
  
 

 

 

 

 

PROGRAMA GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR- PGCC1 

  

 
I    IDENTIFICAÇÃO  

Nome do componente: LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL 

Natureza do componente: Disciplina Optativa   Créditos:  03             Carga Horária: 45h      

Curso: Mestrado Acadêmico em Ensino   Turno: Vespertino    Ano/Semestre: 2017.1 

Professores:   Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva / mariahzenaide@gmail.com 

 

II EMENTA 
Estudo e reflexões sobre linguagem verbal e não verbal, na produção e na interpretação de diferentes 

códigos linguísticos, com vistas aos processos de interação social. Reflexões sobre LIBRAS e perspectivas 

inclusivas no ensino de línguas. 
 

III OBJETIVOS 

 Discutir sobre as diferentes formas de comunicação na contemporaneidade, em contextos escolares 

e fora deles;  
 Introduzir o conceito da multimodalidade, dentro da grande área da semiótica social, observando a 

presença dos múltiplos códigos nos mais variados discursos e contextos.  
 Refletir sobre a importância do letramento multimodal para a leitura global do texto, bem como 

para sua produção, com ênfase no letramento visual. 
 Introduzir a perspectiva de leitura de imagens a partir da gramática do design visual, bem como 

propostas pedagógicas a partir do modelo “Show me”; 
 Compreender a importância de explorar os diversos modos na sala de aula, com o intuito de 

potencializar os alunos para a realidade interativa à qual estão expostos. 
 Conhecer as diversas pesquisas que têm sido desenvolvidas no Brasil acerca da relação entre a 

linguagem verbal e não verbal. 
 Observar a proliferação da linguagem não verbal para o ambiente virtual;  
 Refletir sobre as implicações do letramento crítico para o processo de leitura e de produção de 

textos multimodais nas diversas práticas de linguagem – escolares ou não. 
 Analisar criticamente concepções de professores e/ou alunos, propor materiais didáticos, propostas 

e práticas pedagógicas, a partir da relação entre a linguagem verbal e não verbal, para a educação 

básica. 

 
IV CONTEÚDO  

UNIDADE I – Linguagem verbal e não verbal: foco na multimodalidade e seus conceitos  

 Reflexões sobre a presença da linguagem verbal e não verbal na vida cotidiana e escolar; 

 Introdução ao conceito de semiótica social e multimodalidade; 

 Letramento multimodal no ensino de línguas; 

 Linguagem verbal e não verbal na web. 
UNIDADE II – Letramento visual crítico 

 Letramento visual: foco na leitura crítica de imagens;  



 Letramento crítico, leitura crítica e a linguagem verbal e não verbal; 

 Implicações do agir do professor para o desenvolvimento do letramento multimodal/visual crítico 

de aprendizes de línguas; 

 Propostas pedagógicas para explorar o letramento multimodal/visual na sala de aula de línguas. 
UNIDADE III – Pesquisas, material didático e propostas práticas para a rede básica de ensino 

 Seminários 

 Apresentação de pesquisas realizadas no Brasil envolvendo a linguagem verbal e não verbal; 

 Implicações do material didático para o desenvolvimento do letramento multimodal/visual crítico 

de aprendizes de línguas; 

 Perspectivas teóricas e práticas para a exploração do letramento multimodal no ensino fundamental 

e médio. 

 

 
V METODOLOGIA 
Os conteúdos programáticos descritos serão desenvolvidos através de aulas expositivas, debates, leituras e 
de produção de textos. 
 

 
VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da disciplina considerará os seguintes aspectos: assiduidade, participação e aproveitamento. O 

aluno terá seu desempenho avaliado a partir da participação e do engajamento nas atividades propostas 

(seminários, estudos dirigidos, debates, leituras compartilhadas), bem como pela produção de resenhas e de 

um artigo no final, envolvendo a pesquisa na educação básica. Os alunos poderão escolher entre as 

seguintes opções: 1) A análise crítica de concepções de professores e/ou alunos sobre a inserção dos textos 

multimodais na sala de aula de línguas; 2) Análise de um material didático – impresso ou digital – para o 

ensino de línguas (inglês, português, espanhol etc.); 3) elaboração e aplicação de material didático 

multimodal com alunos ou com professores de línguas para a educação básica. 
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

Os discentes terão 30 dias após o término da disciplina para entregar na secretaria do PPGE o 

trabalho final impresso. No caso, o artigo científico, de acordo com o item VI deste Programa 

Geral. A nota atribuída poderá variar entre 0,0 e 10,0. 
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