on a progressive, critical, 

and contextualized educational process. Although the fourth version of the BNCC advocates the 

adoption of an enunciative-discursive approach to language, the guidelines on teaching reading in 

the early years of Fundamental Education contradict this approach, especially by emphasizing the 

learning of writing related to the learning of the code to the detriment of localized text-interacting 

language practices. 

Keywords: Reading. Teaching Reading. Curriculum. National Curriculum Common Core. 
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Introdução 

 
Este trabalho inscreve-se no quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2005; 2006; 2015; MACHADO, 2007a; 2007b), no 

conjunto das pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Interação, Sociedade e 

Educação (CNPq/UFJF), ligado ao núcleo Formação de Professores, Alfabetização, 

Linguagem e Ensino (FALE), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF).  

Neste artigo, apresentaremos uma análise acerca da concepção de leitura e do ensino de 

leitura nos anos iniciais do ensino fundamental presente na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC – (BRASIL, 2017). Para isso, nos debruçamos sobre o documento 

buscando responder às seguintes questões: Qual é a concepção de leitura e de ensino de 

leitura presente na Base?, A leitura aparece como um conteúdo a ser ensinado?, Como deve 

ser esse ensino: a partir das estratégias de leitura e tendo os gêneros de texto como 

referência? 

Para responder às questões propostas, o artigo apresenta a seguinte configuração: uma 

breve reflexão sobre o contexto de produção da BNCC, usando, para isso, alguns autores 

que discutem sobre as teorias de currículo (APPLE, 1994; ARROYO, 1999; LOPES; 

MACEDO, 2011; MACEDO, 2014); a configuração estrutural do documento 

(BRONCKART, 2006b) e sua própria denominação; a análise da concepção de linguagem 

(BRONCKART, 2006b), de leitura (KOCH; ELIAS, 2014) e de ensino de leitura 

(KLEIMAN, 1998; 2011); e as considerações finais.  

 
 
O contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular  
 

De acordo com Macedo (2014), a necessidade de uma base comum para os currículos, 

em nível nacional, não é recente. Como consta no próprio documento, homologado em 

dezembro de 2017, a criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já estava 

prevista na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 e como estratégia para o alcance de algumas metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE-2014). Sendo assim, a BNCC é um documento que tem como objetivo 

nortear o que deve ser ensinado, nele denominado de aprendizagens essenciais, nas escolas 

de todo o Brasil, desde a educação infantil até o final do ensino médio.  

Jacob, Diolina e Bueno (2018) também destacam os marcos legais desse documento, 

ressaltando que “Tais textos, conforme o próprio documento atesta, em especial a LDB e o 

PNE, são retomados para a produção do efeito de legalidade da necessidade de uma base 

comum curricular a todas as instituições escolares, bem como para a justificativa da 

“pactuação interfederativa” (JACOB, DIOLINA, BUENO, 2018, p. 90). 

De acordo com Apple (1994), não podemos pensar em política curricular fora do 

contexto político em que a mesma está inserida. E, em acordo com o quadro teórico-
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metodológico a que pertencemos, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), as análises de 

quaisquer textos são feitas a partir de uma perspectiva de análise descendente, isto é, devem 

partir do contexto de produção (desse texto), para depois voltar-se para a organização 

interna do texto. De acordo com Bronckart (2005), as ações de linguagem se desenvolvem 

em um determinado contexto de produção e esse contexto pode ser definido como “o 

conjunto dos parâmetros que podem exercer influência sobre o modo como um texto é 

organizado” (BRONCKART, 2005, p. 243). 

Dessa forma, para analisar a versão homologada da BNCC no que diz respeito ao 

ensino da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, faremos um breve histórico do 

contexto de produção desse texto. 

Jacob, Diolina e Bueno (2018, p.90), ao analisarem a penúltima versão do documento, 

destacam que “O contexto social em que a versão em questão da BNCC foi construída 

consiste em um momento político-econômico brasileiro bastante caótico”. Podemos tornar 

isso válido também para a versão homologada, uma vez que essa afirmação é feita devido 

ao fato de que no ano de 2016, ocorreram várias manifestações que culminaram no 

impeachment da então presidente Dilma Roussef. Com a posse do até então vice-presidente 

Michel Temer, foram feitas alterações no plano de governo, como a elaboração de novas 

normas trabalhistas, projetos de reformas previdenciárias e corte severo de gastos, 

sobretudo nas áreas da educação, ciência e saúde. Junto a isso, crimes de corrupção 

estavam sendo julgados e amplamente divulgados na mídia brasileira e internacional. Sobre 

esse contexto, as autoras mencionam que:  
 

O discurso da crise financeira prevalece em todos os setores sociais. Enfim, há 

um clima de instabilidade que, por conseguinte, acarreta em mudanças extremas 

na vida dos brasileiros, principalmente, na dos trabalhadores. A BNCC, desse 

modo, assim como quaisquer textos, não escaparia aos reflexos e refrações 

dessas situações (JACOB, DIOLINA, BUENO, 2018, p.90).  

