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Palavras do professor-pesquisador

juntos, um pouco do intrigante universo da Linguagem. Inicialmente

de nosso intelecto. Encontramo-nos no meio da subida ao topo da

e o quanto poderemos nos auxiliar na subida.
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Croqui do Percurso
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professor:
E-mail: lucienio@uol.com.br
Componente Curricular:

60 horas/aulas

INFANTIL I
Ementa:

Desenvolvimento da oralidade.
Objetivo geral:

etc.

sensorial, com preparo para aprendizagem de leitura e da escrita;

Capacidade de compreender o papel da linguagem musical no desenvolvimento da
oralidade;
Capacidade de trabalhar em equipe;
Capacidade de gerir autonomia e responsabilidade;
verbais;
Capacidade de utilizar conscientemente jogos infantis e suas variantes para o desenvolvimento
da oralidade.
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Etapas do percurso:
UNIDADE I: PENSAMENTO E LINGUAGEM

AVA (ambiente virtual de aprendizagem), Moodle:

Consulta a livros
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on-line e a

GPS:

off-line
Mediador(a) pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle);
on-line
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ALMEIDA, M. J. de. Imagens e sons: a nova cultura oral
ANTUNES, C.
Vozes, 2000.

. 8 ed. Rio de Janeiro, RJ:

BRITO, Teca Alencar de.
CHOMSKY, N. Linguagem e pensamento
______. Linguagem e Mente
CORRAZE, J.

. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1982.

GIRARDELLO, G.
JAPIASSU, R.
Campinas, SP: Papirus, 2007.

.

KOUDELA, I.D. Jogos teatrais.
MORA, J. F.
PAREYSON, L.

3a ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2001.

PENNA, A. G.,
Imago, 2003.

. Rio de Janeiro, RJ:

STENBERG, R. J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2000.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem
WEIL, P., TOMPAKOW, R.

.

ABRAMOVICH, F. Literatura Infantil: gostosuras e bobices
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual
ELLIOT, A J.

. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1982.

FRAUENDORF, R.
KISHIMOTO, T. M. R. (org.).
1996.
KOCH, I. V.
LIER, M. F.
NALINI, D.
41, abr. 2005.
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. Uberaba, Faculdades

PIAGET, J.
RAHDE, M. B. Imagem
ROSSI, M. H. W.
Alegre: UFRGS/Iochpe. I: 27-35, out. 1995.
SUZIGAN, G.
VYGOTSKY, L. S., LURIA, A. R., LEONTIEV, A. N. Lin gua ge m , de se n volvim e n t o e a pr e n diz a ge m .
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

DESEMPENHO NO PERCURSO
Desempenho
obtido

Aulas

Prazo de

UNIDADE I
Aula 1

Conceito de pensamento e linguagem

Aula 2

Aula 3

Aula 4

2,5
2,5

2,5

Vygotsky e Piaget
Trabalho em grupo sobre os pensamentos de
Chomsky, Vygotsky e Piaget
Total de pontos na Unidade I

2,5

10,0

UNIDADE II
Aula 5

Aula 6

2,5
Atividade em grupo sobre a
linguagem corporal

Aula 7
Aula 8

2,5

2,5

linguagem oral e a escrita
Total de pontos na Unidade II

2,5

10,0

UNIDADE III
Aula 9

2,0

Aula 10

2,0

Aula 11

3,0

Aula 12

3,0
Total de pontos na Unidade III

10,0

10,0

Final do
Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

UNIDADE I
Pensamento e Linguagem

AULA 1: CONCEITOS DE PENSAMENTO E LINGUAGEM
linguagem

Fonte: http://imagem.vilamulher.com.br/
temp/leitura-infantil-050708.jpg.

uma mistura de tudo isso?
Antes de falarmos de dois personagens da psicologia da
Le v Vygot sk y

com tal tema desde os <

diz respeito ao pensamento em si. Em outras palavras:
Todo ato de pensar aponta para um pensamento, e todo

O
componente
curricular Psicologia
Educacional
II,
presente nas Trilha
s
do
Aprendente
volume
3,
deve
ser revisitado, pois
aborda
diretamente
por Piaget e Vygotsky,
em especial, as aulas
11 e 12.

que correspondem a tais tipos de objetos (MORA, 1969, p. 387).

pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-socr%C3%A1ticos>.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

das formas mais comuns de pensar, e a Psicologia, o instrumento

o
do que do conhecimento em si>.

pensador1.jpg

a linguagem (representada, sobretudo, pelos empiristas). Na

Auguste Rodin (18401917), conhecida como
O Pensador. Segundo os
mana,

carregada

de

o seu destino.

