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1. Ementa do Curso: 
 

 Pensamento e Linguagem. A criança e a linguagem. As primeiras experiências 

das crianças com a linguagem escrita. Didática da alfabetização. Concepções e 

práticas de alfabetização. Alfabetização e letramento. Conteúdos no trabalho 

com a linguagem em creches e pré-escolas.  
 

2. Objetivo Geral:  
 

 Entender o conceito e a relação da linguagem-pensamento na construção, 

compreensão e inserção no mundo, pelo humano no ato de sua manifestação 

oral e escrita. 
 

3. Objetivos específicos: 
 

 Ponderar o conceito de linguagem e sua intersecção com o pensamento;  

 Compreender a relevância da linguagem (oral e escrita) na introdução do 

humano no mundo social e cultural;  

 Traçar um panorama acerca da importância da linguagem (oral e escrita) dentro 

da educação infantil; 

 Refletir acerca da relação existente entre a linguagem oral e escrita e o processo 

de alfabetização e letramento da criança;  

 

4. Conteúdos: 
 

 Módulo I  

i. A linguagem: a importância da linguagem; a força da linguagem; A outra 

dimensão da linguagem; A origem da linguagem; O que é linguagem?;  

ii. Empiristas e intelectuais diante da linguagem; Purificar a linguagem; 

Crítica ao empirismo e ao intelectualismo;  

iii. A linguística e a linguagem; A experiência da linguagem; Linguagem 

simbólica e linguagem conceitual;  
 

 Módulo II  

i. O problema e a abordagem: pensamento e linguagem na psicologia;  

ii. A teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento das crianças; 

iii. A teoria de Stern sobre o desenvolvimento da linguagem;  

iv. As raízes genéticas do pensamento e da linguagem;  

v. Um estudo experimental da formação de conceitos; 

vi. O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; 

vii. Pensamento e palavra 
 



 Módulo III 

i. Conceituando alfabetização e letramento;  

ii. O que diferencia alfabetização de letramento; 

iii. O que é alfabetização?; 

iv. Quais os fundamentos do conceito de alfabetização?: Como aprendemos 

a linguagem escrita?, O que aprendemos quando nos alfabetizamos?; 

v. O que é letramento?  

vi. Aprendizagem inicial da linguagem escrita: alfabetização e letramento. 

vii. Alfabetização e letramento nos livros didáticos. 
 

3. Metodologia: 
 

 Exposição oral dialogada; Estudos em grupo; 

 Leituras e análises de textos; Leituras fragmentadas. 

 Vídeos: Documentários e/ou Filmes; 

 Vivências pedagógicas; 

 Oficinas de leituras e contação de Histórias.  
 

4. Avaliação: 
 

 Participação e assiduidade; 

 Sistematização e apresentação de estudos acerca dos referenciais teóricos;  

 Produção textual acerca de textos estudados; 

 Avaliação individual e/ou grupal (seminários); 

 Discussões acerca de texto e vídeos. 
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5.2. Vídeos 
 

5.2.1 Filme: A Revolução dos Bichos  

5.2.2 Filme: A guerra do fogo 

5.2.3 Filme: Nell 

5.2.4 Filme: Palavras e Imagens; 
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