 

Como já mencionado anteriormente, a BNCC apresenta sustentação legal, mas 

verifica-se que a exigência de participação do governo e da sociedade no processo de 

elaboração de bases comuns para educação, apontada tanto pelo PNE quanto pela LDB, não 

é efetivamente cumprida, instituindo um conflito entre diferentes setores sociais. Podemos 

destacar esse conflito na elaboração de quatro versões do documento, em que as duas 

primeiras foram discutidas pela sociedade; a terceira versão desconsidera o diálogo das 

instituições representantes da educação brasileira e divulga propostas elaboradas por um 

grupo seleto de governantes e empresários; e a quarta e última versão, homologada em 

dezembro de 2017, versão analisada neste artigo, retoma algumas questões propostas nas 

duas primeiras versões (JACOB, DIOLINA, BUENO, 2018). Vale ressaltar ainda que em 

dezembro de 2017 foi homologada a versão para a educação infantil e para o ensino 

fundamental, uma vez que a do ensino médio está sendo delongada, devido à discussão 

ainda em voga da reforma dessa etapa da educação básica. 
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Em entrevista recente2, Ximenes (2018) afirmou que não se tratou de um processo de 

participação válido, pois ao final das consultas não se teve retorno dos órgãos competentes 

sobre quais sugestões foram acatadas ou não e por quê. Ele acredita que “Com isso, em vez 

de participação tivemos a instrumentalização da participação de quem buscou contribuir de 

boa vontade. O objetivo era muito mais publicitário que democrático”. 

Macedo (2014) também problematiza sobre quem tem participado desse debate e 

afirma que empresas privadas estão protagonizando o debate educacional e defendendo a 

criação de um currículo nacional comum para a educação básica. Nesse sentido, tanto 

Macedo (2014) quanto Arroyo (1999) pontuam que não faz sentido a defesa de uma BNCC, 

uma vez que ela não foi pensada a partir da realidade da escola, junto com os professores. 

Segundo Smith, O’Day & Cohen (apud APPLE, 1994, p.65), “A conversão para um 

currículo nacional só teria sucesso se o trabalho de mudança fosse concebido como uma 

grandiosa aventura de aprendizado cooperativo”, o que não parece ter sido o caso em 

discussão.  

Arroyo (1999, p. 133) destaca ainda que “Em nossa cultura política, o Estado, os 

governos ou os grupos técnicos, políticos e intelectuais e, recentemente, até organizações 

privadas, definem o que convém à sociedade, às famílias e às escolas, sobretudo de 

educação básica”.  

A influência exercida ao professor pelo currículo é recíproca, isto é, do mesmo modo 

que o currículo molda o docente, aquele também é moldado por esse em sua prática. Por 

isso, defendemos que o professor seja um sujeito central em qualquer discussão sobre o 

currículo. Afinal, “O professor não decide sua ação no vazio, mas no contexto da realidade 

de um local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas 

às vezes pela administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo de uma escola 

ou pela simples tradição que se aceita sem discutir” (SACRISTÁN, 2000, p. 166-167). 

De acordo com Macedo (2014), o caráter público da educação, sua ineficiência, a 

crença de que a escola pública está em crise e de que o público é ruim contribuem para a 

produção de políticas nacionais marcadas pela lógica do mercado, favorecendo a entrada do 

setor privado nas decisões educacionais.  

Foi nesse contexto político, marcado pela disputa de poder, que foi escrito e 

posteriormente homologado o documento oficial da BNCC. Na próxima seção, faremos 

reflexões sobre determinadas concepções defendidas por esta quarta versão e sobre sua 

organização.  

 
 
A Base Nacional Comum Curricular: questões sobre currículo e suas 

implicações  
 

Antes de procedermos à análise das questões específicas do ensino de leitura, 

detivemo-nos à compreensão da Base como documento curricular, sua própria definição e 

organização estrutural (BRONCKART, 2006b).  
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De acordo com o texto da quarta versão, a BNCC não é um currículo, mas sim 

“referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das 

instituições escolares [...]” (BRASIL, 2017, p.8). Porém, segundo Lopes e Macedo (2011), 

a pergunta sobre o que é currículo não tem encontrado resposta fácil. As autoras destacam 

que o que há de comum em tudo aquilo que vem sendo chamado de currículo é “a ideia de 

organização, prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagem realizada por 

docentes/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo” (p.19).  

Michael Young, autor que lançou o movimento chamado Nova Sociologia da 

Educação (NSE), propôs questões sobre o que ensinar; por que ensinar; destacando o 

currículo como construção e resultado de seleção do conhecimento escolar, ao postular que 

a ciência não é neutra (LOPES; MACEDO, 2011). 

Na perspectiva de Freitas (2018a), somente se adotarmos uma concepção instrumental 

de “currículo” (restrito a definição do como fazer) é que é possível afirmar que a BNCC 

não é um currículo. Apesar de não deixar claro o como fazer, as orientações da BNCC 

acabarão se materializando nos materiais didáticos produzidos pelas editoras a partir de sua 

homologação. Segundo o autor, “[...] na prática, a BNCC definiu competências, habilidades 

(incluindo seu sequenciamento, ano em que devem ser dadas), currículo mínimo, avaliações 

e materiais didáticos” (FREITAS, 2018a). 