Fonte: http://bp2.blogger.com/_YRYBZdiMij0/R2jyInKOToI/AAAAAAAAAqI/
PYK88mS8Y_U/s400/RHESUS+LENDO.jpg
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Linguagem e pensamento na Psicologia

<homologia>, linguagem-mundo, e os que defendiam, por outro,
a <heterogeneidade>, mundo-linguagem.
entre as duas. Independentemente de quem tenha melhores

quer dizer equivalente
e correspondente,
mesmo que haja certa
diversidade. Em Lin-

inicial. Os autores que se colocam no extremo da homologia fundem
Por sua vez, os que defendem

ganham qualquer vantagem sobre os
primeiros, na tentativa de tornar clara a
pensamento verbal dos seus elementos
constituintes,
esses
investigadores

palavras e conceitos
em um discurso.

neo e diz respeito
por partes distintas, de
diferente natureza.

processos fosse puramente exterior e

enfatizavam, quase sempre, um dos elementos, cabendo ao outro a
Fonte: http://blog.jferrari.com.
br/up/j/jf/blog.jferrari.com.br/
img/LINGUAGEM.jpg

<Vygotsky> em propor um caminho do meio, conforme veremos
essas duas correntes opostas.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

complexa.
<

Tendo
que

como

base

demonstram

pensamento
e
linguagem,
busque
fatos ocorridos em sua
vida ou de familiares
que retratem cada
uma delas. Depois,
compartilhe com os
colegas
em
nosso

>: quando a linguagem se

pensamento, a partir de sua inabilidade
de seguir todos os detalhes de fundo que
acompanham
aquele pensamento, tendo
como resultado certo <
>
na
mesmo.
O estudo dobre pensamento e linguagem

como

qualquer

entre o emissor
o receptor, seja

e
a

visual, escrita etc.

>. Como

seis meses e os dez anos de idade:

Para

pontuar

linguagem
e
pensamento,

Fonte:http://2.
bp.blogspot.com/_ier_
s3spVKg/SKSoJaoXsI/AAAAAAAAAkc/
HhUL3y8E1SQ/s320/
c81e855ae5f5.jpg

tipo

a
do
nas

de sentido;

consulte a aula 2 da
primeira unidade do
componente curricular

abusiva de palavras, em que, por exemplo,
de cachorro;

(Trilhas do Aprendente
vol. 2, p. 325-327) e
observe o destaque

a juntar duas palavras e, gradativamente,

linguagens.

por exemplo, entre masculino e feminino,
singular e plural;

anos de idade.

Procure
fazer
uma
releitura das aulas 7
e 8 do componente
curricular
Psicologia
Educacional II (Trilhas
do Aprendente, vol. 3,
p. 39-47), atentando
dadas por Piaget e
por Vygotsky sobre
pensamento.
e
linguagem.

Pia ge t e Vygotsky
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

social;
a interatividade social.

aprendente!

:
Na aulas seguintes desta unidade, exploraremos as ideias de Piaget, de Vygotsky e de

DESAFIO

> (SILVEIRA,

PERGHER,

comunicativa acerca da linguagem (VCAL) etc.).
<

>

Veja o artigo em:
< h t t p : / / w w w.
cienciasecognicao.
org/pdf/v06/m23553.
pdf> e no CD-ROM da
Trilhas. Vol 5

b r. y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = l 7 _
eylRTy4Y> e no CDROM das Trilhas.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 2: A TEORIA DE PIAGET SOBRE A LINGUAGEM E O PENSAMENTO

estamos tratando de conceitos distintos e que, de acordo com o tipo de relacionamento ou de

Para

minimizar

<pensamento
e linguagem>.
Pia ge t e
mais...

o

pe n sa m e n t o,

um

pou co

pesquisa de Piaget foi motivado pelo
desejo de resolver os problemas de ordem
<
caminho, obrigatoriamente, deveria passar
esses dois aspectos se comportam, do ponto

trabalhadas ao longo
de outros componentes
curriculares,
iremos
nos
ater
apenas
no
que
concerne

componente curricular
Psicologia Educacional
II, presente na Trilha do
Aprendente volume 3,
Educacional

Fonte:http://www.
unesco.org/education/
educprog/50y/brochure/
images/71_c.jpg

I

e

os

Segundo <Montoya (2006, pg.120)>,
que se realizam os primeiros estudos
sobre o desenvolvimento do pensamento

ambos das Trilhas do
Aprendente vol. 2.

egocentrismo infantil para a objetividade
Epistemologia

segundo esse autor [Piaget], estreitamente

conhecimentos
o
explicar

Leituras:

conhecimento

compartilhados por todos os membros do

seus

Para Piaget, tanto o pensamento quanto a
pensamento, em que o pensamento seguinte

MONTOYA,

Pe n sa m e n t o
e
Lin gua ge m : Pe r cu r so
Pia ge t ia n o
de
.
In:
Revista Psicologia em

os problemas de ordem

2006,

p.

119-127.

explicar como o sujeito
conhece e explica, de
maneira objetiva, o
mundo.

CD-ROM da Trilhas. Vol
5.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

o pensamento inteligente>.

