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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se na linha “Práticas educativas” do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), do Instituto Federal do Espírito 

Santo, e tem como principal objetivo contribuir com a humanização de sujeitos por 

meio de atividades operatórias com e sobre a linguagem, envolvendo um estudo 

relacionado a palavras e expressões ambíguas. O interesse por tal investigação 

nasceu da nossa vivência como professora de Língua Portuguesa da educação 

básica, na rede pública de ensino, onde percebemos dificuldades dos alunos em 

relação à língua(gem), sobretudo, quando necessitam referenciar sentidos e 

interpretar textos/enunciados. A metodologia do nosso trabalho se ancora na 

pesquisa qualitativa com intervenção peda   gógica, na qual utilizamos uma 

sequência de atividades explorando as ambiguidades, a fim de que os estudantes 

pudessem operar com e sobre tais representações enunciativas. A intervenção junto 

aos participantes da pesquisa foi mediada sob o princípio da dialogicidade freiriana 

em um processo construtivo de conhecimentos que imerge no ensino de 

humanidades ao propor, por meio das atividades epilinguísticas, uma abordagem 

reflexiva da língua, criando situações em que os sujeitos enunciadores pudessem 

operar estabilizando e deformando noções nos contextos de linguagem da própria 

humanidade. Utilizamos como base teórica: Franchi (2006), Rezende (2008), Geraldi 

(2013), Travaglia (2005), Marcuschi (2008), Freire (2016), Cançado (2013), Zavaglia 

(2016) entre outros que essencialmente justificam o diálogo entre o ensino reflexivo 

da Língua Portuguesa e a formação de um sujeito crítico, em um movimento 

dialético entre teoria e prática, buscando a promoção de mudanças no processo de 

ensino-aprendizagem. O produto educacional resultante da nossa pesquisa é um 

ebook que reúne as atividades trabalhadas com os estudantes durante a pesquisa. 

 

Palavras-chave: Ensino. Ambiguidade. Epilinguagem. Práxis Humanizadora. 

 

 
 



 

ABSTRACT 

 
 
This research is stands in the line "Educational Practices" of the Postgraduate 

Program in Humanities Education (PPGEH) of the Federal Institute of Espírito Santo, 

and its main objective is to contribute to the humanization of subjects through 

operative activities with and on language involving a study related to ambiguous 

words and expressions. The interest for such research was born from our experience 

as a Portuguese language teacher in basic education, in the public school system 

where we perceive difficulties of the students in relation to the language (gem), 

especially when they need to refer directions and interpret texts / statements. The 

methodology of our work is anchored in the qualitative research with pedagogical 

intervention, in which we used a sequence of activities exploring the ambiguities, so 

that the students could operate with and on such enunciative representations. The 

intervention with the participants of the research was mediated under the principle of 

Freirean dialogism in a constructive process of knowledge that immerses in the 

teaching of the humanities when proposing, through the epilingualistic activities, a 

reflexive approach of the language, creating situations in which the subjects 

enunciadores could operate by stabilizing and deforming notions in the language 

contexts of humanity itself. We use as theoretical basis Franchi (2006), Rezende 

(2008), Geraldi (2013), Travaglia (2005), Marcuschi (2008), Freire (2016), Cançado 

(2013), Zavaglia (2016) essentially justify the dialogue between the reflective 

teaching of the Portuguese Language and the formation of a critical subject, in a 

dialectical movement between theory and practice, seeking to promote changes in 

the teaching-learning process.  

 

Keywords: Teaching.  Humanizing Praxis.  Epilinguation.  Ambiguity. 
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1 INICIANDO O DIÁLOGO 

 
O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente 
nesse ponto de contato entre texto é que uma luz brilha, iluminando tanto o 
posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos 
que esse contato é um contato dialógico entre textos... por trás desse 
contato está um contato de personalidades e não de coisas (BAKHTIN, 
2014, p. 191). 

 

Refletir sobre todo o processo que me constitui enquanto sujeito e enquanto 

professora é um interessante exercício, pois me ajuda a compreender quem sou 

hoje. Por isso, para início deste diálogo, escolho essa citação de Bakhtin, pois 

acredito que minha história tem sido iluminada pelas relações dialógicas que 

construo com os diversos sujeitos com os quais me relaciono no contexto histórico-

cultural, bem como pelas leituras de pessoas, vividas, de mundo, de livros, que me 

despertam vontade, desejo, que me instigam, perturbam-me, fazem-me querer ser 

mais1 e retribuir ao outro o que tenho de melhor. 

 

No ano corrente de 2018, em uma das aulas que dava para meus alunos, eles me 

perguntaram quando escolhi ser professora. Respondi, com muita alegria, que essa 

escolha aconteceu dentro de mim, antes mesmo de eu entender bem o que era ser 

professora. Relatei um pouco de minhas lembranças, voltando ao passado, quando 

eu ainda cursava a antiga 3ª séria do EF, e já auxiliava minha professora, a “tia 

Analice”, ajudando aos colegas que ficavam em recuperação, e até mesmo 

passando atividades na lousa. Nesse tempo, era necessário subir em uma cadeira 

para alcançar o topo do quadro. 

 

Os primeiros fios do meu processo formativo foram tecidos quando escolhi cursar o 

Magistério, na modalidade do antigo 2º grau, hoje denominado Ensino Médio. A 

partir das relações construídas com a escola e seus sujeitos estava resolvido: seria 

professora de Língua Portuguesa! 

 

                                            

1 Freire (2016, p. 104) afirma que o homem é um ser inconcluso, inacabado, pois constituído 
historicamente e socialmente, está em um constante devenir. Este movimento de busca por sua 
completude “só se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens”. É 
nesse “ser mais” que acreditamos, é por ele que direcionamos a perspectiva de nossos estudos, em 
um movimento dialético entre o meu próximo e o meu eu. 
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Ingressei na Faculdade de Letras Português/ Inglês, em 2001, essa decisão traduzia 

meu gosto pela leitura e por estudar línguas. No quinto semestre da graduação, 

iniciei os estágios supervisionados, em turmas de Ensino Fundamental anos finais e 

Ensino Médio. Durante os estágios vivenciei e aprendi boas práticas de ensino, mas 

também observei os inúmeros obstáculos que se interpunham ao processo de 

ensino-aprendizagem. Essas vivências não só me impressionaram, mas também 

marcaram minha atuação como docente. 

 

Concluí minha formação na Universidade Adventista de São Paulo em 2004 e logo 

recebi um convite para lecionar no Colégio Adventista de Foz do Iguaçu – PR, onde 

então comecei a atuar como professora de Língua Portuguesa (LP). Em meados de 

2006, recebi um convite para trabalhar no Colégio Adventista de Campo Grande – 

Cariacica, ES. Retornar para Grande Vitória foi muito oportuno, uma vez que toda 

minha família mora no interior do Estado. Já trabalhando no estado do ES, tive 

também a oportunidade de atuar em escolas da rede estadual, onde percebi que os 

desafios da prática educativa se tornavam ainda maiores. 

 

Percebi que os conhecimentos adquiridos na graduação não eram suficientes para 

minha atividade de ensinar. Precisava me reinventar a cada dia, para superar 

obstáculos como a defasagem dos estudantes e o desinteresse (que é comum tanto 

nas escolas da rede privada, quanto pública), além da falta de recursos e de 

materiais didáticos que dificultam muito nosso trabalho nas escolas estaduais e 

municipais. Assim, a fim de incentivar meus alunos a quererem aprender, a 

desejarem ser mais precisei (e ainda preciso) também “ser mais” no sentido mais 

amplo da palavra. 

 

Nessa caminhada, enquanto educadora, tive a oportunidade de atuar em diversos 

segmentos e espaços, entre eles destaco os anos de 2016 e 2017, quando estive 

como técnica pedagógica na Superintendência Regional da Educação (SRE) de 

Cariacica. Nessa experiência, pude assessorar muitas escolas de EF e EM da Rede 

Pública Estadual, conhecer realidades diversas, algumas muito parecidas com as 

que eu também já havia vivenciado. Esse foi um período de muitas trocas e 

parcerias com colegas da área de linguagens, quando pude alargar minha 

experiência como educadora. Deparei-me com práticas de ensino muito exitosas, e 
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outras nem tanto. Os desafios e problemas relacionados ao processo de ensino são 

muitos e esses impactam diretamente na aprendizagem dos estudantes, resultando 

em não aprendizagem, evasão, repetência e infelizmente na formação de sujeitos 

que não conseguem beneficiar-se da linguagem para se posicionar de forma crítica 

nos diversos contextos sociais. 

 

Quanto a essas questões, gostaria de abrir parênteses para o fato de que 

culpabilizar o professor pelas dificuldades dos estudantes relacionadas à leitura e 

escrita tem se tornado lugar-comum. Todavia, não podemos esquecer que as 

condições materiais e também não materiais relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem nem sempre são favoráveis, a começar pela formação inicial, que 

como pondera Geraldi (2010, p. 82), “nos forma professores e não nos torna 

professores”. Além disso, os programas de formação continuada, que poderiam 

contribuir para o enfrentamento dos desafios cotidianos pedagógicos do professor 

de língua portuguesa, quando acontecem, são voltados para os professores de anos 

iniciais, apenas. 

 

As complexidades relacionadas ao ensino da língua convidam-me a refletir e a 

pensar sobre novas estratégias metodológicas. Observo que muitas vezes nas aulas 

de língua portuguesa são regidas pela tríade da Antiguidade Clássica: ler, escrever e 

contar. Ocupar-se apenas com o ensinamento de regras e normas gramaticais, 

conforme rege os livros didáticos parece ser mais simples para quem já os domina, 

mas para o adolescente em processo de formação, quase sempre, esse tipo de 

ensino torna-se desestimulante. Concordo com Antunes (2003), ao dizer que “se o 

que predomina nas aulas de português continua sendo o estudo inócuo das 

nomenclaturas e classificações gramaticais, ir à escola e estudar português pode 

não ter muita importância” (ANTUNES, 2003, p. 16).  Nessas condições, nossos 

alunos vão para a sala de aula pensando que irão estudar o mesmo sempre, sem 

compreender a funcionalidade da língua. 

 

No ano de 2018, trabalhando com turmas da 2ª série do EM, na EEEFM Theodomiro 

Ribeiro Coelho, ao desenvolver atividades de leitura e interpretação de texto com os 

alunos, observo a dificuldade deles com relação à leitura, a fazer inferências, a 

produzir sentidos, a compreender enunciados ambíguos ou mesmo relacionadas à 
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capacidade de dialogar expondo seu ponto de vista, argumentando e contra-

argumentando. Essas dificuldades não atrapalham o desenvolvimento desses 

alunos apenas na disciplina de LP, mas em quaisquer outras disciplinas que 

compõem o currículo, bem como, nas leituras que fazem cotidianamente fora do 

ambiente escolar como, por exemplo, a de um anúncio, uma notícia, uma 

propaganda.  

 

A partir dessa realidade, a indagação que me motiva nesta pesquisa é: como as 

aulas de Língua Portuguesa podem contribuir para o desenvolvimento do sujeito, 

possibilitando a aprendizagem de conteúdos e, ao mesmo tempo, favorecendo sua 

participação autônoma e crítica na sociedade por meio da linguagem falada e/ou 

escrita?   

 

Em minha constituição histórica e social, sempre acreditei na concepção freiriana de 

educação como prática de liberdade. Por isso tenho este mote como fio condutor da 

minha história enquanto pessoa e educadora: o conhecimento é um dos fatores que 

podem contribuir para a libertação do sujeito e para sua humanização. Desejando 

que meus alunos se empoderem desse conhecimento para “ser mais”, a hipótese 

que sustenta esta pesquisa é a de que o ensino da Língua Portuguesa, a partir de 

uma abordagem epilinguística, contribuirá para que o sujeito possa ampliar a 

capacidade de manipular as noções subjacentes às expressões ambíguas orais e 

escritas e referenciar os sentidos dos enunciados, a fim de que esse estudante 

possa protagonizar o uso da linguagem de maneira crítica e criativa nos diferentes 

espaços sociais.  

 

Esta pesquisa está alavancada pela necessidade de exercitar o pensamento de 

nossos estudantes, explorando com eles, em diferentes gêneros textuais, as 

possibilidades de leitura, interpretação, representação e referenciação, operando a 

linguagem com criatividade. Entendo que trabalhar a língua por meio de atividades 

de leitura, interpretação, escrita e reescrita são práticas essências para se ampliar a 

capacidade de o sujeito operar com a linguagem. 

 

Operar com a linguagem, sob uma abordagem epilinguística, é um exercício de 

selecionar, escolher, testar e descartar palavras para se chegar à representação 
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adequada do que se pretende dizer. Segundo Antoine Culioli (1999 apud 

ZAVAGLIA, 2016, p. 35) 

 

A linguagem é uma atividade que supõe ela mesma, uma perpétua 
atividade epilinguística [...] quanto mais intenso for o diálogo interno, ou a 
atividade epilinguística, mais intenso será o diálogo externo, ou o resultado 
intersubjetivo dos processos de produção e reconhecimento de formas. 
 

Ou seja, quanto mais investirmos em atividades de leitura, interpretação, escrita e 

reescrita, mais possibilidades estaremos criando para que o estudante construa de 

modo plástico e dinâmico a significação, os sentidos da língua(gem)2. Entendo que 

dessa forma não estaremos apenas ensinando normas e regras gramaticais, mas 

também evidenciando o ensino-aprendizagem da LP para humanização dos sujeitos, 

para que se percebem “donos” da língua(gem) que é uma produção da própria 

humanidade. 

 

A fim de sustentar as ideias aqui apresentadas, realizei um levantamento de 

produções acadêmicas que dialogam com esta pesquisa a partir dos descritores: 

“ensino e humanização”; “ensino de língua portuguesa”; “ambiguidade língua”; 

“atividades epilinguísticas”, com recorte temporal entre os anos 2012 a 2017. Quanto 

as concepções teóricas que norteiam a pesquisa dialogamos com os conceitos de 

ensino-aprendizagem, língua(gem), ambiguidade e atividades epilinguísticas de 

Franchi (2006), Rezende (2008), Geraldi (2013), Travaglia (2005), Marcuschi (2008), 

Freire (2016), Cançado (2013), Zavaglia (2016) entre outros que essencialmente 

justificam o diálogo entre o ensino reflexivo da LP e formação de um sujeito crítico. 

Essa investigação foi construída por meio de um encontro dialógico entre professor 

                                            
2 Utilizo o termo “língua(gem)”, com o propósito de enfatizar que nosso objeto de ensino é a língua, 
todavia como pondera Geraldi (2013, p. 5) “é crucial dar a linguagem o relevo que de fato tem; não se 
trata evidentemente de confinar a questão do ensino de língua portuguesa à linguagem, mas trata-se 
da necessidade de pensá-lo à luz da linguagem”, pois compreendo que é pela linguagem que os 
sujeitos se constituem. Reconheço, portanto, que a língua não é um produto pronto, acabado, do qual 
o sujeito se apropria para usar “[...] segundo suas necessidades específicas do momento de 
interação, mas que o próprio processo interlocutivo, na atividade de linguagem a cada vez se 
(re)constrói” (GERALDI, 2013, p. 6). 