Inserido em uma perspectiva crítica do conhecimento da teoria curricular, Apple 

(1994) afirma que sempre existe uma “política do conhecimento oficial” (p.60, grifo do 

autor), isto é, o currículo não é um conjunto neutro de conhecimentos que aparecem nos 

textos e nas salas de aula. Ele é parte de uma seleção de alguém, de um grupo, acerca do 

que seja legítimo ensinar. “É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas 

e econômicas que organizam e desorganizam um povo” (APPLE, 1994, p. 59). Para ele, a 

escola é responsável por produzir os sujeitos que atuarão no sistema econômico, e ao 

mesmo tempo produzir conhecimentos que atuam como capital cultural que será capaz de 

sustentar esse sistema econômico.  

De acordo com Lopes e Macedo (2011), Apple está preocupado em pesquisar as 

conexões entre conhecimento e poder, uma vez que “o conhecimento técnico e acadêmico 

legitimado por relações de poder mediadas pelos órgãos oficiais do Estado – avaliações 

centralizadas nos resultados, livros didáticos, propostas curriculares oficiais – torna-se um 

conhecimento oficial” (LOPES; MACEDO, 2011, p.84). E, na medida em que somos uma 

sociedade capitalista, as ações do Estado são controladas pelo mercado. Assim, “se 

organiza uma política do conhecimento oficial que vem instituindo formas de associar uma 

restauração conservadora com uma política de mercado” (LOPES; MACEDO, 2011, p.84). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a BNCC é, atualmente, uma política de conhecimento 

oficial.  
No documento da BNCC, são definidas dez competências gerais3 que devem ser 

desenvolvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica, através das aprendizagens 

essenciais. De acordo com esta quarta versão, o conceito de competência é definido como 

“a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos, habilidades (práticas, 
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cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho)” (BRASIL, 2017, 

p. 8). 

Podemos destacar que essa noção de competência tem inspiração em autores da 

perspectiva instrumental do conhecimento, como Baker e Popham, e vem sendo utilizada 

por políticas curriculares de diversos países, não só no Brasil (LOPES; MACEDO, 2011). 

Segundo os autores, 
 

A elaboração curricular, assim como a avaliação têm a competência como meta, 

e o objetivo do processo de ensino é a maestria ou o domínio das competências. 

Para tanto, cada competência é analisada e decomposta nas habilidades, 

fundamentais, embora insuficientes, para o domínio da competência. Embora 

retomem o sentido de totalidade, as competências mantêm a matriz 

comportamental, na medida em que são produtos do domínio de habilidades 

intermediárias (LOPES; MACEDO, 2011, p. 54).  

 

Ainda de acordo com o documento, todas as decisões pedagógicas devem estar 

encaminhadas para o desenvolvimento das competências. Deve estar indicado claramente 
 

o que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 

(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece 

referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

Além das dez competências gerais, cada área do conhecimento (disciplina) possui 

algumas competências específicas da área e devem ser desenvolvidas ao longo dos nove 

anos do ensino fundamental. Essas competências específicas apontam como as dez 

competências gerais se expressam nessas áreas: 
 

As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, 

perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação 

vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos iniciais e o 

Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos 

alunos, considerando suas especificidades (BRASIL, 2017, p. 28, grifo do 

documento). 

 

Os componentes curriculares apresentam ainda um conjunto de habilidades e elas 

anunciam as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas aos alunos. Tais 

habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, que, de acordo com o 

documento, são “entendidos como conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são 
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organizados em unidades temáticas” (BRASIL, 2017, p. 28, grifo do documento). O texto 

ressalta ainda que: 
 

as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem 

induzem à opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no 

âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, 

devem ser adequados à realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada 

instituição escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos 

(BRASIL, 2017, p. 30). 

 

Verificamos o caráter técnico do documento na explicação clara de como foi 

construída a escrita das habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos: a(s) 

primeira(s) palavra(s) é(são) sempre um verbo(s) (indicando o processo cognitivo), 

seguida(s) por um complemento(s) (explicitando o objeto de conhecimento) e 

modificadores (apontando o contexto e/ou especificando a aprendizagem esperada). Na 

BNNC, essa estrutura foi exemplificada com uma habilidade da área de história (BRASIL, 

2017, p. 29): 

 

(EF06HI14) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

 

   Verbo  Complemento   Modificador 

 

Podemos constatar, com isso, a forte influência da racionalidade tyleriana, uma vez que 

para Tyler, os objetivos devem indicar mudanças esperadas no aluno ao final do processo, e 

nunca em relação à ação do professor, ou seja, há uma forte valorização dos resultados em 

detrimento do processo. Essa perspectiva instrumental do conhecimento defende ainda que 

o conteúdo a ser ensinado na sala de aula é aquele capaz de ser traduzido em competências, 

habilidades, conceitos e desempenhos possíveis de serem aplicados em contextos sociais e 

econômicos fora da escola, pois a finalidade da escola, de acordo com essa perspectiva, é 

formar cidadãos que gerem benefício para a sociedade (LOPES; MACEDO, 2011). Diante 

dessa finalidade, “o conhecimento a ser selecionado para o currículo deve estar vinculado à 

formação de habilidades e de conceitos necessários à produtividade social e econômica” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p.74). 