A teoria piagetiana teve

de
pensamento
p r i m i t i v o ,
emprestado de LevyBruhl;
o
conceito
de
pensamento

<Piaget (apud Vygotsky, 2007,
p. 1 0 ) > descreve o pensamento

que ele persegue e os problemas

realidade

externa,

antes,

cria

Fonte:http://byfiles.
s t o r a g e . m s n . c o m /
y 1 p N U q w L f A s a m g TC i k Y f 5 B O P 2 E A I c H o k X n 0 2 B b 4 -

desenvolvido
por
Blondel, e os conceitos
de
c
do pr a ze r ,
das obras de Freud.

o guiam.

Vygotsky, L. S. Pensamento e linguagem
ebookcult.com.br/acervo/livro.php?L=155&cat=LAN000000>. Acesso em FEV 2009.

PIAGET,

(PIAGET, 1964, p. 361)>.

atividade infantil.
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Jean.

A

em
<http://www.
esnips.com/doc/
b4012566-e59a-479897e3-ada6ca9fc501/
Jean-Piaget---

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Piaget e a linguagem...
Piaget divide a linguagem em duas possibilidades:
e
a linguagem socializada.

tentativa de se ter o ponto de vista do interlocutor.

socializada, analogia direta com o pensamento

com/2007/11/2007_book_livro_abc.jpg

Ele defende que a linguagem, assim como todo processo de desenvolvimento, faz sua

por se achar compreendida, demonstrando sua incapacidade de se colocar no lugar do outro. Por

socializado, ele refere:
porque se socializa progressivamente, procede, cada vez mais, por conceitos,

de contar seus pensamentos, de transmiti-los aos outros ou de calar ou falar
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e sob

conceitual entre Piaget
e
Vygotsky,
para
quem a linguagem

linguagem.

sujeito>.
aula.

DESAFIO

A partir do que foi apreendido nesta aula e nas leituras
Pia ge t e o
desenvolvimento
pensamento e linguagem.
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w w w. you tu b e . c om /
watch?v=6900fPy1ek&NR=1> e no
CD-ROM das Trilhas.
Vol 5.

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 3 :
PENSAMENTO E DA LINGUAGEM

alguns dos aspectos da pesquisa de Vygotsky sobre o tema do nosso componente curricular. Com

e de Vygotsky, embora tenham pontos divergentes, acabam por apresentar pontos em comum,

Vygotsky, a linguagem e o meio social

Vygotsky, o elemento que determina as
sua interatividade com seus interlocutores.
O
e

livro Pensamento
Linguagem,
de

pela internet. Sua leitura
F o n t e : h t t p : / / social.
vygotskydocumentary.
com/images/vygotsky. determinado pela linguagem, ou seja, pelos
jpg

Fundamentalmente, o desenvolvimento da
seu discurso socializado. Seu crescimento
sociais de pensamento, ou seja, da linguagem
(<VYGOTSKY>, 2007, p. 27).

educador que pretende
conhecer os meandros
do
pensamento
e
de
trazer
grande
parte do pensamento
vygotskiano,
traz
ao trabalho de Piaget,
discutindo os aspectos
divergentes entre esses
dois
pesquisadores.
das trilhas. Vol 5.

Vygotsky, L. S. Pensamento e Linguagem
com.br/acervo/livro.php?L=155&cat=LAN000000>. Acesso em FEV 2009.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Assim, para Vygotsky, o homem se produz na e pela linguagem. Na linguagem, entenda-

simbiose com aquilo que a natureza nos proporciona, apresenta como resultado a cultura e a
sociais, nas atividades coletivas e no uso de instrumentos.
Para explicar as formas mais elevadas do comportamento
aprende a organizar e dirigir o seu comportamento. Todas as

Fonte: http://www.holoseduca.
com.br/site2006/upimagens/
primeir_seman_tard_04.jpg

A

capacidade

providenciem

humana

instrumentos

que

para
as
:

um problema e que controlem seu
comportamento. Dessa maneira, signos
de contato social com outras pessoas.
Vygotsky entende por
entre instrumento e
o signo na atividade

que facilitam e auxiliam alguma das
<
>,
como a <
conceitos> etc.
Assim, por volta dos dois anos

dos quais a linguagem
que o homem pode
controlar sua atividade
Lev

Semenovich.

A

fornecidos pela linguagem. Segundo
Vygotsky, isso se deve ao contato

sentido

uma

de

forma

orientar

interna

mediada.
de con ce it os
que tudo tem um
nome, cada novo objeto
que surge representa
um problema que ela
resolve,
atribuindolhe um nome. Quando
lhe falta a palavra
para
nomear
este

da linguagem estruturada dos adultos

recorre ao adulto. Esses

coletivo.

de

palavras,

assim

Silveira Mena Barreto e
Solange Castro Afeche.
Martins Fontes, 1998).
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e
mais
complexos
conceitos
(Vygotsky,
2007, p. 3).

UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

pensamento se unem, segundo Vygotsky, fazendo surgir o
lado.

