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Identidade em Ação – Linguagens
ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Um mundo de linguagens 
Explora os princípios gerais de funcionamento das 
linguagens e as particularidades das diferentes linguagens 
(artísticas, corporais, verbais), com atenção especial para a 
disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e para 
o uso responsável das TICs

Linguagens na aldeia global 
Explora os conceitos de autoria e intertextualidade em 
diferentes linguagens, bem como a relação entre a arte e 
seu público. Também discute fluxos migratórios e seu 
reflexo nas linguagens, além de caminhos para a 
construção do diálogo em meio à pluralidade cultural. 

As linguagens e a vida em 
sociedade 
Promove a compreensão crítica dos discursos científico e 
tecnológico e explora as possibilidades de expressão 
proporcionadas por novas tecnologias. Além disso, 
examina utopias e distopias criadas pela literatura e pelo 
cinema de ficção científica.

Linguagem, ciência e tecnologia 
Examina como saberes ancestrais formam nosso 
patrimônio artístico, literário e linguístico. Também 
discute preconceitos e formas de utilizar as linguagens 
para combatê-los.

Linguagens, trabalho e economia 
Explora possibilidades de profissionalização na área de 
Linguagens e promove uma relação crítica com o 
empreendedorismo, a cultura maker e a economia solidária.

Linguagens e meio ambiente 
Promove reflexão crítica sobre temas contemporâneos 
como consumo e equilíbrio ambiental, mobilizando as 
linguagens para resolver problemas socioambientais.
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UM MUNDO DE LINGUAGENS

LINGUAGENS

Jovens como produtores
e consumidores de arte

Funk e dança-teatro

Análise crítica de
discursos sobre

juventude

Leitura e produção de
textos argumentativos

Leitura e produção de
textos argumentativos

CHS – Identificação e
combate a diferentes
formas de injustiça e

preconceito

Experiências corporais
no ambiente escolar

Práticas corporais e
a saúde do jovem

Influência das TICs
na formação da

corporeidade dos
jovens

Indústria cultural:
democratização x massificação da arte

Práticas corporais
como linguagem Linguagem literária

Plurissignificação

A literatura e seu contexto histórico

Signo e linguagem

Multissemiose e cultura remix Linguagens
artísticas (artes
visuais, dança,
música, teatro)

Produção e circulação
de textos nos meios
digitais: ética digital

Gêneros literários surgidos no ciberespaço

Disputa por legitimidade nas práticas de linguagem

Agentes sociais
e discursos que
definem o que é

arte

Períodos da história da
arte e suas obras

Agentes sociais
e discursos que
definem o que

é literatura

Agentes sociais
e discursos

que definem a
língua padrão

Língua como fenômeno
cultural, histórico e político

Gramáticas normativas x gramáticas descritivas

MAT – Uso de procedimentos matemáticos para
resolver problemas (pesquisa linguística)

Preconceitos e
relações de poder

nas práticas
corporais

CHS – Identificação e
combate a diferentes
formas de injustiça e

preconceito
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Linguagem e tecnologias

Linguagem e interação Linguagem e culturas juvenis
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LINGUAGENS NA ALDEIA GLOBAL

SOCIEDADES EM REDE

AUTORIA E
INTERTEXTUALIDADE

Autoria e plágio na arte Intervenção, sample e colagem

Autoria e plágio
na literatura

Paródia,
intertextualidade,

heteronímia

Leitura e produção de
textos argumentativos

Autoria e plágio na
produção e circulação

de conhecimentos

CNT – Método científico e história da
ciência; leitura e produção de textos
científicos e de divulgação científica