Desde os anos 90, muitas reformas curriculares têm dado relevância à avaliação de 

desempenho dos alunos como forma de inferir a qualidade da educação, recuperando assim 

o ponto central da racionalidade tyleriana, ou seja, a vinculação direta entre qualidade do 

currículo e avaliação dos alunos. Ralph Tyler, que se insere em uma perspectiva 

instrumental do conhecimento nas teorias curriculares, é um dos nomes mais conhecidos do 

campo do currículo, influenciou, e influencia ainda hoje, as propostas curriculares 

brasileiras (LOPES; MACEDO, 2011). Sobre a relação entre avaliação e a BNCC, Macedo 

(2014) destaca que o vínculo entre elas é claro e não pode ser ignorado.  

De acordo com Freitas (2018b), a BNCC  
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está dentro de uma política educacional que propõe melhorar a educação 

brasileira através do seu atrelamento do ensino a avaliações censitárias (de todos 

os estudantes) em escala nacional (Prova Brasil e ANA), o que obriga os Estados 

a aplicar a BNCC. Desta forma, um Estado não pode criar, de fato, seu próprio 

currículo, pois seus alunos serão testados segundo avaliações nacionais feitas a 

partir da BNCC do MEC e não de um eventual currículo do Estado. O que 

eventualmente o Estado incluir ou modificar, não cairá nas avaliações nacionais 

(FREITAS, 2018b, grifo do autor).  

 

Verificamos que, assim como Tyler propunha, a BNCC também faz uma vinculação 

entre currículo e avaliação, em que a avaliação da aprendizagem é a última etapa do 

planejamento curricular. “Trata-se de uma avaliação guiada pelos objetivos e centrada no 

aluno, mas seu foco é o currículo: fornecer informações sobre a eficácia das experiências de 

aprendizagem na modificação dos comportamentos dos alunos” (LOPES; MACEDO, 2011, 

p.49).  

 
 
O tratamento da linguagem e o ensino de leitura nos anos iniciais do ensino 

fundamental presentes na BNCC 
 

Após as considerações sobre o contexto de produção da BNCC e sobre a natureza 

curricular a que se propõe, traremos a seguir a análise das questões da pesquisa aqui 

relatada.  

Ao mencionar a concepção de linguagem assumida, a BNCC afirma adotar uma 

perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, o que já era defendido em outros 

documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1997; 1998), em que a linguagem é considerada “uma forma de ação 

interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que 

se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua 

história” (BRASIL, 1998, p. 22). 

Essa definição filia-se ao campo teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, em que a linguagem tem um papel fundamental no desenvolvimento 

humano, já que “é ela que organiza, regula e comenta as atividades humanas e é por meio 

dela que se constrói uma ‘memória’ dos pré-construídos sociais, é por processos de 

mediação, sobretudo os linguageiros, que esses pré-construídos são apropriados e 

transformados pelos indivíduos” (MACHADO, 2007, p.25). Cristovão e Magalhães (2018), 

tomando como base Bronckart, afirmam ainda que o papel fundamental da linguagem 

evoca o importante papel da atividade discursiva, estando entre essas atividades aquelas 

que são desenvolvidas na escola.  

A BNCC também assume uma proposta de ensino de linguagem cuja centralidade é o 

texto: 
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Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 

perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre 

relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de 

habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e 

produção de textos em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017, p. 65, grifo do 

documento). 

 

Bronckart (2006) afirma que as ações de linguagem produzidas por uma pessoa são 

sempre concretizadas em forma de textos que envolvem recursos sintáticos e lexicais 

materializados em modelos de organização textual da língua. Nesse sentido, o texto é visto 

como objeto empírico e ancora-se em uma esfera discursiva, possibilitada pelo gênero ao 

qual se vincula. Por isso, “os textos podem ser definidos como os correspondentes 

empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo, e um texto como o 

correspondente empírico/linguístico de uma determinada ação de linguagem” 

(BRONCKART, 2006, p.139).  

Ainda sobre a relação entre texto e atividade discursiva, a BNCC menciona que “o 

texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a 

partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes 

esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem” (BRASIL, 2017, p. 

65).  
Essa perspectiva corrobora o que alguns autores (BRONCKART, 2006; MACHADO, 

2007; CRISTÓVÃO, MAGALHÃES, 2018) vêm defendendo a respeito do ensino de 

línguas e da compreensão da produção textual na sociedade. Para Dolz e Gagnon (2015), 

que se interessam pelos gêneros como objetos de ensino-aprendizagem, como práticas de 

linguagem significantes, socialmente reconhecidos e orientadores das atividades de ensino: 
 

O gênero orienta não só as atividades e as estratégias de leitura e escrita do 

aluno, mas também permite o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

organizadas em função dos conhecimentos existentes sobre as estratégias 

utilizadas pelos leitores e escritores iniciantes (DOLZ; GAGNON, 2015, p. 38).  

 

No capítulo destinado ao Ensino Fundamental – Anos iniciais, a BNCC ressalta a 

importância de valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, articulando-as às 

experiências vividas pelos alunos na Educação Infantil: 
 

Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de 

relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude 

ativa na construção de conhecimentos (BRASIL, 2017, p. 56). 

 

Assim, de acordo com a BNCC, o trabalho no ambiente escolar deve ser organizado de 

acordo com os interesses manifestados pelas crianças e nos dois primeiros anos do ensino 
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fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, “para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de 

outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas 

de letramentos” (BRASIL, 2017, p. 57). 