Ainda a respeito disso, trouxe também as reflexões de Bagno (2014, p. 22) que afirma que “a língua 
um fato/ fenômeno de natureza sociocognitiva, ou seja, ela existe no cérebro de cada indivíduo, mas 
também depende das interações sociais para ser ativada e permitir a integração sociocultural desse 
indivíduo na herança cultural que é dele”. Já sobre linguagem, Bagno (2014, p. 58) afirma que ela é a 
“faculdade cognitiva da espécie humana que permite a cada indivíduo representar/ expressar 
simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir 
conhecimento”. 
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e estudantes, e sustentada em um movimento dialético entre o teoria e prática, 

buscando a promoção de mudanças no processo de ensino- aprendizagem da LP. 

 

O objetivo geral da pesquisa é contribuir com a humanização do sujeito por meio de 

atividades de operação com e sobre a linguagem em um estudo da língua(gem) 

envolvendo palavras e expressões ambíguas. Para alcançar esse objetivo, listei 

alguns objetivos mais específicos que foram desenvolvidos e trabalhados durante 

todo percurso do nosso estudo: 

 

 Propor uma reflexão teórica que nos leve a pensar o ensino da LP a partir de 

uma abordagem reflexiva para humanização dos sujeitos;  

 

  Planejar e executar, em parceria com os estudantes e professores uma 

intervenção aspirando à formação de sujeitos críticos, capazes de imergir nos 

diversos sentidos de um texto e de perceber que, muitas vezes, esses sentidos são 

construídos ou não estabilizados por meio de ambiguidades;  

 

 Sistematizar uma proposta de material educativo, no formato virtual (e-book), 

a fim de auxiliar outras práticas pedagógicas que levem os alunos a operar com e 

sobre a linguagem, envolvendo leitura, interpretação e escrita e reescrita de 

enunciados ambíguos e a discutir temas relacionados com a realidade social. 

 

Para sistematizar esta pesquisa, a metodologia empregada respalda-se na 

abordagem qualitativa, tendo como método de produção e análise dos dados os 

registros escritos (caderno de anotações), visuais e sonoros (fotos, gravação de 

áudios e vídeos) com base em uma intervenção pedagógica realizada na 2ª série do 

EM de uma escola pública. Essa intervenção, que teve como princípio a 

dialogicidade freiriana, deu-se por meio de uma sequência de atividades envolvendo 

a leitura, interpretação, escrita e reescrita de textos de diferentes gêneros com 

enunciados ambíguos, sobre os quais pude explorar diversas possibilidades de 

representação da língua(gem), visando a que o aluno pudesse operá-la com 

criatividade e criticidade. 
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A pesquisa está dividida em oito capítulos, sendo que neste primeiro apresento meu 

memorial acompanhado da justificativa, problema, hipótese e objetivos da pesquisa; 

no segundo, apresento uma breve contextualização histórica do ensino da LP, bem 

como as concepções que durante muito tempo têm legitimado o ensino da língua e 

as mudanças que foram ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da mesma; 

no terceiro, trouxe a Revisão de Literatura, apresentando algumas pesquisas que 

têm como foco o ensino-aprendizagem da LP, pontuando suas aproximações e/ou 

distanciamentos com nossa temática; no quarto, faço algumas reflexões teóricas 

sobre as perspectivas de língua, sujeito e ensino que norteiam este estudos; no 

quinto, discuto sobre a abordagem epilinguísticas, e as atividades de operação 

sobre a língua(gem); no sexto capítulo, teço algumas considerações sobre 

ambiguidade e polissemia;  no sétimo, apresento a Metodologia de Pesquisa, 

acompanhada da proposta de Intervenção Pedagógica, produção e análise dos 

dados; no oitavo capítulo, trouxe o material educativo e, por fim, fecho este estudo, 

com as considerações finais e referências bibliográficas. 

 

Considero que a relevância desta pesquisa para o ensino em Humanidades centra-

se nas reflexões em defesa do processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa voltadas à formação integral dos sujeitos, contribuindo para sua 

humanização.   

 

No próximo capítulo, farei uma breve análise histórica a fim de perceber o que tem 

mudado, ou não, em relação ao ensino-aprendizagem da LP, com o passar dos 

anos. 
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2  SOBREVOO NA HISTÓRIA 

 

Aprender a ler e a escrever não é decorar 
“bocados” de palavras para depois repeti-los. 
Quando aprendemos a ler e a escrever, o 
importante é procurar compreender melhor o que 
foi a exploração colonial, o que significa a nossa 
independência. Compreender melhor a nossa luta 
para criar uma sociedade justa sem exploradores 
nem explorados, de trabalhadores e trabalhadoras 
(FREIRE, 2011, p. 71). 

É na escola, majoritariamente nas aulas de língua portuguesa, onde se tem dado 

maior ênfase aos estudos sobre a língua. Durante séculos, o enfoque ao ensino de 

língua foi dado prioritariamente à gramática, que em sua etimologia significa “arte de 

escrever bem”. Essa perspectiva pode ser comprovada pela legitimação de uma 

concepção de ensino que estabelecia regras de um determinado modelo ou padrão 

considerado o melhor, sempre motivada por questões, ora políticas, ora religiosas ou 

artísticas dadas ao seu tempo histórico e cultural. 

De acordo com Manacorda (1989, apud, Geraldi, 2009, p. 27), em seus estudos 

sobre sociedade e educação no antigo Egito, “a escola surge para atender, entre 

outras exigências sociais, uma preocupação muito específica com a linguagem”. O 

“falar bem” era conteúdo e objetivo dos ensinamentos da escola. Dominar a língua, o 

discurso, era (e podemos dizer que ainda é) sinônimo de poder. Com o decorrer do 

tempo, ainda de acordo com Geraldi (2009), os estudos da linguagem foram 

ganhando outras finalidades, como, por exemplo, servir de guia para acesso a 

outros conhecimentos. Com isso, não apenas a oratória, mas também a linguagem 

escrita ganha repercussão, pois é ela quem pode registrar os conhecimentos 

acumulados historicamente. 

Esses estudos linguísticos, fonético e fonológico, que nos parecem tão atuais, 

segundo Marcuschi (2008), tiveram início há mais de 2500 anos, na Índia com 

Panini, cuja motivação para escrever era de ordem religiosa. Seu intuito era 

preservar os textos sagrados. Mesmo não tendo intenções científicas, o indiano 

desenvolveu uma refinada análise morfossintática em seus escritos. Nessa mesma 
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época, na Grécia Antiga, nasciam os estudos de linguagem que influenciaram todas 

as gramáticas posteriores, até os nossos dias. “Ali são postas as bases filosóficas da 

terminologia e os primeiros problemas linguísticos que foram, sobretudo, de ordem 

semântica e filosófica e não formal e morfológica” (MARCUSCHI, 2008, p. 26). 

Interessava aos filósofos gregos a organização/normatização da língua, 

estabelecendo regras para seu uso ideal.  

Ainda segundo Marcuschi (2008), em Platão e Aristóteles, podemos encontrar os 

pilares da semântica e da sintaxe. Na Idade Média, temos a subordinação dos 

estudos gramaticais às habilidades de fala e escrita, em que era oferecida ao 

indivíduo uma descrição que lhe permitia conhecer o padrão a ser seguido no uso da 

língua. É interessante observarmos que nesse período a intenção era proteger o 

grego ou o latim clássico resguardando-o de corrupções. De acordo com Letícia 

Lobato (1986), é daí que surge a noção de “certo x errado”. 

No Renascimento, segundo Cabral (2015), a língua vai se tornando objeto de ensino 

e por conta disso, os conceitos-conteúdos gramaticais passam a ser sistematizados 

de modo a garantir aplicações pedagógicas. As gramáticas construídas nesse 

momento histórico agregam, ao mesmo tempo, a descrição – observação empírica 

dos usos – e a prescrição. E assim, o ensino da Língua Materna foi sendo pautado 

sobre a memorização e utilização de normas. 

Já no século XIX, a linguística foi se desenvolvendo na perspectiva histórica. De 

acordo com Marcuschi (2008), essa perspectiva deixou para o século seguinte 

conhecimentos que mais tarde seriam incorporados por Saussure, entre eles 

destaca-se: 

A língua é uma instituição social e não um organismo natural. 
A língua é uma totalidade organizada. 
A língua é um sistema autônomo de significações. 
A língua pode ser estudada em si e por si mesma. 
A língua é um sistema de signos arbitrários. 
A língua é uma realidade com história (MARCUSCHI, 2008, P. 27). 

Não vamos discutir aqui a legitimidade ou não dos pontos citados por Marcuschi 

(2008), o que podemos afirmar é que esse conjunto de princípios levou Saussure a 

estabelecer algumas dicotomias em seus estudos e que a partir de então a 
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linguística surge como ciência autônoma, ou seja, separa-se dos estudos da história, 

psicologia, filosofia e literatura. 

No século XX, os estudos linguísticos passaram a trilhar novos rumos, Saussure dá 

origem aos estudos da gramática estruturalista e Noam Chomsky que dá origem à 

gramática gerativista. Ainda citando Marcuschi (2008, p. 32) “enquanto que para 

Saussure a linguagem é instituição e convenção social, para Chomsky a linguagem 

é uma faculdade mental inata e geneticamente transmitida pela espécie”. Nem um, 

nem outro estudioso nega que as línguas tenham seu lado social e histórico, todavia 

estes não são para eles objetos de estudo. 

Ainda nesse período, a partir da década de 1960, temos o surgimento das 

perspectivas funcionalistas que dão grande atenção aos aspectos situacionais e 

contextuais no uso da língua, como a pragmática, a sociolinguística, a 

psicolinguística, a análise do discurso e nesse contexto, segundo Koch (2009), surge 

também a linguística textual que desloca o objeto de estudo da frase para a 

sequência de enunciados. Já a partir da década de 1970, as atenções se voltam 

para a gramática do texto, e em 1980 surgem as Teorias do Texto. Assim, passou a 

ser “lugar-comum” dizer que o ensino da língua deveria ocorrer com base no texto. 

Nessa perspectiva, os documentos oficiais escolares, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998), trouxeram tal conceito, todavia a 

forma como isso tem sido colocado em prática nas escolas tornou-se motivo de 

muitos estudos e discussões, uma vez que o texto acabou sendo apenas pretexto 

para o ensino de uma língua enrijecida por normas e regras gramaticais. Com isso, 

voltamos à Idade Média, com a língua ensinada para preservar o padrão chamado 

oficial, e aportar o “certo x errado”. 

No subcapítulo que segue, verificaremos como essas teorias têm influenciado o 

ensino-aprendizagem da LP no Brasil no decorrer da história, fazendo parte de um 

debate por parte de linguistas, gramáticos e educadores, em buscas incansáveis por 

uma melhor compreensão de tal processo de ensino-aprendizagem.  

2.1 EM TERRAS BRASILEIRAS 
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No Brasil colônia, o uso do português foi instituído por volta de 1750, pelo Marquês 

de Pombal, com a reforma do ensino em Portugal e suas colônias. Entretanto, a 

língua portuguesa só passa a fazer parte dos currículos escolares no final do século 

XIX. Segundo Bezerra (2005, p. 37), 

O que havia antes era o ensino de Português para a alfabetização, após 
isso, o grupo social que continuava os estudos era da classe mais 
abastada, de elite, que tinha práticas de leitura e de escrita em seu meio 
social, que falava uma variedade da língua tida como culta, de prestígio, a 
mesma que a escola usava e queria ver sendo usada. Assim, ensinar 
português era levar ao conhecimento (ou reconhecimento) dos alunos as 
regras gramaticais, de funcionamento dessa variedade linguística de 
prestígio. 

Após a reforma do Marquês de Pombal, além de ser obrigatório ler e escrever em 

português, o ensino constituía-se pelo Trivium da Antiguidade clássica: gramática, 

retórica e poética, em que a gramática continuava sendo definida como uma arte de 

ensinar a falar e escrever corretamente, impregnada pelo normativismo que 

determinava o certo e o errado. Segundo Silva e Cyranka (2009), somente no final 

do Império essas três disciplinas unificaram-se em uma só, passando a se chamar 

Português. Além disso, “os manuais didáticos da época apresentavam coletâneas de 

texto e bastante gramática, buscando preservar o ‘bom gosto literário’ e o ‘purismo 

linguístico’ dos letrados com os autores consagrados e modelos que deveriam ser 

imitados” (SILVA; CYRANKA, 2009, p. 273).  

Podemos facilmente constatar que as abordagens de gramática normativa e 

prescritiva ainda são as que têm predominado nas aulas de Língua Portuguesa no 

Brasil. A pesquisa de Neves (2001), por exemplo, realizada na cidade de São Paulo, 

apontou que 62,67% das aulas de Português, são voltadas para exercícios de 

reconhecimento de classes de palavras e de funções sintáticas. Pesquisas mais 

recentes como, por exemplo, Rios (2008); Wamser (2013); Cabral (2015); Paixão 

(2015) entre outras3, também têm mostrado o privilégio dado ao ensino prescritivo 

da língua, de tradição grega, voltado para a memorização das regras gramaticais de 

                                            
3  Algumas das pesquisas aqui citadas foram usadas em nossa Revisão de Literatura, podendo 
ser localizadas nas referências bibliográficas. 
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sintaxe e de semântica, ou seja, o ensino ainda enfatiza uma língua idealizada, para 

um falante idealizado.  

A primeira crítica a essa perspectiva de ensino da gramática foi feita segundo 

Saviani (2013a, p. 83) no “Alvará de 28 de junho de 1759”. Esse pesquisador nos 

relata que no preâmbulo do documento, promulgado no período da Reforma 

Pombalina, o rei D. José I, ressaltou a importância da cultura das ciências e, em 

seguida, fez uma crítica ao estado lastimável em que se encontrava o “estudo das 

letras humanas”, declarando o método utilizado pelos jesuítas de “escuro e 

fastidioso”; “pois, após ‘oito, nove e mais anos’ perdidos nas ‘miudezas da 

Gramática’ e ‘destituídos das verdadeiras noções das línguas latina e grega’, não 

era possível falar e escrever nessas línguas”. 

Ainda segundo Saviani (2013a), na Lei de 6 de novembro de 1772, o rei retoma a 

crítica que faz aos jesuítas e versa sobre as “Escolas Menores”, declarando que 

essas deveriam “estender seus benefícios ao maior número de habitantes que a 

possibilidade pudesse permitir”, mas logo pondera sua fala, dizendo ser impossível 

esse plano. O rei então prossegue seu discurso “considerando que ficariam 

excluídos das escolas os empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, que 

ministram o sustento dos Povos e constituem os braços e mãos do corpo político” 

(SAVIANI, 2013a, p. 83 e 96). 