Para Vygotsky, o desenvolvimento do pensamento e da

Fonte: http://www.caleidoscopio.psc.
br/ideias/imagenstextos/disse05.jpg

abaixo.
ruptura

de Vygotsky:
mais velhas se comportavam de forma
diferente das mais novas, quando se
encontravam face a face perante certos
e

Fonte:http://www.caleidoscopio.psc.br/ideias/imagenstextos/
disse07.jpg

encontravam,

posteriormente,

uma

estavam a pensar, davam respostas que se
assemelhavam bastante ao pensamento

<
Dilucidar:
elucidar,
tornar claro, esclarecer,
explicar.

exterior, o contato com o coletivo, de onde surge o pensamento e, em seguida, a fala interior, o
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

indica que esses dois discursos podem ser funcionalmente equivalentes (idem, p. 13).

da linguagem como indo do exterior para o interior, do social para o individual.
com seu egocentrismo, fazendo surgir a linguagem social.
Agora que estamos de posse de alguns dos resultados das pesquisas sobre pensamento
e linguagem, segundo Piaget e Vygotsky, resta-nos compreender como tais estudos podem ser

DESAFIO
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 4 :
CHOMSKY

psicologia.

Antes de expor as ideias acerca desse assunto,
apresentamos um resumo das principais correntes da <Psicologia
do Desenvolvimento>:

A
Psicologia
do
desenvolvimento
de
comportamento
ao longo da vida de
uma
pessoa,
tendo
habilidades motoras, de
de

entendimento

de
linguagem,
de
entendimento da moral

sociointeracionista de Vygotsky, que coloca em primeiro plano as

identidade.

incluindo aqui a linguagem, como fruto

O

neodarwinismo

vem sofrendo ao longo do tempo. A base
da psicologia evolutiva, ou evolucionista,
<neodarwinismo

Gregor Mendel.

Fonte:http://linux.
alfamaweb.com.br/sgw/
banco_de_imagens/
piodecimo/080404230042_2.
jpg
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Um pouco de Chomsky e sua teoria inatista

Para Chomsky,
[...] a melhor maneira de conceber uma parte fundamental do
sob o efeito acionador e parcialmente moldador do meio ambiente. No
apresentam no meio ambiente verbal em que vivem (CHOMSKY, apud
Penna, 2003, p 77) .
Nesse sentido, Chomsky diz que o conhecimento
Universal
O
inatismo,
genericamente falando,
remota
e
antes

antiguidade
mesmo
do

reencarnacionistas
que
apresentavam
algumas ideias advindas

V)
sua

quem
apresenta
"doutrina
da

pode
ser
entendida
como um conjunto de
que permitem a uma
desenvolvimento
da
linguagem durante os
seus primeiros anos
de vida, a partir da
materna.
Para
os
pesquisadores
dessa

chamou de
Linguagem

aspectos

mentais inatas.
Sobre o <inatismo> ...

comuns

humanas, enquanto os

pari
passu
que regem a natureza humana. A analogia
de ser estudado, da mesma forma ocorre com a linguagem, enquanto

aprendizagem

que,

capacidade da alma de
lembrar de alguma coisa.
O inatismo moderno tem
(1582-1648),

quando

humana.
Para
saber
mais, visite < http://
blog.franklingoldgrub.
com/2008/09/14/
c h o m s k y - e - o inatismo/>.
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Fonte: http://www.brasilescola.
com/upload/e/entradasite.jpg

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

tem o papel de estimular as propriedades inatas e comuns a todos os seres humanos. Dada a

fatores, a saber (STENBERG, 2000):

aproximadamente no mesmo tempo;
fala;
do mundo).

inatas para realizar determinadas atividades, como adquirir estruturas gramaticais complexas

e a segunda, de explicar como o conhecimento desses fatos surge na mente humana.
invariantes e que possibilitam a descoberta de propriedades gerais da linguagem, contidas na

DESAFIO

Apesar da riqueza de correntes de pesquisa existentes na Psicologia,
que contemplam o pensamento e a linguagem, tivemos a chance de destacar
de Vygotsky (sociointeracionismo) e de Chomsky (inatismo) e algumas

Fonte:http://
nehistemf.com.sapo.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

UNIDADE II

AULA 5:

Linguagem verbal

linguagem verbal.
com outra pessoa e no ato de ler e de escrever.

Fo nt e:h ttp: //w w w.
batepapoecommerce.com/
wp-content/uploads/2008/07/
ic.jpg

etc.

O

Signo

compreende

signos
sinais escritos substituem os signos vocais expressos nas palavras. A

se expressa
mundo).

232

sobre

o

de uma mesma comunidade.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 8

ou seja, importa muito mais o que o
outro entende do que foi dito, do que
propriamente o que foi dito.

e das frases. Valem, principalmente
para a linguagem falada, os gestos, as
a <
pausas entre as <palavras>.

Fonte:http://www.
faberludens.com.br/files/
imagepicker/l/luisfelipe/
thumbs/TelefoneSemFio.jpg

sem querer!