Verificamos que as orientações propostas pelo documento rompem com a ideia do 

bloco de alfabetização que estava sendo fixada pela Resolução 07/2010 (BRASIL, 2010) e 

também pelos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)4. O 

documento da BNCC aponta que as crianças devem estar alfabetizadas até o final do 2º ano 

do ensino fundamental e faz referência à etapa de escolarização e não mais a um ciclo de 

alfabetização, como defendido pelo PNAIC. No excerto a seguir, essa orientação fica 

explícita:  
 

nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o 

foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes 

algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir 

conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada, 

e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social (BRASIL, 

2017, p. 61).  

 

De acordo com esse fragmento, podemos constatar que as orientações do documento 

apontam para um ensino de leitura, porém, não abordam, até então, a discussão sobre 

alfabetização e letramento. Em nota de rodapé, é mencionado que o debate entre os dois 

conceitos já está superado: “O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos 

letramentos e à cultura digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao 

currículo é mais recente e ainda pouco usual, ao contrário da consideração dos letramentos 

da letra já consolidados” (BRASIL, 2017, p. 67). 

No fragmento a seguir, o documento considera a leitura como sendo uma prática de 

linguagem e afirma que a “leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais 

amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas 

(foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) 

e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais” (BRASIL, 

2017, p. 70).  

Sobre essa questão, Kleiman (2011) destaca que a leitura é um ato social, é um 

processo de interação entre dois sujeitos, o leitor e o autor, através do texto5. Dessa forma, 

o leitor é participante ativo desse processo de interação, à medida que busca sentidos para 

aquilo que lê. Koch e Elias (2014) corroboram essa afirmação ao destacarem que o sentido 

do texto é construído, considerando-se “as ‘sinalizações’ textuais dadas pelo autor e os 

conhecimentos do leitor [...]” (p.12). Logo, ao realizarmos uma leitura, vários tipos de 

estratégias são acionados para uma melhor compreensão daquilo que se está lendo.  

Kleiman (2011) ressalta ainda que quanto maior a exposição do estudante a todo tipo 

de texto, torna-se mais fácil sua compreensão, uma vez que o conhecimento das estruturas 

textuais contribui para a utilização de estratégias de leitura e a realização de inferências. 
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Assim, em busca dessa compreensão textual, podemos dizer que ao realizarmos uma 

leitura, vários tipos de estratégias são acionados para uma melhor compreensão daquilo que 

se está lendo. Porém, apenas o contato ou exposição a esses textos de diferentes gêneros 

não garante a aprendizagem, as estratégias de leitura precisam ser ensinadas. De acordo 

com Kleiman (1998, p.49, grifo da autora), “Quando falamos de ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA, estamos falando de operações regulares para abordar o texto”. Assim,  
 

As estratégias de leitura são entendidas como recursos de que o leitor se utiliza 

para uma interação mais adequada com os textos. Envolvem a mobilização de 

uma ampla gama de conhecimentos e procedimentos que permitem que o leitor 

se aproprie do conteúdo e das informações dos textos. Tais conhecimentos e 

procedimentos demandam ensino, pois apenas o contato com os textos não é 

suficiente para que o leitor interaja de forma satisfatória com eles 

(MICARELLO; FERREIRA; REZENDE, 2017, p.132).  

 

Kleiman (1998) destaca ainda que essas estratégias são classificadas em cognitivas e 

metacognitivas. As estratégias cognitivas seriam aquelas intervenções inconscientes do 

leitor, realizadas na busca de seu objetivo de leitura. Já as estratégias metacognitivas seriam 

as operações conscientes, ou seja, que nós, leitores, somos capazes de dizer e explicar nossa 

ação. Por exemplo, quando não estamos entendendo um texto podemos voltar e reler, ou 

fazer um resumo. Para resolvermos o problema de compreensão do texto, utilizamos essas 

estratégias conscientemente. Logo, “Para a realização desses diversos comportamentos faz-

se primeiro necessário que ele (o leitor) esteja ciente de sua falha de compreensão” 

(KLEIMAN, 1998, p. 50). 

Dessa forma, é possível ensinar as estratégias metacognitivas, uma vez que as mesmas 

são conscientes. Kato (1999) afirma que mesmo crianças em processo inicial de 

aprendizagem são capazes de utilizar essas estratégias. Já as estratégias cognitivas seriam 

ensinadas por meio de habilidades verbais através de análise textual, caracterizando, assim, 

uma desautomatização do processo de leitura (KLEIMAN, 1998). 

Ainda de acordo com Kleiman (1998), um leitor experiente, primeiro, lê porque tem 

um objetivo e, em seguida, ele compreende aquilo que está lendo; quando não consegue 

compreender, recorre a diversos procedimentos para entender o texto. Dessa forma, ao 

interagirmos com um texto, utilizamos estratégias antes mesmo de começarmos a leitura 

(formulação de hipóteses); durante (por exemplo, a ativação de conhecimentos prévios) e 

após a leitura. Por isso, tais estratégias são importantes no processo de compreensão, uma 

vez que: 
 

a leitura de um texto exige muito mais que o simples conhecimento linguístico 

compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, necessariamente, levado a 

mobilizar uma série de estratégias tanto de ordem linguística como de ordem 

cognitivo-discursiva, com o fim de levantar hipóteses, validar ou não as 

hipóteses formuladas, preencher as lacunas que o texto apresenta, enfim, 

participar, de forma ativa, da construção do sentido. Nesse processo, autor e 
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leitor devem ser vistos como ‘estrategistas’ na interação pela linguagem 

(KOCK; ELIAS, 2014, p.7). 