Retomando a Reforma Pombalina, podemos dizer que ela ironiza dois fatos: o 

primeiro diz respeito à crítica, antes feita ao método jesuíta de ensinar a língua, pois 

consideramos que, se a crítica fosse de fato apenas ao método, essas reformas 

haveriam de regulamentar uma metodologia diferente, que não priorizasse o ensino 

da gramática normativa e o domínio das normas que era entendido como sinônimo 

de se falar e escrever bem, assim como na Antiguidade grega. Podemos constatar 

que o método continuou o mesmo, ao retomarmos o quinto item da Lei de 6 de 

novembro de 1772, quando o rei enuncia os conteúdos que deveriam ser dados nas 

chamadas “Escolas de Primeiras Letras”. O rei ordena que os mestres de escrever, 

ler e contar ensinassem não somente a boa forma dos caracteres, mas também as 

regras de ortografia da língua portuguesa, e a sintaxe, para que os alunos pudessem 

escrever “corretamente e ordenadamente”. Segundo Silva e Cyranka (2009), 
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[...] falar no ensino da língua, até aqui, é sinalizar a presença da tradição 
gramatical e retórica, destinada a uma minoria de “bem-nascidos” para a 
qual era destinada a escola brasileira. Essa tradição gramatical tinha um 
eixo orientador normativo-prescritivo, cuja valorização remonta há dois 
séculos antes de Cristo. Ela foi desencadeada com os alexandrinos na 
busca de uma norma literária que preservasse a cultura erudita das obras 
clássicas (SILVA ; CYRANKA, 2009, p. 273). 

O segundo fato que nos chama atenção nesse período é a restrição do direito de 

aprendizagem à classe elitizada. Essa hegemonia se manteve por alguns anos e 

pode ser verificada na fala cruel daqueles que influenciaram e educação no Brasil 

como Ribeiro Sanches (1699-1783) que partilhava dos ideários de Mandeville (1670-

1733) ao fazer afirmações como  

O saber ler, escrever e contar consistem em artes muito nocivas para o 
pobre obrigado a ganhar o pão de cada dia mediante sua faina diária, o que 
significa que cada hora que esses infelizes dedicam aos livros é outro tanto 
de tempo perdido para a sociedade (MANDEVILLE, 1982, p. 191, apud 
SAVIANI, 2013a, p. 102).  

Nesse contexto de seletividade, em que também se privilegiava o purismo 

linguístico, não podemos esquecer que por trás de todos aqueles ordenamentos 

estavam as intenções políticas: perpetuar o domínio de Portugal sobre o Brasil a 

partir da crença de “uma só língua, um só povo”. A concepção ideológica que 

permeava as intenções da elite nesse período era o reconhecimento da língua como 

identidade de um povo. No entanto, somente uma parcela da população tinha 

acesso à escolarização e conseguintemente a essa língua regida por normatizações. 

À elite era dado o privilégio de frequentar a escola e aprender as boas regras do 

falar e escrever. A língua de uma minoria torna-se então a norma padrão, enquanto 

à outra parcela da população não são dadas as devidas condições para frequentar a 

escola, e aprender a norma culta.  

Triste e dura realidade na qual se desenvolveram as massas populares de nosso 

país, marginalizadas e manipuladas pela classe dominante, pela elite, que estando 

agarrada aos privilégios, não se contenta com a ideia que ela própria nunca 

tomaram a sério: a [...] de que “a educação é a alavanca do progresso [...]” (FREIRE, 

1979, p. 14). Com isso, ainda segundo Freire, a elite se comporta como se o 

progresso fosse um privilégio apenas seu.  
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A partir dos anos de 1950, com a democratização da escola, o direito à educação, 

que era apenas de alguns, passa a ser direito de todos. A sociedade brasileira passa 

a reclamar seus direitos e acesso à escolarização, porém, as “políticas educacionais 

implementadas desde então, certamente mais quantitativas que qualitativas, 

construíram muitas salas de aula e as povoaram de estudantes de várias camadas 

sociais [...]” (COSTA, 2008, p. 40), mas a oferta de vagas não significou oferta de 

qualidade, uma vez que o conteúdo de ensino não mudou em função do novo 

público. Até aquele momento ainda perdurava uma prática pedagógica baseada 

quase prioritariamente na gramática normativa tradicional, de inspiração greco-

latina. E sofremos ainda as consequências desse modelo de escolarização, que 

pode ser constatado ao observamos dados como o de alunos que chegam ao final 

do ensino fundamental sem capacidades funcionais mínimas de leitura e escrita, 

tanto quanto alunos que chegam ao ensino universitário sem capacidade de leitura e 

escrita dos textos que circulam na academia. 

Podemos observar que a história iniciada em 1759 sobrevive ao tempo, às novas 

gerações e aos avanços tecnológicos, quando nos deparamos com o baixo 

desempenho dos estudantes, e tantas fragilidades de leitura, interpretação e escrita, 

seja na Educação Básica, ou até mesmo no ensino superior.  

Mediante essa situação, parafraseamos a fala de D. José I e nos perguntamos: 

porque mesmo após doze anos ou mais, durante a Educação Básica, o estudante 

ainda não consegue operar com a linguagem de forma a estabelecer sua ação sobre 

e com o outro? Seriam muitas as justificativas e respostas a essa questão, mas é 

difícil encontrar culpados com uma educação em que faltam recursos, formação, 

material didático, salários dignos, envolvimento da família e da sociedade, entre 

outras carências. 

Geraldi (2013) nos aponta dois aspectos que consideramos relevantes como 

possíveis respostas a essa questão. O primeiro considera a benéfica, mas também 

pesarosa herança dos estudos da língua grega ou latina que influenciaram, ou 

serviram como modelo para o estudo de línguas como o português. O segundo 

aspecto, nos aponta que a língua tida como modelo – latim ou grego – era tomada 

como pronta, acabada, portanto o papel de seus falantes era apenas apropriar-se 
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dela e não o de participar ativamente na construção de uma linguagem histórico e 

socialmente produzida. Esse mesmo autor ainda ressalta que 

O ensino tradicional de língua portuguesa investiu, erroneamente, no 
conhecimento da descrição da língua supondo que a partir deste 
conhecimento cada um de nós melhoraria seu desempenho no uso da 
língua. Na verdade, a escola agiu mais ou menos como se para aprender a 
usar um interruptor ou uma tomada elétrica fosse necessário saber como a 
força da água se transforma em energia e esta em claridade na lâmpada 
que acendemos. Obviamente, há espaço para saber todas estas coisas e 
há aqueles que a elas se dedicaram e as sabem […] 

O conhecimento gramatical é, pois, um conhecimento necessário para 
aquele que se dedica ao estudo da língua e ao seu ensino. [...] Mas não é 
um conhecimento necessário para aquele que quer aprender a ler 
criticamente e a escrever exitosamente (GERALDI, 2009, p. 66-67). 

O ensino de Língua Portuguesa (LP) tem sido alvo de pesquisas por muitos anos, 

com isso novas posturas metodológicas são discutidas e objetivadas. 

Compreendemos que, de fato, uma postura contra-hegemônica precisa ser adotada 

a fim de que as aulas de LP sejam um campo de possibilidades para os estudantes 

acessarem os conhecimentos historicamente produzidos; para que possam “ler a 

palavra”, como diz Freire (2011, p 24), sem que isso signifique “uma ruptura com a 

‘leitura’ do mundo”; ou como enfatiza Geraldi (2009), ser um sujeito “livre para dizer”. 

Cooperar para a mudança de consciência deve ser um dos objetivos a se percorrer 

no ensino da língua: pelo que lutamos, por que e para quem, possibilitando assim a 

interação do cidadão com seu contexto social.  

A partir dos fatos históricos até aqui apontados podemos perceber que as condições 

estruturais de desenvolvimento da educação de nosso país não foram favoráveis a 

isso. Segundo Freire (1979, p. 76-81), “o Brasil cresceu e se desenvolveu dentro de 

condições negativas às experiências democráticas [...]”. Interessava aos nossos 

colonizadores apenas a exploração comercial da terra. Ainda sofremos as 

consequências de um modelo de educação hegemônico, que não dá voz aos 

sujeitos, oprimindo-os. Todavia, parafraseando Freire (1979, p. 81), necessitamos de 

uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política, que 

possibilite ao homem a discussão dos problemas, que o coloque em diálogo 

constante com o outro. 
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Apesar da complexidade do tema, propomos a partir das atividades epilinguísticas 

uma perspectiva de ensino da Língua Portuguesa contra-hegemônico, que colabore 

para formação da consciência crítica, dando condições a estudantes e professores 

de operarem com a língua, somando-se às noções que o aluno já domina, quando 

adentra no espaço escolar, outras formas e possibilidades de uso da língua(gem), a 

fim de que ele possa beneficiar-se dela nos diversos espaços sociais. 

Temos clara compreensão de que apenas a mudança de método, ou abordagem no 

ensino da LP não serão suficientes para alavancar o sujeito em seu contexto social, 

há outros fatores inerentes ou não à escola que contribuem para o seu sucesso ou 

mesmo fracasso, como já mencionado antes: a falta de apoio familiar, a falta de 

estrutura física da escola, de recursos e materiais didáticos, a vulnerabilidade social, 

falta de alimentação adequada entre outros.  Entretanto, apesar de todos esses 

percalços, enquanto educadores, não podemos nos esquecer de que nossa 

atividade não é apenas pedagógica, mas também política, por isso precisamos 

desenvolver um ensino de língua que contribua para a humanização dos sujeitos.  

No próximo capítulo, com intuito de termos uma compreensão mais clara de como 

tem se dado o ensino da Língua Portuguesa na educação básica, estabelecemos 

um diálogo com outras pesquisas que tem versado sobre tal temática. 
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3 DIALOGANDO COM OUTRAS PESQUISAS 

 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses que-fazeres se encontram um no 
corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 29). 

 
 

Ensinar e pesquisar podem ser considerados como atividades que se completam. 

Quanto mais pesquiso, mais aprendo; quanto mais ensino mais aprendo também. 

Nessas atividades há produção de saber e, quando unidas, potencializam-se para a 

construção da autonomia do sujeito. O ato de ensinar exige do professor a pesquisa 

tanto para se manter atualizado sobre sua prática de ensino, quanto para se renovar 

no fazer pedagógico. O objetivo deste capítulo é justamente mostrar o que outras 

pesquisas têm discutido acerca do ensino da língua portuguesa, e como essas 

pesquisas correlacionam-se ou não com os objetivos deste estudo. 

 

O que me move a este estudo, como já dito na introdução desta pesquisa, são as 

inquietações que advêm tanto de minha atuação enquanto professora de Língua 

Portuguesa em escolas da rede estadual e particular, quanto do trabalho 

desenvolvido na Superintendência Regional de Cariacica. Visando ao enfrentamento 

dos desafios da prática pedagógica, esperamos contribuir com os professores de 

LP, a fim de que possam desenvolver uma prática de ensino cada vez mais 

humanizadora, ou seja, uma prática que permita aos sujeitos problematizarem as 

situações diversas de sua realidade e a pensar criticamente sobre elas. Entendemos 

que para que esta contribuição seja ampliada é necessário construirmos um diálogo 

com outras pesquisas que também discutem o processo de ensino-aprendizagem da 

LP.  

 

Conhecer o que pesquisadores de diferentes contextos socioculturais têm dito, não 

apenas tornam nosso estudo dialógico, como também ampliam a capacidade de 

argumentação e análise de nossa realidade e dos dados que foram produzidos em 

nossa intervenção.  
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A fim de tomarmos conhecimento de dissertações e teses que colaborassem com 

nossas análises, em maio de 2017 (e posteriormente em novembro de 2018), 

realizamos uma busca por pesquisas que dialogassem com nossa perspectiva, ao 

Catálogo Teses e Dissertações 4 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes) e também ao Portal de Periódicos da CAPES5. 

 

Dividimos nossa busca em 4 descritores: “ensino e humanização”; “ensino de língua 

portuguesa”; “ambiguidade e língua”; “atividades epilinguísticas”. Devido ao grande 

número de pesquisas encontradas para cada descritor, houve necessidade de 

delimitarmos o recorte temporal. Assim sendo, optamos por dissertações e teses 

desenvolvidas entre os anos de 2012 a 2017. Além de limitar nossa busca, ficou 

mais fácil encontrarmos essas pesquisas disponíveis para download. Entre os 

artigos encontrados, escolhemos apenas dois, um de 2009 e outro de 2015. Para 

cada descritor, escolhemos entre três e quatro pesquisas a partir da leitura dos 

resumos das mesmas. Nosso intuito foi encontrar as aproximações e/ou 

distanciamentos dessas pesquisas com nossa temática, bem como analisar o que já 

foi realizado para então tentarmos avançar, trazendo outras contribuições para o 

contexto escolar.  

 

Para melhor organização, dividimos este capítulo em quatro subcapítulos, de acordo 

com os descritores utilizados, verificando pontos em que se aproximam ou se 

distanciam da nossa pesquisa, e em que ainda poderemos avançar para fortalecer o 

ensino da língua portuguesa em uma perspectiva humanizadora.  

 

3.1 ENSINO E HUMANIZAÇÃO 

 

A partir do descritor “ensino e humanização”, encontramos mais de 100 dissertações 

e teses. Entre essas pesquisas, fizemos nossa busca, observando quais dessas 

                                            
4 Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: 
<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 maio 2017. 

5 Portal de periódicos da CAPES. Disponível em:<http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 
10 maio de 2017. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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voltavam-se especificamente para o processo aprendizagem da LP. Dessa forma 

selecionamos três pesquisas. 

 

Quadro 1 – “ensino e humanização” 

AUTOR TÍTULO 
IES ou 

PUBLICAÇÃO 
TIPO ANO 

AZEVEDO, 
Josilete Alves 
Moreira de 

Ensino da Língua 
Portuguesa: da formação do 
professor à sala de aula 

Universidade Federal 
do Rio Grande no 

Norte 
Tese 2012 

SILVA, João 
Marcelo de 
Jesus da  

Evento dialógico: estratégia 
transdisciplinar aplicada ao 
terceiro ano do ensino médio 

Universidade de 
Taubaté 

Dissertação 2013 

FARIAS, 
Sandra Maria 
Barbosa  

O monstro do medo e a 
leitura na escola 

Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo (PUC) 

Dissertação 2013 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

O início de nosso diálogo se dá com a tese de Azevedo (2012), desenvolvida na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus de Currais Novos. O 

objetivo geral de sua pesquisa foi investigar como o curso de licenciatura em Letras, 

desse campus universitário, promovia a formação de futuros professores para 

atender às expectativas das políticas públicas para o ensino da língua materna.  

