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Contextualização:  

1) Construção de versões

2) Versão 3 = nova versão

3) Deslocamento de foco  para a construção do 

documento: direitos de aprendizagem E 

competências e habilidades

4)  LDB: atualizações      
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Considerações:  

1) UM documento, dentre outros a serem 

usados para organização dos currículos,

2) Documentos são norteadores:
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“....Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, 

assim como às escolas,(....) , incorporar aos currículos e 

às propostas pedagógicas a abordagem de temas 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala 

local, regional e global, preferencialmente de forma 

transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-

se: 

- direitos da criança e do adolescente (Lei nº 

8.069/199016), 

- educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717),

- educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer 

CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), 
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“.... educação alimentar e nutricional (Lei nº 

11.947/200919), 

- processo de envelhecimento, respeito e valorização 

do idoso (Lei nº 10.741/200320),

- educação em direitos humanos (Decreto nº 

7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução 

CNE/CP nº 1/201221),

- educação das relações étnico-raciais e ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena 

(Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer

-CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), 

(....)”
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1 “Conforme definido na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), a Base deve nortear os 

currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, como também as 

propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo 

o Brasil.”
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3) “Competências e habilidades” são um recorte 

epistemológico:  

“Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 

assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento.  
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“Na BNCC, competência 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.”
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4) Compromisso com uma educação integral:

“ .....uma visão plural, singular e integral da criança, do 

adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os 

como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 

educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento 

e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 

diversidades.”
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1 “Além disso, a escola, como espaço de 

aprendizagem e de democracia inclusiva, deve 

se fortalecer na prática coercitiva de não 

discriminação, não preconceito e respeito às 

diferenças e diversidades.”
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5) Para currículos (e recursos didáticos): 

É da competência dos currículos (sistemas e redes de 

ensino): 

- contextualizar os conteúdos dos componentes 

curriculares, identificando estratégias para apresentá-

los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-

los significativos, com base na realidade do lugar e do 

tempo nos quais as aprendizagens estão situadas; 
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- decidir sobre formas de organização interdisciplinar 

dos componentes curriculares e fortalecer a competência 

pedagógica das equipes escolares para adotar 

estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas 

em relação à gestão do ensino e da aprendizagem; 

- conceber e pôr em prática situações e procedimentos 

para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens;

- selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos 

didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de 

ensinar e aprender; 
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“Também é preciso enfatizar que os critérios de 

organização das habilidades descritos na BNCC (com a 

explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se 

relacionam e do agrupamento desses objetos em 

unidades temáticas) expressam um arranjo possível 

(dentre outros). 

Portanto, os agrupamentos propostos não devem 

ser tomados como modelo obrigatório para o desenho 

dos currículos. A forma de apresentação adotada na BNCC 

tem por objetivo assegurar a clareza, a precisão e a 

explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam 

na Educação Básica, fornecendo orientações para a 

elaboração de currículos em todo o País.”  
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ÁREA DE LINGUAGENS:

- linguagem/língua como prática social, 

- centralidade do “texto”,

- para além das práticas já consagradas (gêneros 

textuais/discursivos) inclui-se práticas 

contemporâneas de linguagem. 
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2) Língua Inglesa

- caráter formativo da língua (para atuação no mundo, 

para continuidade dos estudos, numa perspectiva de 

educação linguística reflexiva e crítica); 

- inglês “desterritorializado”, implicando usos 

contemporâneos da língua;

- inglês em seu viés de língua franca (recontextualizado)

- dimensão intercultural para sua abordagem; 

- concepção de multiletramentos nas práticas de 

linguagem; 

- abordagens pedagógicas que favoreçam o 

desenvolvimento de multiletramentos e a visão de 

inglês como língua franca.
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“....– é tratar usos locais do inglês e recursos 

linguísticos a eles relacionados na perspectiva de 

construção de um repertório linguístico, que deve ser 

analisado e disponibilizado ao aluno para dele fazer 

uso observando sempre a condição de inteligibilidade 

na interação linguística. Ou seja, o status de inglês 

como língua franca implica deslocá-la de um modelo 

ideal de falante, considerando a importância da 

cultura no ensino-aprendizagem da língua e 

buscando romper com aspectos relativos à 

“correção”, “precisão” e “proficiência” linguística.”
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- O eixo Oralidade envolve as práticas de linguagem 

em situações de uso oral da língua inglesa, com foco na 

compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou fala), 

articuladas pela negociação na construção de 

significados partilhados pelos interlocutores e/ou 

participantes envolvidos, com ou sem contato face a face.

