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Senac-SPrealizará
palestrasgratuitas

Bibliotecaschamam
criançasparaleitura

Parafomentarohábitoda
leitura,aAssociaçãoMorun-

gabarealizaoprojetogratuito“Esti-
mulação2006”em4bibliotecas
infanto-juvenisdeSãoPauloeestá
comasinscriçõesabertaspara
criançasde6a10anos.Àsquartas-
feirasoprojetoacontecenaBibliote-
caAnneFrank(Itaim-Bibi),àsquin-
tas-feirasnaMonteiroLobato(Cen-
tro)eàssextas-feirasnaClarice
Lispector(Lapa)eRaulBopp(Acli-
mação).Telefone11-3083-6274

Osprofessorestêmacesso
atodasasatividadespubli-

cadaspeloJT,emparceriacomo
NúcleodeComunicaçãoeEduca-
çãodaUSP,pormeiodositedaRe-
vistaNovaEscola:www.novaesco-
la.org.br,quetrazváriosplanosde
aulaselaboradosporeducadores.

Apartirdestemês,todasasedi-
çõesdaRevistaNovaEscolaterão
cadernoespecialde12páginas
comsugestõesdeatividadespara
educaçãoinfantil.

SitedaNovaEscola
trazaulasdo‘JT’

ParquedaMônicatemespaçodeanimação
OParquedaMônicadisponi-
bilizaaosjovensapossibili-

dadedevivenciaroprocessode
animação.AovisitaroLaboratório
doFranjinha,ascrianças,pormeio
deumamanivela,conseguemfazer

osdesenhosdaTurmadaMônica
ganharemvida.Oparqueficano
ShoppingEldorado,AvenidaRebou-
ças,3.970emSãoPaulo.Informa-
çõespelotelefone11-3093-7766.
(www.monica.com.br)

MARAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, emparceriacomoNúcleo de
Comunicação e Educação da Uni-
versidade de São Paulo (NCE/
USP),coordenadoporIsmardeOli-
veira Soares, propõe aos educado-
res a utilizaçãode desenhoanima-
do para abordagem das variantes
de linguagem, adequada para alu-
nosde5ªe6ªsériesdoEnsinoFun-
damental,podendoseraplicadapa-
raoutrosníveisdeensino.

AatividadefoielaboradaporElia-
ne Miraglia, educomunicadora e
mestre emCiências da Comunica-
çãopelaEscoladeComunicaçõese
ArtesdaUSP.

INTRODUÇÃO

1 Assim como o fundo do
mar,a sala deaula também

pode ser entendida como um
ecossistema, formado por dife-
rentes pessoas, com histórias de
vida singulares que estabelecem
diferentes níveis de relações en-
tre si.

Essas relações são desenvolvi-
dascombaseemincontáveis for-
mas de linguagem presentes no

cotidiano: visual, oral, gestual.
Quandoabordadaspeloviés teó-
rico, nem sempre essas lingua-
gens são distinguidas com clare-
za,facilidadeeinteressepeloses-
tudantes.Poressemotivo,autili-
zação do desenho animado co-
mo recurso pedagógico em sala
de aula é muito vantajoso, pois
este atribui ritmo de trabalho di-
nâmico a aula, por combinar, si-
multaneamente, elementos co-
mo texto, imagem e música.

OBJETIVO

2 Por ser uma característica
inata do ser humano, a im-

portância do estudo da lingua-
gem e suas variantes nem sem-
pre é percebida pelos estudan-
tes.

Entretanto, quanto maior for
a competência expressiva que
eles puderem adquirir, durante
aformaçãoescolar,melhorsede-
sempenharão como profissio-
nais e cidadãos, independente-
mentedeespecificidades,obstá-
culos e limites que existam no
processo de sua evolução como
seres humanos.

MATERIAL

3 Utilize em aula o desenho
animado Procurando Ne-

mo. Com duração de 110 minu-
tos,ovídeopodeserexibidointe-
gral ou parcialmente, de acordo
com o tempo disponível para a
atividade

DESENVOLVIMENTO

4 1º momento: antes de pro-
jetar o desenho animado,

discuta com os estudantes sobre
as diversas formas que o ser hu-
mano desenvolveu para se ex-
pressar: a verbal, a gestual ou a
imagética. Destaque, nessa dis-
cussão, que a linguagem verbal,
especialmente, pode apresentar
variações próprias da forma co-
mo é praticada pela comunida-
de:gírias, regionalismos,estran-
geirismos, infantilismos, etc.

