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1- A Área Linguagens e sua contribuição para a 

formação do estudante do Ensino Médio

• Núcleo definidor:

▫ Conhecimentos e saberes relativos às interações e 
às expressões do sujeito em práticas socioculturais

▫ Enfoque nas representações de mundo, nas 
formas de ação e nas manifestações de linguagem.



• Objetivos da área:

▫ Construir saberes a partir da própria atuação dos
sujeitos em práticas sociais, enfocando as
mediações de linguagem pelas quais passam.

▫ Propiciar e ampliar possibilidades de acesso a
saberes e culturas bem como sua produção em
espaços variados, a fim de que possam ser
problematizados e (re)construídos.



• A linguagem constitui visões de mundo e valores
sobre o que nos cerca

• Como forma sócio-historicamente definida de
produção de sentidos, ela é constitutiva de todas
essas práticas e, portanto, fundante da área.

• Práticas de criação e uso crítico das formas
expressivas de linguagem propiciam a ampliação
das possibilidades de engajamento do sujeito –
busca por outras formas de construção do
conhecimento.



Conhecimentos a serem trabalhados:

• Organização e uso crítico das diferentes linguagens

• Conhecimento sobre a cultura patrimonializada local,
nacional e internacional

• Conhecimento sobre a diversidade das linguagens

• Conhecimento sobre a naturalização/desnaturalização
das linguagens nas práticas sociais

• Conhecimento sobre autoria e posicionamento na
realização da própria prática

• Conhecimento sobre o mundo globalizado, transcultural
e digital e as práticas de linguagem



Os sujeitos estudantes do Ensino Médio e os 

direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento 

humano na área de Linguagens

• O sujeito se coloca em relação aos discursos que
produz e que nele se produzem:

▫ O homem torna-se tanto mais sujeito quanto
maior seja a consciência da mediação discursiva e
mais desenvolvido e mais desenvolvido seja seu
senso de coletividade.



• A aprendizagem demanda participação e o
jovem tem um modo característico de produzir
sentido em suas práticas.

• Papel da escola:

▫ Contribuir para que os jovens possam realizar
escolhas conscientes sobre suas trajetórias
pessoais e constituir os próprios acervos de
valores e conhecimentos.



• Prática educativa:

▫ Produção de conhecimento crítico e reflexivo
sobre as linguagens, seja quanto às manifestações
cotidianas, seja quanto às manifestações de
esferas mais elaboradas.

• Trabalho interdisciplinar:

▫ Potencialidades e pendências da área das
linguagens.



Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia na 

área de Linguagens

• Ensino Médio:

▫ Possibilitar aos alunos a compreensão das
diferentes formas de explicar o mundo, seus
fenômenos naturais, sua organização social e seus
processos produtivos



• Dimensão do trabalho:

▫ uso crítico das diferentes linguagens e formas de
expressão em situações diversas, dentro e fora da
escola.

▫ Fatores condicionantes do trabalho, como o ganho
econômico;

▫ Lógica da produtividade;

▫ Uso crítico das diferentes linguagens nas situações
de trabalho e do não-trabalho.



• Dimensão da cultura:

▫ Apropriação e/ou aprofundamento de diferentes
práticas culturais;

▫ Conhecimentos necessários para compreender as
tendências culturais contemporâneas que se
manifestam nas diferentes linguagens;

▫ Possibilidades oferecidas pelo universo das
diferentes práticas culturais como campo laboral.

▫ Desconstrução das estruturas culturais
naturalizadas



• Dimensão da ciência:

▫ Construção de novos conhecimentos – principio
da pesquisa;

▫ Ciência como mito – uma forma de saber;

▫ Como a ciência se articula com os diferentes
saberes da área das linguagens?



• Dimensão da tecnologia:

▫ Extensão das capacidades humanas mediante a
apropriação de conhecimentos como força
produtiva;

▫ Impacto das tecnologias nas relações interpessoais
e sociais – inúmeras transformações sociais nos
tempos de hoje são decorrentes das tecnologias;

▫ Podem contribuir para a aprendizagem se forem
objeto de questionamentos e problematizações;

▫ Tecnologia como instrumento pedagógico x
tecnologia como objeto de estudo.



Possibilidades de abordagens pedagógico-

curriculares na área de Linguagens

• Ato educativo: processo complexo e
multifacetado de humanização, de socialização e
de singularização.

• Qual o papel desses conhecimentos na vida dos
alunos e em que medida esses conhecimentos e a
maneira de conduzi-los se interagem com suas
visões e experiências de vida?



• Toda e qualquer prática está sempre carregada
de valores, ou seja, de ideologias.

• Importante refletir sobre os mecanismos por
meio dos quais as políticas são disseminadas e
incorporadas na sociedade e também na escola,
tais como as regras e as ações educacionais:

▫ Quais perspectivas nossas ações e escolhas estão
sendo fundamentadas?