- O eixo Leitura aborda práticas de linguagem 

decorrentes da interação do leitor com o texto escrito, 

especialmente sob o foco da construção de significados, 

com base na compreensão e interpretação dos gêneros 

escritos em língua inglesa, que circulam nos diversos 

campos e esferas da sociedade. 
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- As práticas de produção de textos propostas no eixo 

Escrita consideram dois aspectos do ato de escrever. 

Por um lado, enfatizam sua natureza processual e 

colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora 

coletivos, ora individuais, de planejamento-produção-

revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as decisões 

sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo 

em mente aspectos como o objetivo do texto, o suporte 

que lhe permitirá circulação social e seus possíveis 

leitores.
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- O eixo Conhecimentos linguísticos consolida-se 

pelas práticas de uso, análise e reflexão sobre a 

língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a 

serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. O 

estudo do léxico e da gramática, envolvendo formas e 

tempos verbais, estruturas frasais e conectores 

discursivos, entre outros, tem como foco levar os alunos, 

de modo indutivo, a descobrir o funcionamento 

sistêmico do inglês.
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1 - Para além da definição do que é certo e do que é 

errado, essas descobertas devem propiciar reflexões 

sobre noções como “adequação”, “padrão”, 

“variação linguística” e “inteligibilidade”, levando o 

estudante a pensar sobre os usos da língua inglesa, 

questionando, por exemplo: “Essa forma de usar o 

inglês estaria ‘adequada’ na perspectiva de quem? 

Quem define o que é o ‘correto’ na língua? Quem 

estaria incluído nesses usos da linguagem? Quem 

estaria silenciado?”
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1 - A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce 

da compreensão de que as culturas, especialmente na 

sociedade contemporânea, estão em contínuo processo 

de interação e (re)construção. Desse modo, diferentes 

grupos de pessoas, com interesses, agendas e 

repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, 

em seus contatos e fluxos interacionais, processos de 

constituição de identidades abertas e plurais. 
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IMPORTANTE:

É imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados 

de forma separada na explicitação da BNCC, estão 

intrinsecamente ligados nas práticas sociais de usos da 

língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas 

situações de aprendizagem propostas no contexto 

escolar. 

Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida, 

polifônica e multimodal que leva ao estudo de suas 

características específicas, não devendo ser nenhum 

dos eixos, sobretudo o de Conhecimentos 

linguísticos, tratado como pré-requisito para esse 

uso.
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1“(...) Para cada unidade temática, foram selecionados 

objetos de conhecimento e habilidades a ser 

enfatizados em cada ano de escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º 

anos), servindo de referência para a construção dos 

currículos e planejamentos de ensino, que devem ser 

complementados e/ou redimensionados conforme as 

especificidades dos contextos locais. 

Tal opção de apresentação da BNCC permite, por 

exemplo, que determinadas habilidades possam ser 

trabalhadas em outros anos, se assim for 

conveniente e significativo para os estudantes, o que 

também atende a uma perspectiva de currículo 

espiralado.”
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O QUE PERMANECE VÁLIDO

- Visão de língua/linguagem como prática social;
- Práticas de linguagem que propiciem o  agenciamento 
crítico, problematizador sobre o mundo contemporâneo 
(multiletramentos, letramento crítico);
- Uso da língua/linguagem de modo contextualizado, situado, 
que façam sentido para os estudantes (autenticidade dos 
usos linguísticos, dos textos);
-Conhecimentos linguísticos que emergem do uso linguístico 

(gramática endógena). 
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1 O QUE É IMPORTANTE  OBSERVAR

-Fortalecer a inserção de práticas de linguagem mais 
contemporâneas, principalmente as da cultura digital; 
-Ampliar o estudo linguístico por um viés intercultural; 
-Contemplar  as habilidades explicitadas ano a ano, de 
modo contextualizado e redimensionado, de modo  
coerente com os conteúdos da coleção (que possibilitem 
sensibilização/introdução de  conteúdos, aproximações e e
retomadas sucessivas, para aprofundamento);  
-Observação à faixa etária e às questões da infância;
-Propiciar coautoria (brechas para professores e alunos 
(re)construírem as aprendizagens propostas).  
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O QUE É IMPORTANTE OBSERVAR

- Usar como ponto de partida as práticas de produção 
textual: disparam as outras aprendizagens /habilidades;
- Articular feixes de habilidades em função das práticas de 
produção textual; 
- Enfatizar as habilidades da dimensão intercultural em 
articulação com outras temáticas relevantes;   
- Garantir que a visão de língua inglesa no material seja 
“descolonizadora”, seja acolhedora de um uso miscigenado, 
hibridizado da língua, em contextos locais de uso; 
- Garantir a organização das práticas de linguagem que 
superem  a noção de 4 habilidades linguísticas (speaking, 
listening, reading, writing) para uma noção que contemple a 
perspectiva de multiletramentos. 
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