 

Azevedo (2012) aborda um estudo sobre a formação do professor de Língua 

Portuguesa e suas implicações na sala de aula, procurando observar a atuação de 

alunos estagiários no contexto escolar, durante a realização dos Estágios 

Supervisionados. A partir dessas análises a pesquisadora constata que esses 

estudantes da Faculdade de Letras, na condição de estagiários, privilegiam o ensino 

fundamentado em uma concepção de língua como sistema, direcionando o ensino 

de língua na contramão da abordagem funcionalista (língua/uso) e distanciando-se 

consideravelmente da proposta de formar um aluno crítico e agente de 

transformação.  

 

Essa pesquisa chama a atenção para a formação inicial do professor de LP e para a 

necessidade de investimentos na formação continuada. Formação que venha ser 

tanto dialógica, quanto dialética que ajude o educador a compreender, refletir e 

propor soluções para as dificuldades do cotidiano escolar. Compreendemos que 
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para termos de fato uma práxis de ensino que contribua para a humanização dos 

sujeitos, para a formação da consciência crítica dos estudantes, faz-se necessário 

investimentos na formação (inicial e continuada) do professor.  

 

É necessário que o educador, sendo o mediador do processo de ensino-

aprendizagem, humanize a si mesmo. E por que humanizar a si mesmo? Porque o 

mundo está em constante mudança. A formação de um sujeito crítico, consciente, 

perpassa pela formação de professores que sejam críticos, conscientes de sua 

realidade, de seu papel na sociedade e da intencionalidade de sua atividade 

enquanto educador que não é apenas pedagógica, mas também política e social. 

 

Ainda sobre essa questão, gostaríamos de destacar que ao enfatizar o professor e 

sua formação não estamos com isso querendo dizer que ele seja a figura central do 

processo educacional, pois como afirma Martins (2015b), isso pode trazer graves 

consequências: 

 

A primeira delas representa deslocar a atenção do conhecimento para o 
autoconhecimento, fato já experienciado com o movimento escolanovista 
que teve como resultado uma baixa qualidade de ensino, [...]. A segunda 
consequência, que mantém intima relação com a primeira, implica que ao 
conferir primazia ao professor e sua formação, se retira de foco aquilo que 
está no âmago da crise educacional contemporânea, ou seja, a função 
social da escola (MARTINS, 2015b, p. 21) 
 
 

Compreendemos que é função social da escola, a humanização dos sujeitos, para 

sua emancipação. Ao tonar-se consciente de sua atividade político-pedagógica, o 

professor contribui com os sujeitos “por meio da apropriação dos conhecimentos, 

dos conteúdos, das habilidades, dos métodos e técnicas etc., de forma que possam, 

os homens, intervir na realidade e tomar parte como sujeitos do desenvolvimento 

genérico da humanidade” (MARTINS, 2015b, p. 22). E para nós isso se dá de forma 

dialógica6 e dialética.  

                                            
6 Em nossa pesquisa, assumimos a noção de dialogismo freiriano como prática de uma educação 
contra-hegemônica. Todavia jugamos importante ressaltar que o termo dialogismo tem origem nos 
estudos bakhtinianos. Levando em consideração os estudos de Brait (2012, p. 116), “a comunicação 
é a essência da linguagem na reflexão bakhtiniana [...] assim o diálogo interessa tanto à comunicação 
quanto à linguagem [...]. É no âmbito da linguagem que insistimos, na afirmação de seu caráter 
dialógico. Para Bakhtin (1988, p. 88, apud Fiorin, 2006, p. 18) a língua é viva e, portanto, dialógica.  

Com base nos estudos do livro Introdução ao pensamento de Bakhtin do autor Fiorin (2006), 
apresentamos de forma resumida três conceitos para o termo. Primeiro, o dialogismo são as relações 
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Dialogamos também com a dissertação de Silva (2013), defendida na Universidade 

de Taubaté. O objetivo do pesquisador foi propor o evento dialógico como uma 

estratégia discursiva que permitisse fomentar conhecimento prévio e favorecesse a 

interpretação de enunciados, sobretudo da proposta de redação do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) e o cumprimento da requerida expressão verbal escrita. 

 

Trouxemos essa pesquisa para nossas discussões, porque ela destaca a 

importância e a necessidade do método dialógico no processo de ensino-

aprendizagem. Compreendemos que a dialogicidade entre os estudantes, 

estudantes e professores e os conhecimentos produzidos nas diversas áreas do 

saber, irão contribuir para a emancipação dos sujeitos, de forma produtiva, criativa e 

convidativa para que o aluno participe. 

 

Silva (2013) apresenta a transdisciplinaridade como uma possibilidade de 

articulação entre diversas áreas de conhecimento, ou seja, também uma forma de 

diálogo. Além disso, para ele, é importante que o aluno vivencie uma forma de 

interação que esteja estreitamente vinculada ao cotidiano e que, a partir dela, venha 

a significar o que aprendeu, enunciar-se de tal modo que sua expressão indique o 

quanto ele pôde refratar o que observou.  

 

Tendo como foco de sua metodologia os candidatos a concursos vestibulares, 

sobretudo ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Silva (2013) destaca a 

importância de situar esses alunos, social e historicamente por turma, respeitando 

os estágios de aprendizado em que se encontram e possibilitando melhor 

acompanhamento das atividades. Para isso ele sugere que esses alunos sejam 

acompanhados por professores de diferentes disciplinas, independentemente do 

tema sugerido. Segundo Silva (2013), para que se constate o impacto da atividade é 

                                                                                                                                        
de sentido que se estabelecem entre dois enunciados, portanto são relações entre enunciados, por 
isso dizer que todo enunciado é dialógico porque constitui-se a partir de outro enunciado; é 
heterogêneo, pois revela dualidade de posições; na dialogia encontramos relações sociais e 
individuais; Segundo, é uma forma composicional porque é o modo de funcionamento real da 
linguagem; E o terceiro conceito: subjetividade, ou seja, no dialogismo de Bakhtin o sujeito não é 
submisso em relação ao outro e nem autônomo em relação à sociedade. O indivíduo constitui-se em 
relação ao outro, então sempre inacabado, num constante vir a ser. Compreendemos que o conceito 
de dialogicidade bakhtiniana complementa a noção do ser mais que é evocada por nós no decorrer 
de nossos estudos. 
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importante observar se o aluno:  a) atentou ao contexto social e histórico (social, 

histórica e linguisticamente); b) selecionou que dados são de fato relevantes, quais 

realmente recompõem a realidade e acrescentam saber; c) observou que elementos 

são capazes de situar (ou deslocar) social e historicamente pessoas; d) analisou as 

constantes mudanças que fomentaram o conhecimento a ela exposto; e) sinalizou 

que existe a necessidade de se refletir sobre as realidades apresentadas como 

indivíduos; f) interagiu ideologicamente nesse mundo como parte de uma opinião 

pública, tão social quanto a própria sociedade o for, e g) representou ou apresentou 

de maneira ética esse mundo e fomentou essa mesma ética através da enunciação 

responsiva. 

 

Compreendemos que esta metodologia, denominada “evento dialógico”, propõe um 

ensino a partir de uma perspectiva humanizadora, quando teremos um aluno não 

apenas treinado para fazer uma redação no ENEM, mas um estudante que a partir 

dos diálogos propostos irá constituir e ser constituído, como pela linguagem, como 

um sujeito crítico, atento ao seu contexto social, aos indivíduos e fatos que o 

circundam, as necessidades individuais e coletivas, um sujeito também produtor de 

conhecimentos. 

 

Ainda na busca por pesquisas que se aproximassem da perspectiva humanizadora 

de ensino, trouxemos para nosso diálogo a dissertação de Farias (2013), 

desenvolvida na PUC/SP. A partir de atividades de leitura e questionários objetivos, 

realizados com alunos do Ensino Fundamental II, Farias (2013) procurou descobrir a 

importância da leitura na escola e qual seria o motivo que desencadeia os números 

registrados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, quanto à baixa 

competência leitora dos alunos no ano letivo de 2011. A pesquisadora busca saber 

que tipo de relação existe entre esses alunos e os textos propostos por seus 

professores de língua portuguesa, em sala de aula. 

 

No estado do Espírito Santo, assim como no estado de São Paulo, temos o 

Programa de Avaliação da Educação Básica (PAEBES), que avalia os alunos das 

redes municipais, estaduais e particulares que desejem participar da avaliação, 

analisando a proporção de alunos com aprendizado adequado a sua etapa escolar. 

Além do PAEBES, temos também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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(IDEB) que avalia a Educação Básica7 no Brasil. Não podemos desconsiderar o fato 

de essas avaliações serem reducionistas, uma vez que reduzem o ensino da língua 

a somatória de competências e habilidades que são medidas por meio de 

descritores; não consideram o contexto sociocultural do estudante e a sede por 

alcançar um melhor desempenho e elevar os índices faz com que, em muitas 

escolas, os estudantes sejam treinados a fazer esse tipo de avaliação.  

 

Para além das avaliações oficiais, as fragilidades dos estudantes são observadas no 

cotidiano escolar, na relação que é estabelecida com cada estudante, na correção 

das atividades, na correção das provas e nos resultados das avaliações internas. 

 

Todavia, considerando apenas os resultados das avaliações externas no estado do 

ES, eles também não são satisfatórios. Segundo Farias (2013) o medo é o principal 

motivo. Mas medo de quê? Nos resultados encontrados por ela, em sua análise 

metodológica, os estudantes dizem que não leem porque não gostam ou porque 

acham chato, quando na verdade essas respostas são motivadas por outros fatores: 

eles não leem porque têm medo de errar, medo de não saberem responder às 

questões de intepretação, medo de serem ridicularizados pelos colegas na leitura 

em voz alta, porque têm vergonha, por não saberem o significado das palavras. Nas 

palavras de Farias (2013, p. 104) o aluno não lê porque pressente que “as atividades 

de leitura vão arranhar o seu ethos”. Por outro lado, os alunos que gostam de ler são 

aqueles que demonstram bom desempenho nas atividades leitoras. 

 

O diálogo que trazemos com a pesquisa de Farias (2013) enfatiza o papel 

humanizador da escola: ensinar a ler, permitir ao aluno a percepção de que o 

espaço escolar é destinado às trocas de saberes, à aquisição de novos 

conhecimentos, a erros e acertos e à produção de possibilidades e incertezas. 

Compreendemos que é assim que se forma o homem integral, possibilitando seu 

aprendizado “fazendo-o sentir seu pertencimento ao mundo para atuar, criticar e 

modificá-lo se preciso for, a fim de permitir, por meio de sua atuação, a construção 

de um mundo melhor” (FARIAS, 2013, p. 25). 

 

                                            
7 Os resultados dessas avaliações podem ser conferidos por meio dos respectivos sites: PAEBES –
http://www.paebes.caedufjf.net/resultados/resultados-por-escola/; IDEB – http://portal.inep.gov.br/ideb 

http://www.paebes.caedufjf.net/resultados/resultados-por-escola/
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3.2 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

  

A partir do descritor “ensino de língua portuguesa”, encontramos 91 dissertações e 

52 teses, das pesquisas encontradas selecionamos quatro. 

 

Quadro 2 – “ensino de língua portuguesa” 

AUTOR TÍTULO IES ou PUBLICAÇÃO TIPO ANO 

MIRANDA, 
Silvia Cristina  

A gramática reflexiva como 
instrumento para produção 
escrita no ensino de Língua 
Portuguesa do 9º ano do 
Ensino Fundamental II. 

Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo PUC – 

SP. 

Dissertação 2014 

SILVA, 
Alexsandro 
da 

Mudanças no ensino da 
gramática/ análise linguística: 
com a palavra, os professores 

Revista: Educação: 
teoria e prática, Rio 

Claro, SP. 

Artigo 2015 

MARTINS, 
Fabiana dos 
Santos 
Figueredo  

Termos Oracionais na 
construção textual: o ensino 
da sintaxe além da 
metalinguagem 

Universidade do 
Estado da Bahia – 

UNEB 
Dissertação 2015 

MATTEI, 
Isabel 

Prática de análise linguística 
nos anos finais do ensino 
fundamental: desafios e 
possibilidades. 

Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE 
Dissertação 2016 

Fonte: Elaborado pela autora  (2018) 

 

Dentre as pesquisas encontradas sobre o ensino da Língua Portuguesa, 

selecionamos a dissertação de Miranda (2014), desenvolvida na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC), que tem como objetivo apresentar a 

gramática reflexiva como instrumento para produção escrita no ensino de língua 

portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Para alcançar esse objetivo, além da 

fundamentação teórica sobre a Educação Linguística, conceituação e reflexão sobre 

a gramática reflexiva, a pesquisadora fez a descrição e análise de um estudo de 

caso e, desenvolveu uma sequência didática para a produção de um artigo de 

opinião. 

 

A pesquisa de Miranda (2014) nos chama a atenção para o fato de que as teorias 

linguísticas produzidas nas últimas décadas, desde a análise transfrástica até a 

linguística do discurso, foram, em sua maioria, mal interpretadas pelos professores, 

o que resultou em uma grande confusão sobre o papel da gramática na sala de aula.  

 

Exemplificando as considerações de Miranda (2014), trazemos para nossas 
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discussões os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que passaram a vogar na 

década de 1990. O equívoco de leitura desse documento deu-se em torno do estudo 

da gramática a partir do texto, ou gramática contextualizada. O objetivo da proposta 

seria ensinar a gramática em uma prática de uso de linguagem, uma vez que a 

linguagem e, portanto, a gramática, não são descontextualizadas. Todavia, o que 

ocorreu (e podemos dizer que ainda ocorre) nesse momento foi uma prática em que 

o texto passou a ser “pretexto” para o ensino da gramática. Segundo Antunes 

(2014), 

 

O termo “gramática contextualizada” veio, assim, como uma espécie de 
acordo: a gente recorre ao texto, mas garantindo a manutenção dos 
mesmos programas e dos mesmos procedimentos de estudo da gramática. 
Grande parte dos livros didáticos – mesmo alguns dos mais atuais – ainda 
se pautam nesse critério (ANTUNES, 2014, p. 42). 
 
 

Retomando as considerações que Miranda (2014) faz em sua dissertação, se antes 

a aula de Língua Portuguesa era uma aula de gramática, hoje é uma aula de leitura 

e interpretação de texto e a gramática, quando ensinada, torna-se um momento 

tenso tanto para o aluno, quanto para o professor que, na maioria das vezes, acaba 

optando pelo ensino exclusivo da gramática normativa ou simplesmente abandona 

tal conteúdo. Todavia, a pesquisadora entende que ensinar gramática tornou-se hoje 

um grande desafio para o professor. 

 

Assim como a autora, reconhecemos que o ensino da gramática tem se tornado um 

grande desafio. Suas ideias corroboram conosco, uma vez que os resultados de sua 

análise mostram que o estudo gramatical na sala de aula é importante para 

desenvolver a competência comunicativa dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, contudo só terá resultados satisfatórios se priorizar a reflexão. 

