
 

 Os fragmentos do texto a seguir trata-se do Eixo Produção de Textos da Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC. 
 

 

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 

relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e 

multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos como, por exemplo, 

construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; 

produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade; narrar fatos 

cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar 

diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; 

descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, gameplay ou vlog; 

escrever verbetes de curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um 

relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio 

de um verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a 

comunidade em notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a 

comunidade em uma reportagem; expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de 

opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio de fotorreportagem, 

fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros. O tratamento das 

práticas de produção de textos compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de 

uso e reflexão, tais como: 
 

 

 

 

Consideração e reflexão 

sobre as condições de 

produção dos textos que 

regem a circulação de 

diferentes gêneros nas 

diferentes mídias e campos 

de atividade humana 

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em 

que se produzem textos e sobre as diferenças em termos 

formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos 

determinam, incluindo-se aí a multissemiose  e 

características da conectividade (uso de hipertextos e 

hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que 

circulam em contexto digital). 

 • Analisar as condições de produção do texto no que diz 

respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende 

passar a respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo 

ou à mídia em que o texto ou produção cultural vai circular; 

ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral; 

ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc. 

 • Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos, 

composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a 

produção de textos, estabelecendo relações entre eles. 

Dialogia e relação entre 

textos 

• Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes 

aos gêneros literários, fazendo uso adequado da “fala” do 

narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre. 

• Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar, 

sustentar e qualificar posicionamentos, construir e referendar 

explicações e relatos, fazendo usos de citações e paráfrases, 

devidamente marcadas e para produzir paródias e 

estilizações. 



 

Alimentação temática • Selecionar informações e dados, argumentos e outras 

referências em fontes confiáveis impressas e digitais, 

organizando em roteiros ou outros formatos o material 

pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um 

nível de aprofundamento adequado (para além do senso 

comum, quando for esse o caso) e contemple a sustentação 

das posições defendidas. 

Construção da textualidade • Estabelecer relações entre as partes do texto,  levando  em 

conta a construção composicional e o estilo do gênero, 

evitando repetições e usando adequadamente elementos 

coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade do 

texto e sua progressão temática. 

• Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista 

as condições de produção e as relações lógico discursivas 

em jogo: causa/efeito; tese/argumentos; problema/solução; 

definição/exemplos etc. 

• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma 

articulada e adequada, tendo em vista o contexto de 

produção do texto, a construção composicional e o estilo do 

gênero e os efeitos de sentido pretendidos. 

Aspectos notacionais e 

gramaticais 

• Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos 

notacionais – ortografia padrão, pontuação adequada, 

mecanismos de concordância nominal e verbal, regência 

verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso da norma-

padrão. 

Estratégias de produção • Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, 

edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, 

considerando-se sua adequação aos contextos em que 

foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem 

estática ou em movimento etc.), à variedade linguística 

e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os 

enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/ 

campo de circulação, adequação à norma-padrão etc. 

• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de 

áudio para editar textos produzidos em várias mídias, 

explorando os recursos multimídias disponíveis. 

 

 
Da mesma forma que na leitura, não se deve conceber que as habilidades de 

produção sejam desenvolvidas  de  forma  genérica e descontextualizadas, mas por meio 
de situações efetivas de produção de textos pertencentes a gêneros que circulam nos 
diversos campos de atividade humana.  
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