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Resumo 
O presente trabalho busca realizar uma análise interpretativa dos documentos 
curriculares brasileiros - PCN e BNCC, comparando os pressupostos teóricos que 
regem as práticas pedagógicas e sua relação com a tecnologia presente nos 
documentos citados: PCN e BNCC. Esta análise tem como objetivo verificar como o 
uso da tecnologia aparece implementada nestes documentos, especificamente na 
disciplina de língua portuguesa.  A metodologia desse estudo é de caráter documental, 
a qual se caracteriza da análise e interpretação dos documentos normativos do 
currículo da educação básica: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), lançados 
em 1997, e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promulgada em 2017. Tal 
estudo permite perceber como estes documentos constituem e definem elementos do 
currículo de língua portuguesa. A inserção das tecnologias no meio educacional já 
aparece nos PCNs contemplada como fundamental à formação crítica do indivíduo e 
ao ser implementada, 20 anos depois, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
contempla, em suas dez competências gerais, a Cultura Digital, conceito que amplia 
a expressão uso de tecnologias educacionais abrangendo multiculturalismo, 
sociedade em rede, multiletramentos. Desta forma, em língua portuguesa, as 
competências ligadas às tecnologias repercutem no currículo de forma que este 
considere os multiletramentos na constituição dos gêneros textuais/discursivos que 
deverão permear o trabalho com a disciplina em sala de aula, relacionados à 
multiplicidade semiótica dos textos e a diversidade de culturas que originam práticas 
de linguagem diversas. 
 
Palavras-Chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; Base Nacional Comum 
Curricular; tecnologia; língua portuguesa.  

 

Introdução 
 

Elaborado com o intuito de normatizar e orientar os educadores 

acerca de alguns fatores fundamentais das disciplinas que compõem o currículo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) abrangem todos os níveis da educação 

básica, das escolas públicas e privadas do país. Apesar de não ter força de lei, os 

PCN visavam garantir aos educandos uma educação de qualidade por meio da 

explicitação dos objetivos a serem alcançados com cada disciplina curricular, as 

especificidades de cada área do conhecimento, os conteúdos e critérios de avaliação. 
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Os PCN como documento não eram de implementação obrigatória, embora se 

constituíssem como referência para instituições de ensino e educadores de todo país 

na constituição dos currículos e objetivos de aprendizagem em cada disciplina. 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo legal 

que serve de referência para a elaboração dos currículos de todas as escolas de 

educação básica, sejam elas públicas ou privadas. Aprovada em dezembro de 2017, 

a BNCC norteará as redes de redes de ensino como referência obrigatória para 

elaboração dos currículos e propostas pedagógicas para a educação infantil e ensino 

fundamental e trabalha com o conceito de competências, que vêm definidas na BNCC 

como: 

  

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. (BRASIL, 2017, p. 8)  
 

Dentre suas dez competências gerais, está a Cultura Digital a qual 

figura como uma destas necessidades de aprendizagem, ou saberes indispensáveis 

aos alunos para viverem em sociedade e interagirem no dia a dia, no mundo do 

trabalho, no exercício da cidadania, dentro de princípios éticos, direitos humanos, 

justiça social e sustentabilidade ambiental. A escolha da Cultura Digital como uma 

destas necessidades básicas indica o reconhecimento do papel fundamental da 

tecnologia na atualidade. Sendo assim, Cultura Digital como uma competência da 

BNCC diz respeito ao domínio do universo digital composto por suas ferramentas, 

pelo desenvolvimento do pensamento computacional e a compreensão do impacto da 

tecnologia na sociedade. 

A problemática do trabalho se funda na comparação entre os 

pressupostos teóricos que regem as práticas pedagógicas e sua relação com a 

tecnologia presente nos documentos citados: PCN e BNCC. O objetivo desta análise 

é verificar como a apropriação e o uso da tecnologia aparece implementada nos 

documentos e como ela perpassa a disciplina de língua portuguesa, definindo e 

constituindo elementos do currículo. 

 

Metodologia 
 

A metodologia desse estudo é de caráter documental, a qual se 
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caracteriza da análise e interpretação de documentos “[...] que ainda não tiveram 

nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o investigador 

vai desenvolver sua investigação e análise.” (SEVERINO, 2007). Nesta pesquisa, 

foram analisados documentos normativos elaborados por órgãos que regulamentam 

a educação básica em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), são eles, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), lançados em 1997, no então governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

promulgada recentemente no governo do presidente Michel Temer, em 2017. 

 

Resultados e discussão 
 

Sacristán (2007), já pregava a existência de um currículo reprodutor 

do contexto social, político, econômico e cultural visando a necessidade de se analisá-

lo em relação a estes fatores, sem os quais, o currículo tornava-se esvaziado de seus 

determinantes. Ao representar valores e contextos sociais, o currículo deve, então, vir 

pautado nos princípios que regem a sociedade na temporalidade em que se 

concretizam em forma de conteúdos educacionais.  

 
Se por um lado o currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade 
exteriores às instituições de educação, por outro ele também é uma 
ponte entre a cultura dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do 
amanhã, entre as possibilidades de conhecer, saber se comunicar e 
se expressar em contraposição ao isolamento da ignorância. 
(SACRISTÁN, 2013, p.10) 
 

Esta afirmação equivale a dizer que o currículo deve estar em sintonia 

com o contexto social e a contemporaneidade, enfatizando o dialogismo entre 

currículo e a “cultura dos sujeitos”.  