CD-ROM das trilhas Vol 5.

observe as imagens abaixo.

Fonte:http://
artigosdepsicologia.
files.wordpress.
com/2008/06/keepsilence.jpg

F o n t e : h t t p : / /
img.photobucket.
com/albums/v85/
jumento/013/wc.jpg

Fonte:http://www.
vestiario.org/index/wpcontent/uploads/2008/05/
noticia-publicidade-bic.gif

O que podemos compreender sobre as mensagens que elas querem nos passar? A primeira

decifrar a mensagem a partir das imagens.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

universais, como, por exemplo, o choro, para expressar aborrecimento,

Fonte:http://www.
meninocaranguejo.com/
blog/img_blog/tirinhas/
tira3_grde.jpg

capacidade de suplantar a linguagem verbal, quando, por exemplo, a pessoa diz estar feliz, mas
do <inconsciente
verdade, ele decifrou os sinais do inconsciente da outra pessoa e fez o contraponto entre o que
ela dizia e o que expressava verbalmente.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

No entanto, em termos de riqueza comunicativa, a linguagem escrita talvez seja a mais simples,
cada palavra etc.
super valorizada, o que faz com que muita gente relegue a linguagem verbal a um <segundo
plano>.

DESAFIO

se possam observar sutilezas nas formas, nas cores, na textura. Escreva um texto no qual
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

AULA 6: A LINGUAGEM CORPORAL

<O Corpo Fala>?
ser decifrada? E o mais importante, ela pode ser estimulada?
Antes de respondermos a essas perguntas, vejamos o que
pensa <Gaiarsa (2002, p.86)

daqueles que arriscam a vida na batalha,
Antes

de

prosseguir

2 do livro O Corpo fala?
O
cor po fa la ? In: Motriz
Dez, 2002, p. 85-90.

assume atitudes, faz mil gestos e mil caras.

Fonte:http://3.bp.blogspot.
com/_5TdoFbU0daw/
S K v i d 5 C e g o I /
sobre a linguagem verbal. Por isso mesmo, A A A A A A A A A D Q /
VxEiuh4cW5Y/s400/
maluuuu.JPG

quanto na troca de sinais. Rostos humanos

Fonte:http://www.ceppes.org.br/
instintiva.jpg
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

perceber, sentir, de conhecer a si mesmo e ao mundo e de se manifestar perante os outros.
linguagem verbal.
enorme potencial a ser utilizado na escola.
E o seu corpo, fala?

etc. Isso acontece por causa do descaso com que tratamos o nosso corpo, subestimando sua

Pense e discuta com os colegas.

<psicomotricidade
a capacidade que o
ser humano tem de
determinar e coordenar
mentalmente
os
movimentos corporais; a
atividade ou conjunto de

constantemente

dessas habilidades motoras. A abordagem do corpo e sua linguagem
incorpora ao desenvolvimento motor a qualidade comunicativa da
Vejam-se alguns exemplos de atividades que podem
desenvolvidas com o objetivo de trabalhar a psicomotricidade:

ser

com olhos vendados, tais como andar, comer, beber, brincar etc.

conceitos e organizando
o esquema corporal
e desenvolvendo sua
psicomotricidade.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Em todas essas atividades,
o corpo e a gestualidade
podem ser utilizados na
qualidade de linguagem.
Vejamos
algumas

Fonte:
http://www.pca.org.br/imagens/
robson/08queimada.jpg

brincadeiras que podem ser
desenvolvidas em sala de
aula:
todo o corpo;
F o n t e : h t t p : / / w w w .
t e r ra b ra s i l e i ra . n e t / f o l c l o r e /
manifesto/social/s-brincar.jpg

descer, escorregar etc.

DESAFIO

com a idade e as potencialidades individuais.
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Aula 8

UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

AULA 7:
Na aula anterior, abordamos a linguagem

seguintes.

aula anterior. Por exemplo:
Fonte: http://www.crecheterranova.com.br/noticiarodinha.gif

r oda de conve r sa
Por permear todos os instantes de nossas vidas, a linguagem corporal pode, muitas vezes, ser

CD-ROM do trilhas Vol 5.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

Leia o texto abaixo:

theatron
sujeitos (Faz-de-conta), todos
Nos jogos teatrais, o grupo
de sujeitos que joga pode

ao

desenvolvimento

conceito. No contexto

>,

Japiassu,
1998)>.

br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-25551998000200005&lng=en&nrm=
iso&tlng=pt>. Acesso em Fev 2009.

esquetes teatrais>.
tanto pode ser cena de
revista teatral como de
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 8

palco/plateia>.

Slade(1978
p. 1 7 )
Entenda-se

aqui

SLADE, Peter. O jogo

a

Paulo: Summus, 1987.
literal,

mas

VYGOTSKY,

toda

L.

S.

A

Silveira Menna Barreto,
Solange Castro Afeche.

palavras,
tanto
no
teatro formal quanto
nos
jogos
teatrais

de sentido da realidade. Piaget concebe

Fontes, 1984.

enquanto que, nos jogos

apud

socialmente.