Busca e seleção de informações,
considerando a confiabilidade das

fontes e o escopo da pesquisa

Uso de paráfrases,
citações e marcas do
discurso reportado

Criatividade nas
modalidades gímnicas

Práticas corporais e
a saúde do jovem

Influência das TICs
na formação da

corporeidade dos
jovens

INTERAÇÃO ENTRE ARTE E PÚBLICO

Espaço como elemento
de interação arte arte-público

O teatro e seus espaços: encenação teatral

Crítica cultural como agente
mediador da interação arte

arte-público

Modalização e argumentação
em críticas culturais

Vlog de dicas culturais

CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGO

Debate regrado

Estratégias linguísticas da
argumentação oral

COMPREENSÃO DA PLURALIDADE CULTURAL

Arte como
afirmação
identitária

Ritmos afro-brasileiros

Danças afro-brasileiras
e indígenas

Escolas de samba e cultura popular

Construções da identidade
nacional na literatura

DESLOCAMENTOS E DIÁSPORAS

Práticas
corporais dos

povos originários

Festival de mancala

Perfil biográfico
de migrantes de

migrantes

Transcrição de falas:
interface oralidade/escrita

Literatura e exílio
Fronteiras

vistas pela arte
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CHS – Formação de territórios e
fronteiras. Processos políticos e sociais
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LINGUAGEM, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OS DISCURSOS CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

Imagem corporal,
autoestima e redes

sociais

O teatro e seus espaços:
encenação teatral

Análise de textos
argumentativos em

diferentes mídias que
discutem as relações entre

ciência e sociedade

Tipos de argumentos:
argumento de autoridade

Vlog opinativo sobre
ciência e sociedade

CNT - Participação qualificada no debate de temas
científicos

Narrativas
multimidiáticas

Precursores: combinação de
linguagens no Modernismo

Escrita digital
colaborativa:
a cultura wiki

Avaliação crítica de textos
de divulgação científica

Arte e cultura na
divulgação científica

Identificação da organização
tópica em textos de divulgação
científica em diferentes mídias

Construção
do parágrafo

Produção de verbete
enciclopédico

colaborativo e vlog de
divulgação científica

CNT - Leitura e
produção de textos de

divulgação científica

Adaptação da literatura
para outras linguagens

Linguagem literária
x linguagem cinematográfica

Criações coletivas e
individuais mediadas pela

tecnologia
Lives e flashmobs

Instalação artística: fruição
como experiência

Hélio Oiticica,
Cildo Meireles e

outros

Fotografia como
expressão artística

Técnicas de
fotografia: ensaio

fotográfico

Jogos digitais e
corporeidade

CHS - Pontos de vista filosóficos
sobre imaginação e percepção do real LEGENDA LÍNGUA PORTUGUESA ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA PROJETO INTEGRADOR OUTROS

Cinema de ficção
científica

Montagem cinematográfica
e trilha sonora

Literatura de
ficção científica

Leitura e produção de
conto de ficção científica

REPRESENTAÇÕES DO
AVANÇO CIENTÍFICO NA
ARTE E NA LITERATURA

TECNOLOGIA: NOVAS
POSSIBILIDADES DE
EXPRESSÃO E FRUIÇÃO

COMPREENSÃO CRÍTICA
DOS DISCURSOS
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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AS LINGUAGENS E A VIDA EM SOCIEDADE

O TEMPO E O ESPAÇO
NAS PRÁTICAS DE

LINGUAGEM

CHS = Identificação e combate
de injustiças e preconceitos

CHS - Circunstâncias históricas que
Favorecem a emergência de matrizes
culturais (etnocentrismo, racismo

Tempo e espaço
na literatura

Tempo cronológico
x psicológico

Representações do
espaço na narrativa

Preconceito linguístico Pesquisa sobre percepção do preconceito linguístico

Ações de linguagem que
buscam transformação
social

Manifestos (verbais e multissemióticos

Performances

Arte engajada

Literatura engajada Riscos da
literatura engajada

Canções de protesto nas
ditaduras latino americanas

Muralismo

Esportes para pessoas
com deficiência

Idealização de um festival
esportivo inclusivo
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Capoeira

Gestos ancestrais O teatro e seus espaços: encenação teatral

Tempo e espaço na literatura Tempo cronológico
x psicológico

Representações do
espaço na narrativa

Diversidade
linguística como

patrimônio

Variação histórica e regional

Línguas do Brasil: Libras, línguas indígenas etc.