O principal objetivo do PCN (1998) foi garantir, a todos os alunos, um 

conjunto básico de conhecimentos, independente da região do país. Com o advento 

da tecnologia, este documento sofreu adequações que tratavam da tecnologia como 

ferramenta de ensino e aprendizagem e já dava indícios de que a escola passou a 

não ser o único e privilegiado local de aprendizagem, uma vez que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) romperam fronteiras físicas para a aprendizagem. 

Este documento também se refere ao ensino e aprendizagem mediado pelas TIC de 

maneira crítica e significativa, orientando sobre o volume de informações com que nos 

deparamos no dia a dia. 
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A língua portuguesa nos PCNs trazem a noção de textos em relação 

ao seu contexto, no entanto, os gêneros textuais se baseavam, sobretudo, na 

linguagem escrita impressa e nos suportes analógicos: cartazes, jornais, livros etc. A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz alguns destaques em relação aos PCN, 

e um deles é o trabalho pedagógico considerando os multiletramentos, que justifica-

se pela diversidade de culturas e linguagens que permeiam a constituição da 

sociedade atual. Multiletramentos diz respeito à multiplicidade semiótica dos textos 

em circulação na contemporaneidade, assim como a diversidade de culturas que dão 

origem a diferentes práticas de linguagem.  Assim, a análise linguística, em classe, 

deve abranger textos multimodais e multissemióticos. 

Embora a BNCC (BRASIL, 2017) esclareça que o privilégio da escola 

ainda deve ser o do letramento da letra, propostas de trabalho que relacionem os tipos 

de letramento podem e devem ser abordados em contextos de ensino e 

aprendizagem. Os textos multissemióticos, podem assim, ser articulados à leitura, 

produção e análise linguística/semiótica relacionando-os aos tradicionais textos 

escritos e orais: 

• Uma das formas de registro de um estudo de campo pode ser um 

relato multimidiático, que articule escrita, fotos, depoimentos gravados, mapas, 

infográficos etc. 

• A leitura de um livro de literatura pode aparecer relacionada a rodas 

de conversas, postagens de comentários e resenhas em redes sociais de livros, 

realização de um vídeo-minuto, a escrita de uma fanfic, a produção de um vídeo como 

os que circulam em vlogs literários, entre outras possibilidades que poderiam ser de 

livre escolha dos estudantes. 

• Um trabalho de pesquisa pode contar com a elaboração de um mapa 

conceitual, de um infográfico, de uma reportagem científica (multimidiática ou não), 

com a produção de uma enciclopédia colaborativa, de um artigo de opinião, de um 

vídeo de divulgação científica ou até mesmo de um vídeo-minuto, se a pretensão for 

trabalhar com sínteses etc., ou com mais de uma dessas produções1. 

 

 
 

                                            
1 Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/7589/npl31.pdf 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/7589/npl31.pdf
https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/7589/npl31.pdf
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Conclusões 
 

É inegável as novas configurações de sociedade promovidas pela 

influência da tecnologia quando nos reportamos à maneira como buscamos e/ou 

produzimos conhecimento e informação na atualidade. Numa sociedade 

hipermidiatizada e ubíqua, as relações com o conhecimento não seguem mais a 

linearidade da escola tradicional que centraliza o ensino na figura do professor 

transmissor. A relação com o ensino e a aprendizagem pressupõe um professor 

mediador entre os alunos e a realidade que os cercam, portanto, caracterizada por 

esta intensa rede de comunicação que não se encontra mais linearmente constituída 

a exemplo do texto impresso. 

Sendo assim, desde a elaboração e lançamento dos PCNs, percebe-

se a inserção das tecnologias no meio educacional como necessária à formação 

crítica e plena do indivíduo. Neste documento, datado de 1997, já se vislumbrava o 

papel influente da tecnologia na sociedade e nos processos de ensino e aprendizagem 

absorvendo as diversas discussões que já se empreendiam à época. 

Ao ser elaborada, aprovada e implementada, 20 anos depois, como 

documento legal de orientação curricular para toda a educação básica, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) elege como uma de suas dez competências 

gerais, a Cultura Digital, entendendo como uma necessidade básica da formação 

integral do indivíduo, o domínio de ferramentas tecnológicas que o capacite para 

interagir socialmente nas diferentes situações a que for submetido. 

Além de ratificar o uso da tecnologia a fim de formar um cidadão crítico 

e consciente, a BNCC amplia o conceito de tecnologias educacionais para “cultura 

digital” abrangendo assim multiculturalismo, sociedade em rede, multiletramentos.    

Em língua portuguesa, as competências ligadas às tecnologias se 

desdobram num currículo que deve considerar os multiletramentos, que justifica-se 

pela diversidade de culturas e linguagens que permeiam a constituição da sociedade 

atual, relacionando à multiplicidade semiótica dos textos em circulação na 

contemporaneidade, assim como a diversidade de culturas que dão origem a 

diferentes práticas de linguagem. Assim, a análise linguística, em classe, deve 

abranger textos multimodais e multissemióticos. 
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A BNCC apenas ratifica, por meio de suas competências gerais, os 

conhecimentos e habilidades básicas que precisam compor, fundamentalmente, os 

referenciais curriculares dos estados e chegar aos planos de aula dos docentes a fim 

de serem transpostos didaticamente em sala de aula. Neste cenário, o professor 

possui uma função bem mais ampla do que apenas trabalhar regras e conceitos, sua 

missão é estabelecer relações entre o conhecimento sistematizado e o contexto social 

que o circunda para que os estudantes possam atuar criticamente na realidade a fim 

de transformá-la. 
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