(1999, p. 12)>.

recantodasletras.uol.com.br/resenhasdeteatro/576028>. Acesso em Fev 2009.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

DESAFIO

, para desempenhar as seguintes atividades:

O referido artigo pode ser encontrado no CD do Aprendente.

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_D9wxtQRH_vU/SRy3bwjRVyI/AAAAAAAACDo/d0yKWsgtmdI/
s400/21042008207.jpg
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

AULA 8:

faltando-lhe as qualidades musicais, expressivas e de
tem que se libertar do aspecto sensorial da linguagem e substituir as

Fonte:http://www.colmagno.
com.br/TodoCuidado/em_casa/
escrita04.jpg

(2007, p. 47).

(BRASIL,
1 9 9 8 , p. 1 1 9 )
outro. Ele acrescenta que:
tentando descobrir as regularidades que a constituem, usando todos os

Desporto. Referencial
Curricular Nacional para
<
http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/
pdf/volume3.pdf>.
Acesso em FEV 2009.
das trilhas Vol 5.

(BRASIL, 1998, p. 126).
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

linearidade da escrita. <

LINGUAGEM ORAL.

LINGUAGEM ESCRITA

Linearidade temporal

Linearidade espacial.

linguagem com outra, do qual resulta

L.
du a s
m oda lida de s:
o
texto
or a l e o
escrito. In: Revista
de Humanidades. Vol.
2003.

ISSN

1678-

http://www.unigranrio.
br/unidades_acad/
ihm/graduacao/letras/
revista/numero7/
textomara.html>.
Acesso em FEV 2009.
imediatamente. Em caso de necessidade,
pode-se reformular o discurso para garantir
a comunicabilidade.

Pode-se anular ou reformular o que foi dito.

escrito

pode

ser

ultrapassada

por

alterar.
Mais valorizada sociologicamente. Esse

ponto de vista do valor de verdade.

retomada de assunto; frases inacabadas

Maior envolvimento do ouvinte no processo.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

131):
oral, para interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos

eles acrescenta-se: (i) ampliar gradativamente suas possibilidades de

elaborar e responder perguntas; (ii) familiarizar-se com a escrita por
meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e da

(p. 125-150). Procure
compreender
as
desenvolvimento
da
leitura
quanto
do
desenvolvimento oral,
e como as linguagens

(iii) escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; (iv)

apreciar.
chega junto com ela a sua voz, a sua fala do dia-a-dia e que, por

das linguagens que
ainda
estudaremos

(p. 121).
cotidiano para estimular escrita e oralidade, manuseio de material impresso.
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UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

presentes no cotidiano; trabalhar com perguntas e respostas; estimular

Aula 8

para entreter ou divertir
podem
servir
para
escolher quem deve
iniciar o jogo ou aqueles
que devem tomar parte
de alguma brincadeira.
Um
exemplo
de

133-137).
Aprendendo, por exemplo, a compreender o que o(a) professor(a)
enquanto o outro fala, a respeitar a diversidade nos modos de falar.

no prato...";
outro
exemplo de parlenda
que serve para escolher
mandou eu escolher
este daqui, mas como
eu fui teimoso eu

Fonte da imagem: http://4.bp.blogspot.
com/_43_muQS4x8U/SKQgRRWMRsI/
AAAAAAAABqQ/OOo4opIU_Nc/s400/
PARLENDA+CACHIMBO.jpg

DESAFIO

Conforme vimos, existe uma variedade de possibilidades de se
linguagem escrita e que a primeira deve ser estimulada a partir das

Para essal atividade,
a ajuda de outros
professores
e
mediadores, em livros e
na internet. Uma dica:

>.

inclua

objetos

etc. Ouse!
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e

a

UNIDADE I
Aula 5

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 6

Aula 7

Aula 8

4 a 6 anos
de <
Objetivos:

>

Atividade 1

Trabalhar e nomear as cores Leitura do poema pelo professor.
branca, azul, amarela e preta;
rimas.

Perguntas e respostas.

Material:

Atividade 2

MORAES, V. A Ar ca
Paulo: Companhia das
Letrinhas, 1991.

Desenhos de borboletas, papel, Fazer um poema coletivo baseado
em cores e borboletas. As
suas borboletas e apresentar seu
poema como um jogral.

Fonte: http://www.colmagno.com.br/TodoDiaPoesia/imagens/Borboleta_Gabriela.jpg
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

UNIDADE III

AULA 9:

ligada ao corpo ou linguagem corporal. No uso do corpo, tanto de maneira inconsciente, quanto

atuais,

pode

parecer

uc.pt/cec/teses/joana/
prototipo/images/olhos.
jpg

muito

simples

de

responder.