Defendemos, assim como Miranda (2014), a necessidade de um ensino que possa 

promover a competência comunicativa do sujeito, que lhe dê condições de 

participação ativa na sociedade. Para tanto, na visão da pesquisadora, citando 

Travaglia (2007), a Educação Linguística (EL) 

 

deve ser entendida como conjunto e atividades de ensino/aprendizagem, 
formais e informais, que levem uma pessoa a conhecer o maior número de 
recursos de sua língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira 
adequada para produzir textos a serem usados em situações específicas de 
interação comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s). A 
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educação linguística permite saber as condições linguísticas da significação 
e, portanto, da comunicação, uma vez que só nos comunicamos quando 
produzimos efeitos de sentido entre nós e nossos interlocutores. A 
educação linguística deve, pois, possibilitar o desenvolvimento do que a 
Linguística tem chamado de competência comunicativa. Portanto, a 
educação linguística trata de ensinar os recursos da língua e as instruções 
de sentido que cada tipo de recurso e cada recurso em particular é capaz 
de pôr em jogo na comunicação por meio de textos linguísticos 
(TRAVAGLIA, 2007, p. 26). 
 

 
Enfatizamos ainda a necessidade de a EL somar-se à diversidade experiencial e 

linguística do sujeito, de forma que aprendentes e ensinantes sejam colocados em 

situações reais de uso da língua, para que se pense, em “questões sutis ligadas à 

subjetividade, à individuação, às emoções, ao afeto, que estão na raiz da motivação, 

da construção e da organização do conhecimento, do saber e, consequentemente, 

das possibilidades expressivas em geral e linguísticas em particular” (REZENDE, 

2006, p. 15). 

 

Continuando nossas considerações sobre o ensino da língua portuguesa, colabora 

conosco também, o artigo de Silva (2015). Sua pesquisa foi realizada com 

professores de 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas púbicas de cidades 

do interior do estado de Pernambuco – Brasil. Seu principal objetivo foi analisar 

mudanças nas práticas de ensino de gramática/análise linguística de professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de uma entrevista semiestruturada. 

Nos chama atenção, na pesquisa de Silva (2015), a fala dos professores cujas 

mudanças em suas práticas de ensino de gramática/ análise linguística 

relacionavam-se, principalmente, a dois aspectos: a utilização de textos e o uso não 

exclusivo do livro didático. Todavia, os depoimentos dos docentes, segundo Silva 

(2015), revelaram que tais mudanças não substituiriam inteiramente, as antigas 

maneiras de ensinar gramática, mas evidenciavam um complexo processo no qual 

se articulavam mudanças e permanências. 

 

Silva (2015) aponta para nós que embora, haja muitos estudos que façam críticas ao 

ensino de gramática centrado em exercícios estruturais de reconhecimento e 

classificação de palavras, frases ou períodos e na transmissão de regras 

gramaticais, muitas delas distantes dos atuais usos linguísticos dos brasileiros, o 

ensino de gramática praticado nas escolas parece ter pouco se alterado, ao longo do 
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tempo. Os professores que participaram de sua pesquisa, por exemplo, apesar de 

terem declarado que ensinavam gramática a partir de textos, recorriam a eles como 

pretexto para o antigo ensino de tópicos gramaticais. Quanto ao uso do livro 

didático, Silva (2015) constatou que os professores preferiam aqueles mais 

tradicionais, que estivessem mais próximos ao modelo de ensino com o qual 

estavam familiarizados. Além disso, o não uso do livro poderia relacionar-se também 

a incorporação de outros materiais na prática educativa. 

 

O artigo nos chama a atenção para o fato de que a persistência no ensino tradicional 

da gramática que, muitas vezes, é explicada, de modo simplista, como uma mera 

resistência dos professores às inovações, evidencia, na realidade práticas de ensino 

consolidadas durante muitos anos, ancoradas em experiências escolares anteriores 

a formação desse professor. Isso demonstra que os saberes provenientes da 

formação profissional para o magistério não são suficientes por si sós, para 

desbancar práticas de ensino consolidadas durante muitos anos e que por isso 

acabam constituindo como um porto seguro.  

 

Em suas análises, Silva (2015) constata que, embora haja, por parte dos docentes, 

tentativas evidentes de inovação, que se expressavam no estudo de aspectos 

normativos atrelados ao texto e na negação da transmissão de regras e categorias 

gramaticais desvinculadas dos textos, os temas ou objetos tratados como 

conhecimentos linguísticos nas aulas, tendiam a concentrar-se nos velhos 

conteúdos da gramática escolar tradicional.  Essa constatação reforça para nós a 

necessidade de nos instrumentalizarmos a partir de estudos individuais e do diálogo 

com os nossos pares, a fim de cooperarmos de maneira efetiva com o processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, com a transformação dos sujeitos, e assim não 

sermos “contaminados” por proposições hegemônicas de ensino, mas 

desenvolvermos em nós e em nossos estudantes o senso crítico, reafirmando nosso 

compromisso político. 

 

Continuando nosso diálogo, trouxemos também para esta discussão a dissertação 

de Martins (2015a), desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O objetivo dessa 

pesquisa foi desenvolver uma metodologia de ensino da gramática e mostrar o 
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quanto os conhecimentos de sintaxe podem contribuir para a tessitura de textos 

coesos pelos alunos. A fim de alcançar esse objetivo a autora aplica uma proposta 

de intervenção didática, em uma turma de 8º ano em uma escola estadual da cidade 

de Feira de Santana – BA. Como resultados encontrados, a pesquisadora aponta 

que os alunos não só conseguiram melhorar suas produções textuais a partir dos 

conhecimentos construídos sobre a estrutura da língua escrita, como também 

passaram a organizar melhor as ideias de textos. 

 

Concordamos com a pesquisadora quando ela enfatiza a importância dos 

conhecimentos sintáticos para produção de textos coesos e coerentes, todavia sua 

proposição distancia-se da nossa, ao defender que primeiro é necessário o aluno 

aprender as normas gramaticais para depois construir conhecimentos das 

variedades linguísticas e então ampliar sua capacidade comunicativa. Entendemos 

que a linguagem é uma atividade constitutiva e que não existe gramática dissociada 

do uso da linguagem, ou seja, “não usamos a linguagem dissociando o que é 

fonológico, lexical, morfológico, sintático, semântico e pragmático” (ANTUNES, 2014, 

p. 39), no ato comunicativo todas essas estratificações se misturam. Segundo 

Travaglia (2005), 

 

[...] aprender a língua seja de forma natural no convívio social, seja de forma 
sistemática em uma sala de aula, implica sempre reflexões sobre a 
linguagem, formulação de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas 
hipóteses sobre a constituição e funcionamento da língua (TRAVAGLIA, 
2005, p. 107). 
 

 
Nesse sentido, entendemos que se desejamos que nosso aluno aprenda a língua 

precisamos primeiramente permitir que ele reflita sobre ela, o envolvendo em 

situações de interação, para além de estratificações e memorização de categorias. 

Ou seja, primeiro ele precisa usar a linguagem, operar sobre ela, aí então, a partir da 

mediação do professor essas categorizações farão sentido. 

 

A dissertação de Mattei (2016), desenvolvida no âmbito do mestrado profissional em 

Letras (PROFLETRAS) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

Campus de Cascavel, é outra pesquisa que colabora com nosso diálogo. Seu 

objetivo foi desenvolver um trabalho com análise linguística focado especialmente na 

reescrita textual. A análise linguística nos termos da autora aborda o ensino reflexivo 
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da língua portuguesa a partir de situações cotidianas, intencionais ou não, dos usos 

da língua. Seria o ensino da gramática não deslocado dos usos reais da linguagem. 

 

Para produção dos dados a proposta da pesquisadora foi aplicada em uma turma de 

9º ano do EF e a prática de análise linguística foi associada ao trabalho de produção 

escrita de textos do gênero relato pessoal. Suas atividades foram divididas em três 

módulos. No 1º módulo o objetivo foi possibilitar aos alunos perceberem as 

diferenças entre a elaboração de um texto oral e de um texto escrito; no 2º módulo, 

explorar os aspectos linguísticos discursivos do relato pessoal na forma escrita; e do 

3º módulo, o objetivo foi apresentar as reflexões linguísticas sobre os aspectos não 

dominados pela maioria dos alunos, utilizando textos e fragmentos de textos escritos 

por eles. 

 

Mattei (2016) nos relata a incapacidade de os alunos perceberem no texto escrito 

uma modalidade diferente do texto oral, uma vez que as produções escritas 

apresentavam marcas típicas da oralidade e eram escritas de forma desorganizada. 

Após a primeira escrita, a professora-pesquisadora possibilitou aos alunos a primeira 

reescrita, a fim de que individualmente revissem o texto produzido com base em 

uma lista de questionamentos sobre os principais elementos que o texto deveria 

apresentar. Para a segunda reescrita, ela optou por mesclar algumas sugestões de 

correção que possibilitassem uma reflexão sobre o texto do aluno a partir dos 

comentários feitos por ela, enquanto professora. Após essa etapa, procedeu-se à 

revisão final, sugerindo alterações nos textos, a fim de que alunos pudessem 

conferir e, se necessário, acrescentarem alterações e sugestões. 

 

Analisando a prática desenvolvida, Mattei (2016) percebeu avanços consideráveis 

em relação à escrita inicial do gênero selecionado no processo de reescrita dos 

textos dos alunos. Esses avanços puderam ser percebidos a cada processo de 

reescrita e os alunos demonstraram apropriação dos conhecimentos linguísticos em 

ritmos variados. Além disso, ela acredita que os resultados da aplicação da proposta 

pedagógica demonstraram que um trabalho planejado que alia a pesquisa à prática 

de sala de aula apresenta uma grande possibilidade de efetivação da prática de 

Análise Linguística nas aulas de Língua Portuguesa.  
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Os estudos de Mattei (2016) aproximam-se dos nossos, pois compreendem a 

linguagem como uma prática desenvolvida no processo de interação entre os 

sujeitos, ou seja, uma prática discursiva dialógica. Para a pesquisadora, assim como 

para nós, a língua é entendida como manifestação social de interação, que se 

efetiva pela enunciação e não por um sistema de normas abstrato. Ainda que esse 

exista, não é ele que determina as práticas da linguagem. Citando Franchi (1987), a 

pesquisadora entende que a escola deve criar condições para que as crianças 

exercitem seu saber linguístico na interação com adultos e colegas, a fim de que o 

espaço da sala de aula se torne um rico espaço de interação social. 

  

As pesquisas com as quais dialogamos nos permitiram compreender que o ensino 

da Língua Portuguesa ainda é um dos grandes desafios da escola, reafirmando a 

necessidade, como afirma Travaglia (2005, p. 235), de o professor “ver a gramática 

como algo muito mais amplo que aquilo que tradicionalmente se tem ensinado em 

nossas aulas de Língua Portuguesa”.   

 

3.3 AMBIGUIDADE E LÍNGUA 

 
Em relação ao descritor “ambiguidade e língua” encontramos 89 dissertações e 32 

teses. Selecionar as pesquisas para este descritor foi um exercício difícil, pois 

poucas discutiam a ambiguidade no ensino da LP como conteúdo curricular. Das 

pesquisas encontradas dialogamos com três. 

 

Quadro 3 – “ambiguidade e língua” 

AUTOR TÍTULO IES ou PUBLICAÇÃO TIPO ANO 

OLIVAN, 
Karen Neves  

A semântica e o ensino da 
língua portuguesa 

Revista Working 
Papers em Linguística 

Artigo 2009 

CUMPRI, 
Marcos Luiz  

Contribuições ao estudo da 
ambiguidade da linguagem: 
uma proposta linguístico-
educacional. 

Faculdade de Ciência 
e Letras – Unesp, 

Araraquara 
Tese 2012 

SANTANA, 
Simone 
Menezes 
Costa de  

Ambiguidade, anúncio 
publicitário e interpretação de 
texto. 

Universidade Federal 
de Sergipe 

Dissertação 2015 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Embora a ambiguidade já tenha sido um assunto bastante debatido em dissertações 

e teses, refinamos a busca focando teses, dissertações e artigos cuja ênfase fosse o 
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processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, no contexto da formação 

de sujeitos críticos e autônomos, capazes de operar com a linguagem nos diversos 

contextos sociais.  

  

É recorrente em muitas pesquisas o apontamento para a dificuldade dos estudantes 

no que diz respeito à leitura, compreensão textual e escrita de textos coesos e 

coerentes.  Um dos motivos para essas lacunas é apresentado por Olivan (2009), 

em seu artigo intitulado "A semântica e o ensino da Língua Portuguesa". Segundo 

ela, o fato de a semântica ser ainda muito recente no currículo universitário significa 

que grande parte dos professores de Língua Portuguesa ativos no mercado de 

trabalho tiveram em sua formação pouco contato com os estudos semânticos. Além 

disso, esses profissionais, ao ingressarem na carreira e ocuparem o espaço da sala 

de aula, depararam-se com uma rede de ensino enraizada na tradição gramatical e 

adepta às repetitivas nomenclaturas, o que provocava – e ainda provoca – 

insegurança para afrontar essa tradição e carência de embasamento teórico para 

atender às demandas sociais. 

 

Olivan (2009) nos diz que as perspectivas no ensino da língua começaram a mudar 

com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pois, a partir deles, a 

linguística passa a ganhar destaque no conteúdo programático de LP, uma vez que 

os PCNs propõem um trabalho cujo enfoque é aprimorar a capacidade de 

compreensão e expressão dos alunos em situações de comunicação, ou seja, um 

trabalho voltado à interação na sociedade. Contudo, embora o enfoque dos PCNs na 

década de 1990 tenha sido esse, devido tanto à falta de formação continuada para 

os professores, quanto à necessidade de um material didático que se adequasse a 

essa nova proposta, o texto continuou servindo de pretexto para o ensino da 

gramática. 

 

Os estudos de Olivan (2009) dialogam com nossa pesquisa, quando a autora 

enfatiza a necessidade de trabalharmos o ensino de Língua Portuguesa com vista à 

dimensão semântica e/ou discursiva da língua, pois, segundo ela, é a partir de 

situações concretas de comunicação que conseguiremos ampliar a abordagem 

gramatical. Podemos, desta forma, propiciar a reflexão sobre os recursos semântico-

expressivos da língua, desenvolver a competência linguística e comunicativa do 
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aluno e, consequentemente, possibilitar que o estudante se aproprie dos 

mecanismos de funcionamento da língua. 

 
Também contribui com nosso diálogo a tese de Cumpri (2012), desenvolvida na 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus Araraquara. Sua tese demonstra 

que há uma força dinâmica que torna a enunciação um espaço movediço e híbrido 

entre léxico e gramática. Seu principal objetivo foi contribuir para o ensino da língua 

portuguesa, colocando o sujeito no centro da questão, fazendo com que se concilie 

e articule desenvolvimento subjetivo e ensino formal e, com isso, se desenvolva a 

capacidade de autorregulação8 e processamento de informações.    

