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Com o advento da homologação da Base Nacional Comum Curri-
cular – BNCC em dezembro de 2017, novas competências gerais foram 
definidas como diretrizes para o ensino no Brasil. O presente artigo foca-
rá no aspecto cognitivo, da competência geral 4, a qual versa sobre – 
“utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao enten-
dimento mútuo”, com o objetivo de analisar o uso da linguagem como 
competência a ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento, 
presentes na BNCC. Como aportes teóricos, os discursos foram ancora-
dos em Nussbaum (2001), intencionando analisar a função da emoção no 
processo cognitivo, e em Harré e Gillett (1994) sobre a necessidade do 
engajamento do aluno com o outro, em atividades práticas e comunicativas. 
Com relação à aprendizagem como um resultado do processo cognitivo, 
buscou-se em Pais (2002) as diferenças entre informação, conhecimento 
e saber, bem como a importância de o aluno estar engajado em atividades 
nas quais possa construir suas concepções sobre o conhecimento e se 
aproximar dos saberes sistematizados pela sociedade. Finalmente, revisi-
tou-se Delors et al. (1996), para compreender a relação dos quatro pilares 
na constituição da estrutura cognitiva. A partir das leituras realizadas, 
constatou-se que há um grande trabalho a ser realizado até o ano de 2020, 
no tocante ao uso da linguagem em todas as áreas do conhecimento, 
quando, efetivamente, todos os sistemas educacionais colocarão em prá-
tica as diretrizes presentes na Base Nacional Comum Curricular. 
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