Vivemos

Muitas
vezes,
deixamo-nos
levar
pelas imagens, seja
naquela compra de um
produto que, mesmo

em nosso mundo capitalista, sobretudo, no apelo

aos
nossos
olhos,
seja no julgamento de

negar que seus efeitos sejam proporcionalmente

acabamos de conhecer,
quando nos pegamos

moda, nos produtos que consumimos, muitas
mundo>.

exemplos de como a

imagem

chamada de <

exerce

uma

vida? Pense.

retina>.
consiste na capacidade
de a retina manter, por
uma
determinada
imagem, mesmo depois
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e de ambientes. Da mesma forma acontece com os outros sentidos,
como um cheiro ou um sabor.
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utilizado

no

projetor

UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

pelo simples fato de que, ao representar, fala-nos sobre o que representa. E no instante em que

por ser fruto de uma realidade, ela pode ser utilizada para registrar o passado, seja do ponto de

O

que

Imagens

entendemos

por

linguagem

desenhadas

ou

pintadas,

RICHTER, Sandra R.S.

o corpo. A atitude laboriosa que envolve o
ato de desenhar, pintar e modelar, assim

(ANPED),
Caxambu

2007,
(MG). Rio

<(RICHTER, 2007, p. 5) >.

CD-ROM do trilhas Vol
5.

Fonte: http://www.colmagno.
c o m . b r / Tu d o s o b r e m i m /
imagens/P1010024.jpg

impregnada por aquela, a possibilidade
de interatividade presente na linguagem
sentido inverso, de insinuar outro mundo.

Estesiado

estesiado>, um corpo em
em seu poder de realizar a passagem do espanto, maravilhamento,

vem

de

sentimento do belo ou
a sensibilidade para o
belo.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

O
de

artigo
completo
Sandra
Richter

no CD-ROM do trilhas
Vol 5.

(RICHTER, 2007, p. 5-6)>.

como receptores, muitas vezes passivos, ou como transmissores,
longo deste e de outros componentes curriculares, deve, sempre que
Fonte:
http://
acertodecontas.
blog.br/wp-content/
uploads/2008/04/midia.
jpg

pela internet, por revistas, jornais e livros, por <outdoors> etc. Se
entendermos a imagem como um discurso sobre o mundo real, sua
estrangeirismo
qualquer

A linguagem das imagens na escola
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de

formato de painel, de
letreiro luminoso, de
parede pintada etc.
ar
se

Antes de tentarmos responder a essa pergunta, vejamos como
Vygotsky encara a criatividade:

tipo

que

livre, caracterizapor forte apelo

UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

dos descobrimentos, das maiores
que, quase sempre, surgiram tendo
VYGOTSKY, L. S. La
im a gin a cion
y
el
a r t e e m la in fa n cia :
.
Hispanicas,
do trilhas Vol 5.

acumuladas
anteriormente.
Precisamente, toda fantasia parte
passo que, quanto mais rica seja a

1987.

(VYGOTSKY,
1987, p. 9)>.

Fonte: http://www.colmagno.com.br/
quemconta/Historias/Branca_Neve/
mapa/ciencias/animais17.jpg

Dessa maneira, podemos encontrar outras abordagens, tanto

imagens em movimento. Esse segundo caso abre um variado

CORDEIRO,
S.
S.;
COELHO, M. G. P.
integrando

a

cultura

Internacional

movimento.
Para complementar, seus conhecimentos, leia o texto <Imagens
. Em seguida,

de

Adultos, 2005, Natal.
incluir na sociedade do
conhecimento, 2005.
do trilhas Vol 5.

DESAFIOS

uma pesquisa sobre atividades aplicadas em sala de aula que trabalhem esses dois tipos de
lugar de debate.

e realize a atividade
solicitada em nosso ambiente virtual de aprendizagem - Moodle.

251

UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

AULA 10: A LINGUAGEM MUSICAL

algum tipo de instrumento musical, mas, principalmente, por todos os

Fo n t e : h t t p : / /
bilbokoegi.wikispaces.
jpg

Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras
Desporto. Referencial
Curricular Nacional para
em <http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/
pdf/volume3.pdf>.
Acesso em FEV 2009.
do trilhas Vol 5.

sensorial e motor com esses materiais <(BRASIL, 1998, p. 51)>.

exemplo, a partir de batidas em um tambor, ou de uma melodia acompanhada de palmas, as
ritmo.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

um lado para o outro.

E aqui chegamos ao canto! Muitas pessoas acham que as portas

frequentemente,

harmonia,

sendo

excelente

meio

para

o

59).
Fonte:
http://www.sc.df.gov.br/
uploads/media/agenda_AGOSTO/
foto%20O%20Corpo3.JPG

ADORNO,

<(1983, p.165)>.

T.

W.