 

Logo, evidencia-se, a partir dos pressupostos teóricos apresentados anteriormente, que 

o uso das estratégias de leitura cumpre um importante papel na leitura com compreensão. 

Por isso, uma importante tarefa da escola é o ensino dessas estratégias de leitura. A BNCC 

confirma a importância desse ensino à medida que traz as estratégias de leitura como um 

objeto do conhecimento a ser ensinado, assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997; 1998) também já apontavam para essa importância 

ao afirmar que as estratégias são um recurso para construir significado enquanto se lê.  

Consonante com essas ideias, a BNCC traz em seu texto algumas estratégias de leitura 

que devem ser ensinadas e trabalhadas, de modo que os alunos possam desenvolver 

capacidades de leitura ao longo dos cinco primeiros anos6 do ensino fundamental, dentro do 

componente curricular Língua Portuguesa (BRASIL, 2017, p. 93):  
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do 

texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem 

como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses 

realizadas.  

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

 

Assim, a BNCC orienta o ensino das estratégias de leitura ao afirmar que o estudante 

deve ser capaz de formular hipóteses antes mesmo da leitura dos textos; ativar seus 

conhecimentos prévios; testar essas hipóteses durante a leitura, participando ativamente da 

construção do sentido do texto.  

Porém, apesar de propor um ensino através dos gêneros textuais, dizendo assumir o 

texto como unidade de trabalho, e destacar a importância do ensino da leitura, através, 

também, do ensino de estratégias de leitura, na BNCC os gêneros não aparecem como o 

centro do processo de ensino-aprendizagem, como propõe Bronckart (2015) e outros 

autores do ISD aos quais nos fundamentamos. O autor destaca que deve ser feita uma 

escolha entre uma programação voltada para os objetos textuais a dominar, no caso os 

gêneros, ou uma programação centrada nas competências dos alunos. Ao realizarmos uma 

leitura atenta do documento em análise, percebemos que todo o ensino na BNCC está 

pautado no desenvolvimento de competências pelo aluno, diferentemente da escolha feita 
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por Bronckart (2015), ao aderir os gêneros como centro do processo de ensino-

aprendizagem. O autor ressalta que adere à primeira opção em razão, sobretudo 
 

da desconfiança que nos inspira a lógica das competências que tende a invadir o 

campo educativo. Por um lado, a redefinição dos objetivos de ensino em termos 

de competências faz recair o acento sobre a eficácia das condutas dos aprendizes 

tendo em conta certas tarefas predefinidas, e se inscreve, assim fazendo, em 

oposição com as finalidades de construção de saberes e de desenvolvimento de 

capacidades sociopsicológicas que estão nos próprios fundamentos do ensino 

público e democrático da língua. Por outro lado [...] as acepções do termo 

“competência” são tão heterogêneas e instáveis que introduzem mais confusão 

que clareza no aparelho conceptual da didática (BRONCKART, 2015, p. 47).  

 

Outro aspecto que criticamos no texto da Base refere-se à concepção de alfabetização, 

pois, segundo o documento, “[...] alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da 

ortografia do português escrito do Brasil, compreendendo como se dá este processo (longo) 

de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da 

língua pelo estudante (BRASIL, 2017, p. 88, grifo nosso). Ainda acrescenta que: “Esse 

processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento das relações 

fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em dois anos, é, no entanto, 

complementado por outro, bem mais longo, que podemos chamar de ortografização, que 

complementará o conhecimento da ortografia do português do Brasil” (BRASIL, 2017, p. 

89). 

Ora, já faz um bom tempo que as pesquisas em ensino de língua têm discutido e 

divulgado que a compreensão de alfabetização não pode estar simplesmente atrelada à 

apropriação das letras e da ortografia das palavras, muito mais que isso, a alfabetização 

vem sendo considerada como a apropriação de um sistema notacional e não a apreensão de 

um código (MORAIS, 2012).  

Revelando uma concepção já revista e até mesmo criticada no campo do ensino de 

língua atualmente (BRONCKART, 2015), o documento contraria uma perspectiva de 

ensino descendente (PASQUIER; DOLZ, 1996) e em espiral (BRASIL, 1997; 1998; 

PASQUIER; DOLZ, 1996), a partir da qual o tratamento do texto e de suas dimensões 

discursivas, sua ancoragem social, são fundamentais nas práticas metodológicas de ensino 

de língua (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Tal concepção pode ser observada no excerto a 

seguir:  
 

Evidentemente, os processos de alfabetização e ortografização terão impacto nos textos 

em gêneros abordados nos anos iniciais. Em que pese a leitura e a produção 

compartilhadas com o docente e os colegas, ainda assim, os gêneros propostos para 

leitura/escuta e produção oral, escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, 

serão mais simples, tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras), bilhetes, 

convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma etc., pois favorecem 

um foco maior na grafia, complexificando-se conforme se avança nos anos iniciais. 