 

Os estudos de Cumpri (2012) giram em torno de duas hipóteses. Segundo ele, a 

primeira é a de que “toda ambiguidade localizável nas crostas das línguas naturais é 

garantida por uma indeterminação que está na gênese da atividade da linguagem e 

que a constitui como tal” (CUMPRI, 2012, p. 15). Já na segunda, ele destaca que “a 

ambiguidade da linguagem é uma porta de entrada para um ensino construtivista por 

colocar o sujeito e tudo que o constitui (inclusive sua indeterminação) no centro dos 

processos formativos e por lhe dar ferramentas valiosas para se construir 

(desenvolvimento da identidade) e para se posicionar (desenvolvimento da 

alteridade)” (CUMPRI, 2012, p. 15). Sobre essa segunda hipótese, fazemos uma 

ressalva, pois embora concordemos com Cumpri ao dizer que a aprendizagem da 

língua(gem) dá ao sujeito condições de desenvolver sua identidade e de se 

posicionar criticamente no mundo, compreendemos que esse movimento se dá de  

forma dialética e dialógica, o sujeito constitui e é constituído pela linguagem na 

interação com outros sujeitos nos diversos ambientes sociais. Compreendemos 

assim que podemos desenvolver o ensino da língua focado na identidade do 

estudante e no exercício da alteridade. Concordamos com tal autor quando ele diz 

que “toda construção de significados seria uma conquista [...] de ordem 

sociopsicológica” (CUMPRI, 2012, p. 15). Esse para nós seria um complexo, mas 

também completo trabalho com a língua(gem). 

 

                                            
8 No capítulo 5 exploraremos mais sobre esse termo. 
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Sobre os estudos de Cumpri (2012), destacamos ainda que ele ancora sua tese na 

Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE), no legado da ciência do 

significado acerca da ambiguidade e no que é produzível em ensino de língua 

portuguesa (como língua materna), a partir da assunção de que a indeterminação 

conduz a uma (re)discussão antropológica da educação. Segundo o pesquisador, 

seus estudos ancoram-se em Antoine de Culioli (1990 apud CUMPRI, 2012) para 

quem o papel da análise linguística é a (re)construção de sentidos por meio da 

busca dos traços do sujeito enunciador numa situação enunciativa. Tal afirmação, 

segundo Cumpri (2012), permite que não condenemos a ambiguidade 

simplesmente, à má comunicação ou má estruturação da frase. Portanto sua 

investigação defende que a ambiguidade está na gênese da linguagem, que está 

para além do fenômeno do duplo sentido. Segundo Cumpri (2012, p. 17), 

“apostamos numa concepção de indeterminação que considere as diferenças de 

sentidos respaldadas pela enunciação sem termos que separar léxico e gramática, 

de um lado, e sentido e valores referenciais de outro". 

 

Essa fala de Cumpri reforça o nosso propósito investigativo, pois no percurso 

teórico-metodológico da nossa pesquisa pretendemos refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa por meio de atividades de operação 

com e sobre a linguagem, envolvendo palavras e expressões ambíguas, enfatizando 

a linguagem como uma atividade humana e, assim sendo, carregada de 

significações que envolvem o estar no mundo, na sociedade e com ele(a) dialogar. 

 

Ainda sobre o descritor “ambiguidade e língua” dialogamos também com a 

dissertação de Santana (2015). Sua pesquisa foi desenvolvida na Universidade 

Federal de Sergipe, Unidade de São Cristóvão, no Programa de Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS). Face aos problemas de leitura, 

compreensão e escrita dos estudantes, a pesquisadora ressalta a necessidade de a 

escola adotar medidas variadas para o incentivo dessas habilidades, a partir do uso 

dos diversos gêneros orais e escritos. Ela busca fazer isso a partir de um Módulo de 

atividades, intitulado “Ambiguidade, anúncio publicitário e interpretação de texto”, em 

que ela estimula uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental a ler, compreender e 

reconhecer o fenômeno da ambiguidade em anúncios publicitários.  
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Nas análises dos dados produzidos, Santana (2015) afirma que os alunos 

atenderam, satisfatoriamente, as propostas de atividades sugeridas, demonstrando 

interesse, participando ativamente das atividades de leitura, de interpretação e de 

compreensão de texto, focando o olhar no fenômeno da ambiguidade no anúncio 

publicitário. Suas conclusões confirmam a nossa ideia de que crianças e 

adolescentes se entregam de maneira mais aberta e imediata, quando a proposta de 

motivação traz uma moldura, um modelo, um estímulo que lhes permitam interagir 

de modo criativo com a linguagem.  

 

Compreendemos a necessidade que temos de tornar o processo de ensino-

aprendizagem da LP convidativo para o estudante ler e interpretar a todo o 

momento, dando sentido à palavra, ao texto, isto é, a operar criativamente com a 

linguagem, utilizando os conhecimentos que já domina e adquirindo novos a cada 

aula, a cada diálogo. 

 

3.4 ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS 

 
Para o descritor “atividades epilinguísticas” encontramos 8 dissertações e 4 teses, 

das quais selecionamos 3 dissertações. 

 

Quadro 4 – “atividades epilinguísticas” 

AUTOR TÍTULO IES ou PUBLICAÇÃO TIPO ANO 

WAMSER, 
Camila Arndt  

Atividade epilinguística em 
sala de aula: as 
interpretações naturais feitas 
pelos alunos 

Faculdade de Ciência 
e Letras – Unesp, 

Araraquara 
Dissertação 2013 

VALENTIM, 
Duane  

Formas de citação discursiva 
em produções textuais sob o 
enfoque da teoria das 
operações predicativas e 
enunciativas. 

Universidade Estadual 
de São Carlos 

Dissertação 2014 

RASTEIRO, 
Cléia Janier 
Rodrigues  

Um estudo dos pronomes 
indefinidos sob a ótica das 
operações enunciativas 

Faculdade de Ciência 
e Letras – Unesp, 

Araraquara 
Dissertação 2014 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A epilinguagem ainda é um tema pouco explorado entre as pesquisas que se 

correlacionam ao ensino da língua portuguesa no Brasil e entre as pesquisas 

encontradas poucas estão disponíveis para download. 
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Sobre este descritor, dialogamos primeiramente com a pesquisa de Wamser (2013), 

desenvolvida na Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP) 

Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. O objetivo principal de sua 

pesquisa foi estabelecer um contraponto entre as abordagens tradicional e 

epilinguística. Para alcançar esse objetivo, Wamser (2013) desenvolve sua 

metodologia em duas turmas de 6º ano do EF de uma escola pública da cidade de 

Jaboticabal/ SP. Sua proposta de atividades visa ensinar aos alunos a operarem 

com marcadores textuais adversativos.  

 

Em uma turma ela trabalha com atividades tradicionais de interpretação de texto e 

gramática, questionamentos e exercícios de múltipla escolha, ou seja, o estudo do 

texto isolado do estudo da gramática. Na outra turma ela trabalha com atividades 

epilinguísticas, por meio da leitura e interpretação de fábulas de modo oral, 

motivando os alunos a produzirem explicações sobre as noções selecionadas, bem 

como sobre as relações produzidas no texto, seja pela presença ou ausência dessas 

marcas. O estudo do tópico gramatical foi trabalhado de acordo com as 

manipulações operadas pelos próprios alunos.  

 

Seu intuito foi comparar o que foi assimilado pelos estudantes nas duas turmas, 

verificando qual método foi mais produtivo. Assim, após cada aula, por meio da 

transcrição das atividades desenvolvidas pelos estudantes, Wamser (2013) chega à 

conclusão que na turma em que trabalhou as atividades epilinguísticas, os alunos 

desenvolveram as habilidades linguísticas e gramaticais de forma mais produtiva, 

também foi possível identificar os pontos de maiores dúvidas dos alunos a fim de 

auxiliá-los, bem como a participação efetiva dos mesmos na construção e 

desenvolvimento das aulas. Já na outra turma, com as aulas ministradas sob a 

metodologia tradicional, do ponto de vista do desenvolvimento linguístico as 

atividades desenvolvidas foram pouco produtivas, além disso a dinâmica das aulas, 

ainda segundo Wamser (2013), foi insatisfatória, pois muitas vezes os alunos 

estavam dispersos. 

 

A pesquisa de Wamser (2013) chama nossa atenção, pois apresenta uma reflexão 

linguística que visa à articulação entre o léxico, a gramática e o ensino, assim sendo 

seus estudos dialogam com nossa pesquisa, uma vez que também defenderemos a 
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abordagem epilinguística para favorecer o ensino de questões gramaticais da Língua 

Portuguesa.   

 

Consideramos ainda importante destacar que os resultados a que a pesquisa de 

Wamser (2013) chegou convergem para os apontamentos feitos por Geraldi (2009) 

e nos chamam atenção para o fato de que 

 

Todas essas considerações mostram a necessidade de transformar a sala 
de aula em um tempo de reflexão sobre o já-conhecido para aprender o 
desconhecido e produzir o novo é por isso que as atividades de reflexão 
sobre a linguagem (atividades epilinguísticas) são mais fundamentais do 
que aplicação a fenômenos sequer compreendidos de uma metalinguagem 
de análise construída pela reflexão de outros. Aquele que aprendeu a refletir 
sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática – que nada 
mais é do que resultado de uma (longa) reflexão sobre a língua; aquele que 
nunca refletiu sobre a linguagem pode decorar uma gramática, mas jamais 
compreenderá seu sentido (GERALDI, 2009, p. 58-59). 
 

 
Essa citação de Geraldi (2009) vem ao encontro da dissertação de Rasteiro (2014) 

com a qual também dialogamos. Sua pesquisa foi desenvolvida Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Araraquara, e nos mostra a 

partir dos dados produzidos, como a abordagem epilinguística pode contribuir para 

que os estudantes aprendam a norma culta de forma prazerosa e efetiva.  

 

A pesquisadora desenvolve o corpus de sua pesquisa em duas turmas de 9º ano do 

EF, em uma escola Estadual de Araraquara – SP, seu objetivo principal foi observar, 

analisar e compreender a forma como os alunos empregam os pronomes indefinidos 

alguém, ninguém, nenhum e algum em textos de diferentes gêneros e em 

enunciados orais. Além do objetivo central apontado acima, ela também visa: 

determinar as noções semânticas e sintáticas exercidas por tais pronomes dentro 

dos fragmentos de textos por eles produzidos; conduzir o aluno a refletir sobre a 

construção de seu processo linguístico; conduzir o aluno a entender que o processo 

de desambiguização ocorre a todo o momento dentro de um conjunto de famílias 

parafrásticas; através do processo de variação orientar o aluno a entender que uma 

noção só se estabiliza no momento em que a enunciação ocorre; e, por último, 

identificar a ausência da reflexão nas atividades tradicionais de interpretação de 

textos, de gramática e do léxico. 
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Antes de continuarmos o diálogo com a pesquisa de Rasteiro (2014), gostaríamos 

de trazer alguns esclarecimentos para nosso texto. Segundo a Teoria das 

Operações Predicativas e Enunciativas (TOPE) desenvolvida por Culioli (1985 apud 

ZAVAGLIA, 2016), o processo de comunicação se dá entre os interlocutores num 

constante espiral de ajustamentos, ou seja, não ocorre uma simples passagem de 

informação de um enunciador para outro, mas um trabalho árduo e intenso de 

investimento de significado para a construção de um entendimento ou de uma 

noção. Nessa atividade, nessa busca pela construção de significação, pode ocorrer 

falhas na comunicação, ou seja, desencontros ou mal-entendidos, e para “reparar” 

essas falhas a comunicação prevê ajustamentos, ou ainda, é necessário 

desambiguizarmos o que o outro disse para chegarmos ao ponto que querermos. 

Esses desajustes que ocorrem na interação verbal não são vistos como “erros”, mas 

como elementos característicos das atividades da linguagem. 

 

Esclarecemos ainda que o conceito de noção, ao contrário do que muitos pensam, 

não é uma unidade lexical, ou uma palavra. Embora seja por meio das palavras que 

temos acesso às noções, elas não têm igualdade de valor.  Ainda segundo a TOPE, 

a noção é uma atividade mental que envolve três processos (representação, 

referenciação e regulação9). Segundo Culioli (1985 apud ZAVAGLIA, 2016, p. 70): 

 

As palavras são como resumos desses sistemas de representações 
nocional. São captadoras: por uma palavra você pode remeter a uma 
noção. Ela evoca toda uma noção, mas a relação não é simétrica: uma 
noção vai ser aprisionada parcialmente numa palavra. Uma vez mais, pois, 
não há relação termo a termo; sempre há evasivas, sempre há excessos. 
Na realidade sempre há, a partir da palavra, a possibilidade de haver um 
sistema que escape à palavra.  
 
 

Retomando a pesquisa de Rasteiro (2014), ela nos aponta esse trabalho 

epilinguístico de desambiguização, de produção de noções, nas atividades 

desenvolvidas com os alunos do 9º no EF. A pesquisadora relata que trabalhou com 

duas turmas de maneira igual, questionando e motivando os alunos a explanarem 

explicações conforme suas intuições de falante natural da língua sobre as noções 

das marcas selecionadas dentro dos textos que foram produzidos por eles. Ela diz 

ainda que os alunos demonstraram interesse e curiosidade pelas discussões 

                                            
9 No capítulo 5, explanaremos sobre esses três processos. 
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propostas durante as atividades e sempre foram muito participativos.  

 

Dialogamos com Rasteiro (2014) quando essa reafirma, a partir de suas análises, a 

necessidade de desenvolvermos uma atividade dinâmica da língua, na qual o sujeito 

não apenas participa dela, mas também interage e contribui para sua construção, 

assim como identificando sua invariância dinâmica e constitutiva. A invariância, 

segundo a TOPE, se refere à construção da noção de determinado termo. As 

palavras assumem, dentro de determinados contextos enunciativos, uma forma que 

as define ou que as predica, nesse contexto a noção é construída.  

 

Por fim, no diálogo até aqui traçado, trazemos para nossas discussões a pesquisa 

de Valentim (2014), desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, RS. Seus 

estudos abordam os mecanismos de instauração discursiva, tais como os discursos 

direto, indireto e indireto livre no ensino de produção e interpretação de texto em 

turmas do ensino fundamental – anos finais. A proposta da pesquisadora é provocar 

o desenvolvimento linguístico-cognitivo do aluno, levando-o a enriquecer as relações 

discursivas presentes em seus textos, por meio da observação e do emprego das 

várias formas de citação discursiva, geradas pelos diferentes mecanismos 

enunciativos responsáveis por expressar os variados movimentos discursivos que 

podem se anunciar na narrativa. 