Literatura como
patrimônio

Períodos literários

Festas populares

Reisado, boi
bumbá e
outros

CHS - Análise
de objetos da
cultura material
e imaterial

PATRIMÔNIO CULTURAL

ANCESTRALIDADE E PASSADO

PROCESSOS HISTÓRICOS
E SOCIAIS QUE GERAM
PRECONCEITOS E
DESIGUALDADES
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LINGUAGENS, TRABALHO E ECONOMIA

LINGUAGENS E INSERÇÃO
CRÍTICA NO MUNDO DO

TRABALHO

PROFISSIONALIZAÇÃO NA
ÁREA DE LINGUAGENS

Formação para o
trabalho na arte

Formação em teatro

Formação em balé
clássico

Formação de artistas
pesquisadores

O ofício do
escritor

Relação do escritor
com sua produção e

seu público

Pesquisa-ação para
melhorar escrita literária

Profissionalização das
práticas corporais

Futebol como
profissão

EMPREENDEDORISMO E LINGUAGENS

Empreendedorismo
na arte

Financiamento
da arte

Elaboração de
projeto cultural

Coletivos de arte

Espaços culturais

Interesses culturais
do lazer

Mapeamento dos espaços
de lazer locais

Empreendedorismo
e linguagens digitais

Como as TDICs
favorecem o

empreendedorismo

ECONOMIA SOLIDÁRIA

Produção
cultural coletiva

e sustentável

Feira de trocas com
foco artístico

Arte e cidadania

Quilombo urbano

Palestra sobre
economia
solidária

Estratégias de persuasão em
diferentes linguagens

Análise e produção
de palestra curta

CHS - Análise de
processos econômicos

e sociais

RELAÇÕES DE TRABALHO

Práticas corporais e
saúde no ambiente

de trabalho

Elaboração de programa
de promoção da saúde

para trabalhadores

CNT - Desenvolvimento
e divulgação de ações
de promoção da saúde

Novos discursos
no mundo do

trabalho

Princípios de análise
do discurso

Possibilidades
de trabalho
com arte e

comunicação

Publicidade e
design

Videominuto sobre
empreendedores locais

Recursos prosódicos e
cinestésicos
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LINGUAGENS E MEIO AMBIENTE

LINGUAGENS E
QUESTÕES

SOCIOAMBIENTAIS

PENSANDO O FUTURO POR
MEIO DAS LINGUAGENS

Argumentação em
temas ambientais

Análise de artigo de
opinião com temática

ambiental

Análise e produção de
political remix (remix político)

Futuro da
literatura

Literatura experimental

Leitura e produção
de minicontos
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RELAÇÕES HOMEM AMBIENTE
MEDIADAS PELAS LINGUAGENS

Ecossistema social
da arte

Eurocentrismo e
desconolonização de museus

Criação de museu virtual:
estudo de recepção

Literatura e
natureza

Natureza como marca
identitária nacional:

Romantismo brasileiro

Práticas corporais e
consciência ambiental

Modalidades de
aventura

Orientação com
mapa e bússola

PROBLEMAS AMBIENTAIS

Arte e preservação
ambiental

Poluição sonora e paisagem
sonora urbana

Intervenção artística em favor
do meio ambiente

Leitura e produção
de carta aberta

Leitura de notícias e
reportagens sobre

problemas ambientais
(alimentação temática)

CHS - Análise da relação
da sociedade com a

natureza. Avaliação de
impactos econômicos e

socioambientais da
atividade humana

LINGUAGENS E CULTURA
DO CONSUMO

Mídias digitais e
consumo consciente

Uso das TICs pelas
empresas:

marketing digital

Uso das TICs pelo
consumidor:

ativismo digital

Análise de métricas
digitais em pesquisa

social

MAT - Modelagem
matemática para
análise de mídias

sociais. Teoria
dos grafos.

Literatura e
consumo

Romance de folhetim e
comédia de costumes

O fenômeno
best-seller na atualidade

Cultura do
consumo nas

atividades de lazer

Circo como resistência

CNT - Propor ações
que minimizem

impactos
socioambientais
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