Nesse sentido, ganha destaque o campo da vida cotidiana, em que circulam 
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gêneros mais familiares aos alunos, como as cantigas de roda, as receitas, as 

regras de jogo etc. Do mesmo modo, os conhecimentos e a análise linguística e 

multissemiótica avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como 

pontuação e acentuação e introdução das classes morfológicas de palavras a 

partir do 3º ano (BRASIL, 2017, p. 91, grifo nosso). 

 

Destacamos que, nos trechos citados anteriormente, o documento se contradiz 

totalmente com relação à perspectiva enunciativo-discursiva de língua que mostrava 

defender até então. Inseridas no quadro teórico-metodológico do ISD, em uma perspectiva 

enunciativo-discursiva de linguagem (MAGALHÃES; GARCIA-REIS; FERREIRA, 

2017), entendemos, assim como Morais (2012), que a alfabetização é um processo de 

apropriação de um sistema notacional – em que os aprendizes precisam encontrar respostas 

para o que as letras representam e como as letras criam essas representações – e não apenas 

uma aprendizagem de natureza ortográfica, como parece propor a BNCC no trecho 

comentado.  

Soares (2010) defende que a aprendizagem da língua materna é, de certa forma, 

permanente, porém, “é preciso diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e 

escrita) de um processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita); este último é que, 

sem dúvida, nunca é interrompido” (p.15). Assim, consideramos que a alfabetização está 

inserida em um processo mais longo, o de letramento, e não de “ortografização”, como 

afirma a BNCC. Para Soares (2010), o letramento é uma prática social, é o que as pessoas 

vão fazer com as capacidades de leitura e escrita adquiridas. Hoje, em nossa realidade 

social, já não basta apenas saber ler e escrever, é necessário também saber fazer uso disso, 

ou seja, é preciso incorporar o saber ler e escrever à vida social cotidiana e às demandas 

trazidas pela participação social.  

O documento ainda demonstra outras contradições, na medida em que, como ressaltado 

anteriormente, menciona que não aprofundará nas discussões sobre o “letramento da letra” 

por já considerá-las como consolidadas, mas traz uma concepção de alfabetização diferente 

daquela defendida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ao 

considerarem que:  
 

não se deve ensinar a escrever por meio de práticas centradas apenas na 

codificação de sons em letras. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos 

inúmeras oportunidades de aprenderem a escrever em condições semelhantes às 

que caracterizam a escrita fora da escola. É preciso que se coloquem as questões 

centrais da produção desde o início: como escrever, considerando, ao mesmo 

tempo, o que pretendem dizer e a quem o texto se destina — afinal, a eficácia da 

escrita se caracteriza pela aproximação máxima entre a intenção de dizer, o que 

efetivamente se escreve e a interpretação de quem lê (BRASIL, 1998, p. 48).  

 

A BNCC, ao orientar que os gêneros mais simples devem ser aqueles a serem primeiro 

trabalhados, além de dizer que o foco maior deverá ser na ortografia, contraria os 

verdadeiros objetivos do ensino de língua materna, desde os primeiros anos de 
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escolarização, que deveriam focalizar nas práticas discursivas materializadas em textos de 

diferentes gêneros textuais. Com relação à leitura, Micarello; Ferreira e Rezende (2017, 

p.131) argumentam que “A aprendizagem da leitura não pode ser compreendida como uma 

tarefa concluída quando os/as estudantes se tornam capazes de decifrar o texto escrito. [...] 

aprender a ler envolve processos mais complexos, que precisam ser sistematicamente 

ensinados”.  

A defesa de que alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia 

retoma a perspectiva de alfabetização como aquisição de um código, em que se defende 

uma prática com métodos sintéticos em que preveem o início do processo de aprendizagem 

a partir dos elementos estruturalmente mais simples da linguagem escrita, ou seja, das 

unidades linguísticas menores (letras ou sílabas) para as unidades maiores (palavras, frases 

e textos) (LEAL et al., 2014). Tal defesa pode ser, atualmente, considerada um retrocesso, 

como argumentam Leal et al. (2014):  
 

As perspectivas tradicionais dos métodos sintéticos [...] apostavam na 

necessidade de um ensino sistemático, contínuo e intenso para a aprendizagem 

do código escrito [...]. Considera-se, dessa forma, que qualquer trabalho voltado 

para esse objeto de saber constituiria um retrocesso a uma perspectiva 

tradicional que enfatiza o ensino de um código (LEAL, et al., 2014, p. 242, grifo 

nosso).  

 

Essa concepção de alfabetização, com foco na grafia, trazida pela BNCC, rompe ainda 

com a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento que vinha sendo defendida 

nos materiais do PNAIC. De acordo com Cristovão e Magalhães (2018, p.74), “[...] 

defende-se não só a imersão dos estudantes em práticas sociais de leitura e escrita por meio 

da interação por gêneros textuais, como também simultaneamente, um trabalho de reflexão 

sobre o sistema de escrita alfabética, tendência que parece ser a do material do PNAIC [...] 

em que capacidades linguístico-discursivas são desenvolvidas atreladas às outras [...]”. 

Podemos destacar, assim, uma influência das teorias curriculares tradicionais na 

BNCC, com uma perspectiva instrumental do conhecimento, em que se valorizava a 

técnica, o ato mecânico da alfabetização, em que estar alfabetizado é saber codificar e 

decodificar, perspectiva criticada por nós e por documentos voltados para o ensino de 

língua anteriores à Base, como os PCNs-LP, por exemplo.  

