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Área de Linguagens: articulação dos componentes curriculares 

  

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, 
mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, 
contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas 
interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como 
sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, 
atitudes e valores culturais, morais e éticos. (BRASIL1, 2018, p. 63) 

  

Os meios que possibilitam a interação entre sujeitos são variáveis a cada 

contexto. Momentos históricos e culturais, principalmente, ditam condições de 

adequação ao meio que, por ser mutável, está diretamente implicado às mudanças 

de comportamento provocadas, muitas vezes, pelo conhecimento e utilização de 

(novas) tecnologias. 

Ainda hoje lemos textos folheando suas páginas, mas já é possível ter contato 

com os mesmos conteúdos via tecnologia digital usando diferentes dispositivos para 

acessar vários hiperlinks, ler e produzir textos que articulam diferentes 

multissemioses. 

No que se refere à realização de práticas sociais propiciadas pelas diversas 

linguagens, a educação básica pode oferecer aos estudantes experiências 

conscientes atreladas a essas práticas (sem desconsiderar as já existentes em seu 

convívio social). 

Diante disso, o Currículo Paulista em consonância com a BNCC e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (conforme 

Resolução CNE/CEB nº 7/20102) organiza a Área de Linguagens a partir dos 

seguintes componentes curriculares: Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa. 
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O ser humano em sua constituição social, seu dinamismo, sua atemporalidade. 

É capaz de explorar diversas práticas de linguagem, sejam elas artísticas, corporais 

e/ou linguísticas, em decorrência dos variados campos que as acolhem e nos quais 

atuam. 

Essas diferentes linguagens devem ser exploradas sem o afastamento dos 

sensos crítico, estético e, sobretudo, ético. Três concepções que precisam fazer parte 

da consciência de todos que utilizam essas linguagens como meio dialógico, não 

importando sua peculiaridade comunicativa (verbal, corporal, visual, sonora e digital). 