O

Paulo: Abril Cultural,
1983.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

que, nem sempre, o gosto imposto consegue passar pelo crivo da
<

de gosto, individual
e ligado ao tempo,

de ritual.

universal. Segundo o
esteta Luigi Pareyson,

musicais para nossos alunos.
opostos

Entre as possibilidades de trabalho com a linguagem musical
desenvolvidas as seguintes capacidades:

de

daquelas
antes,

dois

conceber
doutrinas
aspectos

(PAREYSON, 2001, p.
242). Vencer a barreira
do gosto pessoal ou
do gosto imposto em

musicais.

itens acima.
eles a capacidade de:
interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do mundo;

na escrita musical e com instrumentos os mais diversos, como violino
Fonte:
http://www.
coliseudoporto.pt/
edicoes1/imagens/@
artigos/1021_118.JPG

com o uso de gravadores e de computadores.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

DESAFIO

porquanto ambas permitem o enriquecimento cultural do ouvinte.

seguinte maneira:

naquilo que se faz, neste caso, escutar conscientemente.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

AULA 11:

diversas linguagens estudadas ao longo de nosso <componente
curricular>.

ser ilustrada, cantada, coreografada, sonorizada, interpretada etc. Da

anteriormente abordado
no
componente
curricular
Ludicidade
e
Desenvolvimento
aula

muitas e muitas vezes. Nossa tarefa, apesar de simples, aproxima de

p.

oito

(Trilha

143-145).

do

Nosso

um pouco mais, expondo

palavras que lemos e escrevemos, mas as fronteiras <
mais limitadas.

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_0V5-ZmDVgaQ/SLb1fU0RPjI/AAAAAAAAAzo/6_dmuA6OoDE/s400/
Conta%C3%A7%C3%A3o+na+pra%C3%A7a+-+23+08+2008+1.jpg
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

com direito a ser reinventada, aumentada, revigorada
etc.

plenamente no momento da
<performance>.

apresenta-se
e

que

pode

como

plenamente no encontro com o receptor.
Partindo do que foi colocado no item
anterior, depreendemos que, para se tornar

incluir

os que sempre ouvem

reinventadas a cada vez>. No
mas se emociona com

bom contador. Esses
dois elementos, boa

os recursos expressivos que formos desenvolvendo: um estalar de
dedos, uma pausa inesperada, um arregalar de olhos, um toc-toc-toc

se dissociados, implica
o ouvinte se satisfaz
na primeira e, talvez,

vozes ou sotaques para os personagens (2003, p. 7).
Como se observa, o <protagonista
linguagem corporal e teatral, como exposto por Girardello. E quanto

ator principal, a partir

suplante o discurso do contador.
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

Vejam-se algumas dicas para se tornar um bom <

>:

>,
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palavras que imitam os
sons naturais, tais como
tique-taque, reco-reco,
outros.

UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

DESAFIO

<roteiro>:

Link:

Adaptado

bruxinha

grupo;

coisa de trama que
podem ser interpretado
como o esqueleto da

para saber de toda a trama. O grupo pode
criar diversas possibilidades de leitura, como
em jogral, por personagem etc;

do

escritora,

bruxinhaescritora.
blogspot.com/2008/11/
roteiro-para-contao-dehistrias.html>. Acesso
em Fev 2009.

o enredo> , o ponto
culminante e o desfecho;

Apresente o personagem principal e conte o enredo naturalmente sem se preocupar com as
frases originais...
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

AULA 12:

Ao contador cabem a voz e o corpo da voz, e sua

como os conceba.

Fonte: http://oglobo.globo.com/
fotos/2008/09/25/25_MVG_

1998, p. 31).
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

imaginativa do <ouvinte>, permitindo-lhe ir do objeto real para o
pensamento abstrato.

Aula 12

Outro exemplo que se
aproxima da linguagem
o teatro de fantoches.

por exemplo, deixar um ar mais sombrio, diminuindo a quantidade de
meio de sombras etc.

ou um objeto qualquer
almeja
ser
apenas
da
um

mesma

forma

personagem

se
no

fala, o texto escrito e a imagem (BRASIL, 1998, p. 144).

>. As pessoas

que os elementos musicais devem ser necessariamente simples, no
Essas trilhas sonoras
como playback

musical, ainda resta a possibilidade de utilizar <t r ilha s son or a s
qualquer.

de

trilha sonora,

e
efeitos
para
sua

ou

sonoros,
posterior
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UNIDADE I
Aula 9

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 10

Aula 11

Aula 12

DESAFIO

outras <linguagens

contra-regra>

Lembre-se de que o que
pretendemos com esse
poder e a versatilidade

<descritivo>

etc. Para

de todos os passos para a

tudo

que
esses
recursos
sejam
os
atores
principais.
Portanto,
todas
a

as

escolha

linguagens

encarregada de cuidar
de todos os objetos, do
ambiente (palco), dos
instrumentos, da luz

escolher

um

local

adequado

para

ocorra

bem,

do

a

criteriosa

caso, de todo o grupo.

do memorial descritivo, parte da nota

isso, muito cuidado
com a quantidade de
utilizar.
O memorial descritivo
todas
as
atividades
desenvolvidas,
desde
passando pelos ensaios,
de cada componente.
ser enviado em arquivo
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Fonte: http://www.tatibitati.net/
fotossite/festa4.jpg