 
 
Considerações finais 
 

As reflexões feitas ao longo deste texto mostram que a BNCC é um texto híbrido, 

resultado de rearranjos e alinhavos das várias versões que marcaram o processo de sua 

elaboração ao longo dos últimos anos e governos. Ao mesmo tempo em que o documento 

utiliza a racionalidade tyleriana, de cunho mais tecnicista e de lógica empresarial, traz 

algumas visões humanistas (LOPES; MACEDO, 2011).  
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Ressaltamos também que há incoerências internas no próprio documento. Apesar de 

apresentar o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa por meio dos gêneros, 

em uma perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, revela uma concepção de 

alfabetização atrelada à aprendizagem da grafia, contrariando orientações curriculares 

anteriores e resultados de pesquisas na área da linguagem.  

Além disso, contrariamente à perspectiva do ciclo ou bloco defendida pelos materiais 

do PNAIC, a BNCC orienta que a consolidação do processo de alfabetização seja alcançada 

em dois anos, negando a perspectiva da progressão mais alongada das aprendizagens 

linguísticas pelos alunos no início do ensino fundamental, em defesa de um trabalho com a 

leitura pelo alcance de capacidades de decodificação.  

Como já destacamos, isso marca um retrocesso a uma perspectiva que enfatiza o ensino 

de um código, das unidades mais simples para as mais complexas, sem considerar a 

reflexão sobre o sistema de escrita alfabética da língua portuguesa e sobre os elementos da 

discursividade que não podem ser desconsiderados na escola. Consideramos esse um 

retrocesso dos mais maléficos propostos pela Base, devido à luta por um tratamento da 

linguagem nas aulas de língua e materiais didáticos numa perspectiva enunciativo-

discursiva, já travada pelos pesquisadores das áreas da educação e da linguística há bastante 

tempo. 

Para além de pensarmos a pesquisa de ensino no eixo da leitura, não poderíamos deixar 

de dizer o quão preocupante é o contexto político em que a BNCC foi construída. Como 

destacado ao longo deste artigo, a BNCC foi homologada em um contexto político 

delicado, conflituoso, de inseguranças e controvérsias; além de rejeitada por associações 

legitimadas no Brasil, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped), por exemplo, que elaborou nota de repúdio ao conteúdo do documento 

na ocasião de sua homologação.  

Por outro lado, embora estejamos presenciando e referendando movimentos de crítica e 

repúdio ao texto da Base, já podemos notar movimentos para legitimar essa proposta nas 

escolas, como o “Dia D” da Base promovido pelo Ministério da Educação (MEC), cujo 

objetivo é promover seu conhecimento por todos os educadores brasileiros7. 

Freitas (2018c) alerta que na visão do MEC, o professor deve ser envolvido apenas na 

implementação da BNCC e não na sua concepção. Assim como mencionamos no decorrer 

do texto, os professores das escolas não tiveram autoria na proposta da BNCC. Segundo 

esse autor (2018c, s.p.), “trata-se de uma base concebida para atender interesses que 

procedem de fora dos profissionais do magistério, assentada numa concepção gerencialista 

do processo educativo”. 

Acreditamos que se farão necessários movimentos de resistência ao documento, como 

aqueles de repúdio a que nos referimos. Convocamos, nesse sentido, professores da 

educação básica, formadores de professores e pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, para empreendermos pesquisas sobre as orientações propostas na Base, seu 

contexto de produção e suas reais intenções, políticas e educacionais, como muitos já vêm 

fazendo. Acreditamos que diferentes movimentos de resistência poderão minimizar os 
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efeitos do documento nas políticas educacionais e, especificamente, nas práticas de ensino 

de língua na escola básica brasileira. 
 

 

Notas 

 
1. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

2. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/temos-um-documento-tecnocratico-e-conservador-

produzido-sem-transparencia>. Acesso em 7 jul. 2018. 
3. As dez competências são: 1) 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.; 2) 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.; 3) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 

às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.; 4) 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.; 5) 

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.; 6) 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.; 7) 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.; 8) 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.; 

9) 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.; 10) Agir pessoal 

e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
4. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa de formação continuada de professores 

que estava sendo promovido pelo Ministério da Educação desde 2012, seu objetivo principal era “assegurar que todas 

as crianças estivessem alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental”. Informações 

retiradas do site <http://pacto.mec.gov.br/>. Acesso em: 07 jun. 2017. 

5. Texto entendido aqui como um “evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um processo interacional” 

(KOCH; ELIAS, 2014, p. 13) ou ainda como uma unidade comunicativa, uma vez que “um texto mobiliza unidades 

linguísticas [...] ele não é, em si mesmo, uma unidade linguística, pois suas condições de abertura, de fechamento, [...] 

não dependem do linguístico, mas são inteiramente determinadas pela ação que o gerou” (BRONCKART, 2006, 139).  
6. Trouxemos aqui, dado os limites deste artigo, apenas as estratégias de leitura que, de acordo com a BNCC, devem ser 

trabalhadas em todos os anos dessa etapa de escolarização. Há no documento outras estratégias a serem trabalhadas 

mais especificamente do 3º ao 5 º ano do ensino fundamental.  
7. Informações disponíveis em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/materiais-de-apoio>. Acesso em: 17 jul. 2018. 
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