2º momento: registre na lou-
sa as contribuições dos alunos
quedestacaremformasespecífi-
cas de expressão de grupos com
os quais ele interage no cotidia-
no. Como é a linguagem com a
família?

Como é a linguagem que eles

assistemnosprogramasde tevê?
Como percebem a linguagem

dos adultos conversando?
Como é a linguagem que eles

usam para falar com os colegas?
Comoé a linguagem na escola

com os professores?
Seestãohabituadosàcomuni-

caçãovisualcomoplacasdetrân-
sito e transporte coletivo?

3ºmomento:contraponhaes-
sas percepções iniciais à varian-
te padrão da Língua Portuguesa,
destacando a importância de
sua aquisição como fator de in-
clusãoeconômica e social. Tam-
bém destaque as diferenças en-
tre o texto falado e o escrito.

4º momento: mostre a escola
comoambienteformaldeeduca-
ção, que coloca o estudante em
contatodiretocomavariantepa-
drão da línguamaterna, bem co-
mo de língua estrangeira.

5º momento: avise aos estu-
dantes queeles deverão identifi-
car os principais pontos aborda-
dos após assistirem ao filme.

6ºmomento:exibiçãododese-
nho animado (integral ou em
partes)

7ºmomento:discussãodode-
senho em grupos. Peça para que
sejam discutidos os principais
elementos da narrativa, sob as
perspectivas da comunicação
verbal(relações familiares,esco-
lares, com o grupo de amigos);
comunicaçãovisual(aimportân-
cia na orientação cotidiana para
nortear decisões simples e com-
plexas); e da comunicação am-
biental (o desenho animado
mostra que as correntes natu-
rais,osilênciopodemser indica-
dores de êxito ou não da aventu-
ra). Solicite a cada grupo que es-
colha um representante para re-
latarasprincipaispercepçõesso-
breodesenhoerelacionenalou-
sa os destaques das conclusões
apresentadas por cada grupo.

8ºmomento:combasenosre-
sultadosdosestudantes,proble-
matizeasdiferençasesemelhan-
ças entre as variantes de lingua-
gem.Complemente a aborda-
gem comentando sobre como a
percepção da mensagem pode
ser influenciada por valores e
preconceitosatribuídosàvarian-
te praticada por interlocutores.

MULTIPLICANDO

5 Osestudantespoderãopro-
duzir em aula desenhos de

seusfamiliareserelatarsobreco-
mo cada um se expressa.

PAPELDOEDUCADOR

6 Um desenho, cuja temáti-
ca gira em torno da habili-

dadecomunicacionaldasperso-
nagens, pode redimensionar a
percepção dos jovens, desde
que o professor os oriente para
que a interpretação ultrapasse o
lúdico e atinja o conhecimento.

BIBLIOGRAFIA

7 COELHO, Betty. Contar
Histórias, Uma Arte Sem

Idade. Ática, São Paulo. 2004
COSTA,Cristina.Educação, Ima-
gem e Mídias. Cortez, São Paulo.
2005
FREIRE, Paulo. Pedagogia do
Oprimido. 33ª,EditoraPazeTer-
ra, Rio de Janeiro. 1987
LEITE, Antônio Sérgio da Silva.
Alfabetização e Letramento. 2ª
ed. Kamedi. Campinas, 2003

Equipe NCE-USP-Izabel Leão,
CarmemGattáseLuciFerraz.

Desenhosanimados
contribuemparao

desenvolvimentoda
percepçãodadiversida-
deemecossistemas
comunicacionais”,
ELIANEMIRAGLIA,PROFESSORADAUSP
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>pais & mestres

OSimpósioEscolarserá
realizadonodia31deagosto

emSãoPauloetrarápalestrasgra-
tuitasorganizadaspeloSenac-SP.
Aprimeira“CompromissoTodos
pelaEducação”,acontecedas4h
às15h30.Asegunda,“Desafiosdo
Século21–arelaçãoentrerespon-
sabilidadesocialeeducação“,das
16hàs17h30,eaterceira“Cidade
Educativa–diferentesespaçosde
aprendizagem”,das18hàs19h30.
(www.escolarpaperbrasil.com.br)

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Odesenhoanimadonaescola

>pódegiz O portal Universia (www.universia.com.br) oferece o passeio virtual "Um Século de Arte
Brasileira", que traz obras de artistas brasileiros da coleção de Gilberto Chateaubriand

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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