 

Valentim (2014) chama nossa atenção ao fato de que as formas de citação 

discursiva nos textos jornalísticos e literários comportam-se de maneira diferente 

daquela preconizada pelas gramáticas e materiais didáticos, e então vislumbrada 

nas produções de textos escolares. Segundo Valentim (2014) ao olhar para os 

textos produzidos pelos alunos, podemos nos deparar, com ocorrências que nem 

sempre fazem parte da forma padrão, porém a não conformidade com o modelo 

normativo revela caminhos pelos quais a atividade de linguagem passa, a fim de 

estabelecer significados. 

 

Essa não conformidade com o modelo padrão significa para nós a necessidade de 

ratificarmos um trabalho com o ensino da língua portuguesa que permita a interação, 

o diálogo não apenas do professor com o estudante, do estudante com as normas 

gramaticais, mas um processo de ensino-aprendizagem que dialogue com o tempo 
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histórico, com o contexto sociocultural, regional. Dando dessa forma, espaço para 

um ensino reflexivo, em que ao manipular a língua, o estudante perceba as 

diferentes possibilidades de colocação, e operação que os recursos linguísticos 

permitem. 

 

Nos capítulos seguintes, aprofundamos nossos estudos em relação aos descritores 

discutidos, apresentando nosso referencial teórico, concernente às concepções de 

língua(gem), sujeito e ensino que têm constituído nossos estudos, bem como nos 

aprofundando na proposta epilinguística como abordagem metodológica para o 

ensino da LP, voltado para questões semânticas, mais especificamente os estudos 

de polissemia e ambiguidade. 
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4 ENSINO DA LÍNGUA(GEM) EM UMA PERSPECTIVA HUMANIZADORA                                                                                                       

A fim de adotarmos uma perspectiva contra-hegemônica, no ensino da língua 

portuguesa, julgamos necessário explanar as concepções de língua e de sujeito que 

estamos adotando. Pensar a língua com toda a sua elasticidade faz-nos pensar 

também no “para quem ensinamos e como ensinamos”: sujeitos constituídos 

historicamente que “absorvem” toda possibilidade do mundo, das situações vividas e 

das experiências adquiridas; por isso, é fundamental pensar esse processo de 

ensino a partir de uma abordagem reflexiva. 

 

4.1 LÍNGUA(GEM) E SUJEITO 

 

A partir dos estudos de Koch (2005), podemos depreender três concepções de 

língua: 1ª) representação do pensamento; 2ª) estrutura e 3ª) lugar de interação. É 

importante destacarmos ainda que para a pesquisadora, nossa concepção de 

língua, irá variar de acordo com a concepção de sujeito que adotarmos. 

 

Da primeira concepção, “representação do pensamento”, podemos depreender a 

ideia de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam, ou temos 

ainda, segundo Koch (2005) um sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade 

e de suas ações. Em relação a segunda concepção “língua como estrutura” vincula-

se a ideia de sujeito determinado, assujeitado pelo sistema, caracterizado por uma 

não consciência, ou um sujeito que vê a língua como um código no qual o emissor 

transmite uma mensagem para o receptor. E por fim, à concepção de língua como 

“lugar de interação”, “corresponde a noção de sujeito como entidade psicossocial, 

sublinhando-se o caráter ativo dos sujeitos que [...] (re)produzem o social na medida 

em que participam ativamente da definição da situação na qual se acham 

engajados” (KOCH, 2005, p. 15).  

 

Temos visto que no decorrer da história, conforme foi apresentado na 

contextualização de nossa pesquisa, a concepção que ainda tem prevalecido nas 

aulas de LP é aquela que encara a língua como um conjunto de normas a serem 

seguidas, ou um modelo padrão a ser imitado. Com isso, muitas vezes, o ensino da 

LP reduz-se aos exercícios repetidos e descontextualizados e à memorização de 
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regras e normatizações. O método prescritivo de ensino tem se tornado 

hegemônico, desconsiderando toda a bagagem de conhecimentos linguísticos 

construídos socioculturalmente. Descarta-se o que o aluno já sabe para ensiná-lo o 

português “correto”, baseado nos modelos advindos dos cânones literários. O que 

foge disso é considerado erro. Quanto a isso, Stella Maris Bortoni-Ricardo (2014) 

nos faz lembrar que muitas vezes estamos diante de diferenças linguísticas e não de 

erros. A noção de erro, segundo ela,  

 

[...] nada tem de linguística – é um (pseudo)conceito estritamente 
sociocultural, decorrente dos critérios de avaliação (isto é, dos preconceitos) 
que os cidadãos pertencentes à minoria privilegiada lançam sobre todas as 
outras classes sociais. Do ponto de vista estritamente linguístico, o erro não 
existe, o que existe são formas diferentes de usar os recursos 
potencialmente presentes na própria língua (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 
8) 
 
 

Muitas vezes, a norma padrão10 que busca ser ensinada na escola distancia-se da 

realidade do aluno, afastando-o das possibilidades de aprendizagem. Entendemos 

ser esse um dos motivos pelos quais ouvimos os estudantes dizerem que estudar 

português é muito difícil ou que não gostam de estudar português. Como afirma 

Bagno (2014), “se a língua está dentro de nós e se a língua é o ambiente social em 

que circulamos, não pode haver separação entre a linguagem e seu uso, entre quem 

fala e onde fala (BAGNO, 2014, p. 16). 

 

Não estamos dizendo com isso, que o ensino das regras gramaticais não seja 

importante. Como afirma Duarte (2016, p. 49), “a escola é uma instituição cuja tarefa 

reside em fazer com que todos os indivíduos se apropriem dos conteúdos científicos, 

artísticos e filosóficos, como parte do processo de formação da individualidade para 

si”. Ou seja, a aprendizagem dos conteúdos sistematizados pelo currículo: 

                                            
10 É importante consideramos a diferença entre norma padrão e norma culta para esclarecermos o 
que pretendemos dizer. Segundo Faraco (2002), a norma padrão seria aquela carregada de 
preconceitos quanto às demais variedades linguísticas, aquela que delimita o “certo x errado” 
tornando a língua homogênea. Já a norma culta, ainda segundo Faraco (2002, p.39), diz respeito à 
variedade utilizada pelas pessoas que têm mais proximidade com a modalidade escrita e, portanto, 
possuem uma fala mais próxima das regras de tal modalidade.  O sujeito conhecedor da norma culta, 
é também conhecedor da norma padrão, todavia ele não descarta o uso de outras variantes 
linguísticas, ou as toma como erradas. 
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morfologia, sintaxe, e semântica, é também indispensável para o desenvolvimento 

do sujeito.  

 

A grande questão é como, enquanto professores de LP, podemos ensinar todos 

esses conteúdos, sem assujeitar nossos estudantes. Para isso precisamos ter uma 

clara compreensão tanto da concepção de sujeito que estamos adotando, quanto de 

quem é esse sujeito. Saviani (2013) nos chama a atenção para o fato de que, na 

escola, o professor lida com indivíduos concretos, ou seja, indivíduos que são 

constituídos em suas relações sociais, inteiros, vivos. É em relação a este aluno que 

a atividade do professor deve ser realizada, levando em conta seus interesses. 

Todavia, precisamos considerar que nem sempre os interesses dos estudantes, 

ainda em fase de desenvolvimento, de construção de sua identidade e autonomia, 

correspondem a interesses reais, interesses definidos pelas condições culturais que 

os situam em um mundo social, físico, real. Ainda conforme Saviani, 

 

[...] nem sempre o que a criança manifesta à primeira vista como sendo de 
seu interesse é de seu interesse como ser concreto, inserido em 
determinadas relações sociais. Em contrapartida, conteúdos que ela tende a 
rejeitar são, no entanto, de seu maior interesse enquanto indivíduos 
concretos. Assim, a ênfase nos conteúdos instrumentais não se desvincula 
da realidade concreta dos alunos, pois é justamente a partir das condições 
concretas que se tenta captar por que e em que medida esses instrumentos 
são importantes (SAVIANI, 2013, p. 71). 
 

 
Ao desenvolvermos nossas atividades especificamente com estudantes do EM 

regular, precisamos lembrar que estamos trabalhando com adolescentes, em sua 

maioria com idade entre 15 a 17 anos, que se encontram na fase de transição; não é 

mais criança, mas ainda não é considerado um adulto. Segundo a psicologia 

histórico-cultural, esse é um período marcado por crises que se constituem não 

simplesmente por fatores biológicos como afirmam os cientistas biologistas, mas, 

segundo Duarte; Anjos (2016, p. 196-197),  

 

[...] a adolescência é um fenômeno produzido pela história das sociedades. 
[...] Não obstante, as crises que o adolescente enfrenta marcam uma nova 
maneira de pensar, engendrada pela atividade-guia de estudo, qual seja: o 
pensamento por conceitos e a consequente estruturação da personalidade 
e da concepção de mundo. 
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Nessa fase, o sujeito acaba vivendo uma dicotomia entre o que deseja e o que se 

espera dele, ou o que é necessário que ele desenvolva em um mundo social 

concreto. Na escola, o que se percebe é que, embora sua atividade-guia continue 

sendo os estudos escolares, muitos se sentem desmotivados por não terem um 

projeto de vida definido, ou por ainda não reconhecerem sua realidade material 

concreta. Com isso, não percebem a necessidade nem a importância de se 

apropriarem dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, para 

compreensão e transformação de sua própria realidade.  

 

Ao abordarmos o ensino da LP, faz-se necessário então levarmos em consideração 

quem aprende a língua, para que, em que espaço-tempo esse sujeito aprende, em 

que contexto está inserido, o que é a sociedade e o que ela espera dos sujeitos.  

 

Para além de um ensino hegemônico e mecanicista da linguagem, adotamos em 

nossa pesquisa a concepção de língua(gem) como forma de interação – oral e 

escrita – em que o sujeito, a partir de sua prática social, de seu contexto sócio-

histórico, poderá desenvolver-se adquirindo possibilidades de operar com e sobre a 

linguagem nas diversas situações comunicativas, pois entendemos que a linguagem 

constitui a interação e é constituída por ela, ou seja, “ela tem um papel ativo na 

aquisição do conhecimento e que ela não resulta de uma convenção tácita entre os 

homens, mas das experiências históricas de uma dada comunidade” (FRANCHI, 

2011, p. 12). 

 

Ao compreendermos a linguagem como constitutiva dos sujeitos, assumimos um 

método reflexivo de ensino da língua portuguesa, ou seja, a partir dos 

conhecimentos já adquiridos socioculturalmente, o aluno, com a mediação do 

professor, ampliará sua capacidade de operar com a linguagem. É urgente 

repensarmos nossa prática, pois se os educandos não forem chamados a conhecer, 

mas apenas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador (como ocorre no ensino 

prescritivo da gramática), não haverá produção de conhecimento (FREIRE, 2016), 

mas apenas reprodução.  
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Entendemos que não fará sentido para o aluno um ensino de língua/ linguagem 

baseado na “decoreba” de normas e categorizações. Citando Freire (2011) 

compreendemos que 

 

A memorização mecânica do objeto não se constitui em conhecimento do 
objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição 
de um objeto e feita no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, nem 
dela, portanto resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala 
(FREIRE, 2011, p. 26). 
 

 

Assim sendo, quanto maiores forem as condições que o estudante tenha para 

apropriar-se da linguagem e desenvolvê-la, por meio de atividades que lhe permitam 

operar de forma reflexiva e criativa, maiores podem ser as chances de ele progredir 

em sua atividade de estudo, de interagir socialmente e de atuar criticamente nos 

diversos contextos.  

 

4.2 O ENSINO: UM ECONTRO COM A PRÁXIS 

 

Ao adotarmos em nossas aulas a concepção de língua como lugar de interação, 

passamos a compreender o sujeito como ativo, como produtor de conhecimento, por 

isso dizermos que a linguagem é constitutiva dos sujeitos. De acordo com Franchi 

(2011, p. 12), 

 

[...] o que se nota é uma concepção dialética entre linguagem e realidade. 
De um lado, a língua organiza o pensamento, produz ideias e compõe o 
quadro de referências para o agir do homem no mundo. Dessa forma, a 
língua constitui as experiências humanas. De outro lado, ela não instaura 
uma realidade supra-histórica inscrita na natureza das coisas, mas o que é 
fundamentalmente constitutivo é a capacidade que tem de recriar 
constantemente essa realidade, uma vez que ela é histórica. 
 
 

Assim sendo, quando dizemos que a linguagem é constitutiva é porque ela é 

adquirida e desenvolvida por meio das relações históricas e culturais, ou poderíamos 

dizer ainda que a língua é atividade e não obra, produção e não produto. Dizermos 

isso significa também reconhecermos, como assevera Geraldi (1991), que 

 

A língua (no sentido sociolinguístico do termo) não está de antemão pronta, 
dada como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-la segundo 
suas necessidades específicas do momento de interação, mas que o 
próprio processo interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a 
(re)constrói; que os sujeitos se constituem como tais à medida que 
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interagem com os outros, sua consciência e se conhecimento de mundo 
resultam como “produto” deste mesmo processo [...] (GERALDI, 1991, p. 2). 
 

 

Por isso partimos do pressuposto de que é necessário considerar o ensino da língua 

dentro de uma concepção de linguagem que a entende como forma de interação, 

pois é por meio dela que o sujeito age com seu interlocutor em um contexto sócio-

histórico e ideológico. Por esse motivo não pode ser ensinada como um produto 

pronto, acabado, ou reduzir-se à prescrição e memorização de categorias. 

 

Precisamos também ter clareza do quanto da língua o estudante já conhece, o 

quanto ele já sabe e o quanto ainda precisa desenvolver; quem é esse estudante; 

em qual contexto ele está inserido; quais são seus objetivos e projetos. Porém, para 

que essas questões se evidenciem em nossa prática, é necessário, primeiramente, 

termos consciência de que nossa atividade é de natureza intelectual e não técnica; é 

de humanização e produção de conhecimento. Caso contrário, acabamos apenas 

nos tornando reprodutores de um ensino de língua hegemônico e prescritivo. Por 

isso, dizemos também que é necessário termos ciência da intencionalidade política 

de nossa atividade, pois um ensino de língua contra-hegemônico pode contribuir 

para emancipação dos sujeitos, uma vez que é por meio da linguagem escrita/falada 

que o estudante tem acesso aos conhecimentos produzidos historicamente, interage 

com a sociedade e atua nos diversos contextos sociais. 

 

Ressaltamos também “que todo aprendizado deve encontrar-se intimamente 

associado à tomada de consciência da situação real vivida pelo educando” (FREIRE, 

1979, p. 6), principalmente ao tratar-se de adolescentes que ainda estão no 

processo de construção de significações do mundo ou dos conceitos científicos. 

Para tanto, como assevera Freire (1979), o educador que queira formar sujeitos 

críticos não deve limitar-se ao ensino de técnicas e noções abstratas. 

 

Não podemos ser utópicos em pensar ser essa uma tarefa simples ou fácil, uma vez 

que ela está diretamente ligada à formação (inicial e continuada) do professor e aos 

desafios cotidianos que, de maneira geral, ele enfrenta no contexto escolar. Os 

professores, mais precisamente os de LP, precisam encarar a dificuldade que os 

estudantes, em sua maioria, têm de operar com a língua materna, rotulando-a de 

difícil. Por isso, enfatizamos em nossos estudos as concepções de língua, de sujeito 
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e de ensino que ensejam a práxis humanizadora. Essas, por sua vez, evocam um 

ensino de língua reflexivo, em que ao sujeito aprendente será oportunizado o 

trabalho com uma língua viva, elástica, constituída historicamente e aprendida nas 

interações sociais, em diferentes instâncias de aprendizagem. 

 

Pensar o ensino da LP nesse contexto significa também pensarmos sobre os 

processos de formação do educador que é quem medeia todo o processo de ensino-

aprendizagem. Sobre a formação inicial Shor e Freire (1986, p. 130) ressalta que 

 

Nossa experiência na universidade tende a nos formar à distância da 
realidade. Os conceitos que estudamos na universidade podem trabalhar no 
sentido de nos separar da realidade concreta à qual, supostamente, se 
referem. Os próprios conceitos que usamos em nossa formação intelectual 
e em nosso trabalho estão fora da realidade, muito distantes da sociedade 
concreta. Em última análise, tornamo-nos excelentes especialistas, num 
jogo intelectual muito interessante – o jogo dos conceitos! É um “balé de 
conceitos”. 
 

 
Embora estejamos no século XXI, observamos que o que Freire disse no século 

passado não mudou de lá para cá. Ainda há um distanciamento entre o que se 

ensina na universidade e a realidade da sala de aula. Muitas vezes, imersos nos 

conceitos, vamos tentando engendrar nossas aulas, pautando-nos em livros 

didáticos ou, até mesmo, em materiais oriundos das secretarias de educação, sem, 

contudo, refletirmos sobre o que advogam. Às vezes, o educador faz isso de forma 

consciente: tem compreensão da realidade e da necessidade do seu educando, 

sabe que naquela perspectiva de trabalho adotada a aprendizagem não será 

consolidada, mas vive a tensão entre o currículo escolar e a tomada de uma postura 

crítica mediante às imposições do sistema. É muito comum, por exemplo, 

 

[...] professores alegarem que “ensinam” determinadas noções porque elas 
são exigidas pelas séries seguintes, pelo Vestibulinho, pelo vestibular, e 
mais atualmente pelo ENEM. Não se dão conta de que esta exigência 
acaba se fechando no interior da própria estrutura do sistema escolar. 
Passado o tempo de nele viver, esquece-se a informação [...] (GERALDI, 
2013, p. 91, grifo nosso). 
 

 
Assim, faz-se necessário o despertar da autonomia e da criticidade do educador 

mediante o currículo e o sistema de forma geral, para que possamos atuar sob uma 

perspectiva contra-hegemônica, oportunizando no contexto escolar a troca de 
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experiências, a problematização dos conteúdos, a partir de uma reflexão dialógica e 

dialética entre teoria e prática, a fim de questionarmos e transformarmos as 

ideologias existentes.  

 

É importante que o educador sempre faça uma boa leitura conjuntural, pois às vezes 

há propagação de ideologias, até mesmo em ações formativas iniciais (ou 

continuadas), que são estratégias políticas neoliberais travestidas em discurso de 

autonomia, sem o desenvolvimento de uma consciência crítica transformadora. 

Nessas estratégias neoliberais, os profissionais podem acabar se tornando apenas 

executores de propostas e metodologias repassadas nos “pacotes” formativos, que 

desvalorizam o seu saber-fazer e os inserem em um pragmatismo sem reflexão 

teórica que se apropria da sua atividade para fortalecer a hegemonia classista 

dominante, instalando-a no senso comum. 

 

Enfatizamos aqui a relevância da pedagogia libertadora freiriana, em que a 

dialogicidade é princípio e meio para alcançarmos nossos objetivos. Sobre o diálogo, 

Freire (1979, p. 107) enfatiza que esse 

 

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, 
da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se 
fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia 
entre ambos. Só aí há comunicação. 
 

 
Ou seja, a dialogicidade não apenas oportuniza o diálogo, o conhecimento da 

realidade do outro, de sua visão de mundo, o que também é muito importante, mas 

também oportuniza problematizarmos a situação que estamos vivendo para então 

refletirmos sobre a práxis educativa. 

 

Considerarmos que essa ação dialógica propõe alcançar a transformação da 

realidade. Isso implica responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina e 

objetivos (SHOR ; FREIRE, 1986), não em um nível idealista, mas envolvendo ação 

e reflexão num movimento dialético, segundo o qual, para Freire (2016), é o que nos 

leva à transformação da realidade, ou ao ser mais. Essa concepção de liberdade 

filosófica trazida por Freire se sustenta na noção de que o homem é um ser de 
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relações construídas historicamente com o mundo e com os outros, de forma que 

ele se recria e se transforma nessas relações, transformando também o mundo. 

  

O espaço escolar pode colaborar para o ser mais do educador e do educando, uma 

vez que, enquanto ensino, também aprendo, e isso requer uma proposta de diálogo 

e amorosidade; uma prática não conivente com a opressão. Nas palavras de Freire 

(2016, p. 94), 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com 
a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 
seres vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se 
numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas 
nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a 
de problematização dos homens em suas relações com o mundo. 
 

 
Enquanto educadores, ao desenvolver essa consciência, tornamo-nos produtores de 

conhecimento, e não apenas reprodutores. E se assim o desejamos ser, é 

necessário que também desenvolvamos:  

 

[...] rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 
criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir 
riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão 
crítica sobre a prática, reconhecer e assumir a identidade cultural, ter 
consciência do inacabamento, reconhecer-se como um ser condicionado, 
respeitar a autonomia do ser do educando, ter bom senso, ser humilde, 
tolerante, apreender a realidade, ser alegre e esperançoso, estar convicto 
de que mudar é possível, ser curioso, ser profissionalmente competente, ser 
generoso, comprometido, ser capaz de intervir no mundo. Ensinar exige 
liberdade e autoridade, tomada consciente de decisões, exige saber escutar 
e reconhecer que a educação é ideológica, exige disponibilidade para o 
diálogo e, finalmente, exige querer bem aos educandos (GADOTTI, 2007, p. 
43). 
 

 
Na perspectiva da pedagogia libertadora freiriana, a partir dos princípios da 

dialogicidade, da dialética e da autonomia entendemos a educação com um ato 

político e, portanto, não neutra, mas problematizadora, buscando a formação de 

uma consciência crítica, de um sujeito ativo na sociedade, que tenha condições de 

transformar a si mesmo e sua realidade, ou ser mais. 

 

No próximo capítulo abordaremos a epilinguagem como possibilidade para um 

ensino reflexivo da LP, um ensino que contribua para a humanização dos sujeitos. 
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5 ABORDAGEM EPILINGUÍSTICA NA HUMANIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

O termo epilinguismo tem sua origem com a Teoria das Operações Enunciativas do 

linguista francês Antoine Culioli (1999, apud, ZAVAGLIA, 2016). O autor diferencia 

atividades epilinguísticas de metalinguísticas dizendo que estas são atividades 

conscientes e aquelas seriam atividades não conscientes.  

 

Em contraposição aos estudos de Culioli, Geraldi (2013) defende que a distinção 

entre atividades metalinguísticas e epilinguísticas com base na consciência ou 

inconsciência são problemáticas, uma vez que, segundo ele: “até que ponto 

podemos dizer que uma criança que repete ao seu companheiro de brincadeiras 

como se joga um jogo, retomando explicação que já havia dado, através de uma 

paráfrase, pratica uma atividade inconsciente?” (GERALDI, 2013, p. 190). Todavia, 

Romero (2011) esclarece essa divergência ao destacar que 

 

A compreensão da atividade de linguagem esbarra justamente nesta questão, 
que é dar conta de uma racionalidade que, embora não passe pelo dizível – 
uma racionalidade “inacessível”, portanto –, tem como ser apreendida por meio 
das línguas, desde que se considerem as reduções que necessariamente 
ocorrerão. 
A atividade epilinguística consiste, assim, nessa “racionalidade silenciosa”, que 
não é em absoluto a racionalidade da comunicação, como observamos, bem 
mais adiante, em uma passagem em que Culioli afirma aceitar perfeitamente a 
racionalidade “organizada com o propósito da comunicação” por ser “preciso 
que tenhamos uma estabilidade linear de tal modo que se possam efetuar 
trocas, comunicar”. Como ressalta inúmeras vezes o linguista, “essa 
estabilidade é extremamente interessante, porque, justamente, é preciso ao 
mesmo tempo ir além dela e explicar por que ela se constitui como se constitui, 
de modo a ser eficaz” (ROMERO, 2011, p. 154). 
 

 
Entendemos que, enquanto Geraldi (2013) toma uma representação como objeto de 

análise, Culioli (1999, apud, ZAVAGLIA, 2016) considera o processo construtivo 

dessa representação. Geraldi (2013, p. 190) ainda diferencia atividades 

epilinguísticas de atividades metalinguística, dizendo que as primeiras são 

atividades de reflexão sobre a linguagem, reflexão sobre as diferentes formas de 

dizer. Já as atividades metalinguísticas ocorrem “como uma reflexão analítica sobre 

os recursos expressivos, que levam à construção de noções com as quais se torna 

possível categorizar tais recursos”. No entanto, Romero (2011) traz outra 

explanação que esclarece a distinção entre essas duas abordagens. Na perspectiva 

das TOPE, segundo explanação dessa autora, 
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[...] como bem assinala Normand, a distinção feita por Culioli entre o 
epilinguístico e o metalinguístico – é retomada por outros autores de um 
modo nem sempre muito claro – é fundamental, marcar a diferença entre “a 
racionalidade do linguista” e a “racionalidade do locutor” (idem, p.72-73), 
entre a racionalidade a ser explicitada pelo linguista – uma racionalidade 
“tagarela”, nas palavras de Culioli (idem, p.48) – e a racionalidade 
silenciosa. 
Percebe-se, assim, que o raciocínio metalinguístico consiste em uma 
“representação-simulação” (idem, p.193) do que se passa na fonte, aquém 
da superfície linear exteriorizada, e que ocorre simultaneamente a essa 
exteriorização (ROMERO, 2011, p. 155). 
 

 
Aqui podemos entender que a metalinguagem na teoria culioliana é a reflexão 

analítica que o sujeito enunciador faz para si mesmo na operação de regulação para 

referenciar uma noção. Todavia, interessa-nos neste estudo pensar as atividades 

epilinguísticas como sinônimo de linguagem, assim como define Rezende (2008), ou 

seja, como um trabalho de representação, referenciação e equilibração que permite 

ao homem construir a significação. Mas o que seriam essas operações? Vamos 

descrever brevemente algumas delas. 

 

5.1 REPRESENTAÇÃO 

 

Essa primeira operação, que alicerça a atividade de linguagem, é, segundo Zavaglia 

(2016) e Onofre (2007), predominantemente de caráter psicológico. É a capacidade 

que o indivíduo desenvolve de construir suas noções, ou ainda de representar o que 

deseja, ou a forma como apreende o mundo. Representar, 

 

Trata-se da capacidade que o sujeito tem de observar os objetos do mundo, 
atribuir-lhes valores, e isso se faz na relação entre os valores de (P) de um 
objeto e os não-valores (P’) desse objeto. A representação mental, então, 
constrói-se pela afirmação de uma série de valores característicos de um 
objeto X, o que implica a negação de tantos valores (ONOFRE, 2007, p. 
154). 
 

 

Ao falarmos da representação, remetendo-nos para o contexto de sala de aula, 

podemos considerar o reconhecimento de sentidos diversos, ao tratarmos por 

exemplo, da leitura e compreensão de textos. Muitas vezes, na escola, segundo 

Geraldi (2013, p. 106), o texto aparece como um objeto de leitura vozeado em que o 

professor lia o texto em voz alta e depois pedia que os alunos lessem, lia melhor 

quem se aproximasse mais do “modelo” lido pelo professor; um objeto de imitação 

em que, nas atividades de produção, imitava-se tanto a estrutura quanto a forma 
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escrita do texto lido; e como objeto de fixação de sentidos em que não era possível 

produzir sentidos, como o fazemos (ou ao menos tentamos) hoje; o significado era 

fixo de acordo com o ditado pelo professor ou escritor. 

 

Se considerássemos apenas essas três possibilidades nas atividades de leitura, 

compreensão de sentidos e escrita de textos, estaríamos anulando a capacidade de 

o sujeito realizar suas representações, ou formular suas noções que são produzidas 

a partir de um conjunto de referências formuladas nas interações sociohistóricas e 

culturais. 

 

5.2 REFERENCIAÇÃO 

 

A referenciação é uma operação que correlaciona os domínios linguísticos e 

extralinguísticos. É uma construção e como tal, segundo Zavaglia (2016, p. 50), 

 

[...] não pode ter os resultados possíveis de seus mecanismos operacionais 
pré-estabelecidos de modo que os elementos do nível linguageiro, que são 
objetos simbólicos e construídos, representantes do mundo físico-cultural, 
estabeleçam com os elementos do nível linguístico, que também são 
objetos simbólicos construídos e, ao mesmo tempo, físicos (sons ou letras), 
uma relação univocamente simétrica. 
 

 

O que o autor citado acima quer dizer é que referenciar não é simplesmente 

correlacionarmos o objeto com seu nome, mas termos condições de fazermos 

agenciamentos entre o signo e seu significante. Ou seja, quando o sujeito diz flor a 

relação entre signo e objeto é construída a partir do contexto sócio histórico e 

ideológico em que o processo de referenciação foi produzido. Flor: de qual espécie, 

tamanho, cor, etc. A referência de um sujeito para esse objeto pode não ser a do 

outro.  

 

Para fazermos esse exercício são necessárias, “operações que se manifestariam 

nas negociações de sentido, em hesitações, em autocorreções, reelaborações, 

rasuras, pausas longas, repetições, antecipações, lapsos, etc. e que estão sempre 

presentes nas atividades verbais [...]” (GERALDI, 2013, p. 24). Esse é o exercício 

epilinguístico. Podemos assim dizer que a referenciação é construída mediante as 

possibilidades de interação do sujeito, quanto mais diversas forem essas 
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possibilidades, maior será a capacidade do sujeito de operar com a língua, e 

produzir sentidos. 

 

5.3 REGULAÇÃO 

 

A regulação é a terceira atividade de operação linguística e é indissociável das 

operações de representação e referenciação. Nesse processo, segundo Zavaglia 

(2016), estão em jogo as representações daqueles que participam da enunciação, 

sendo, portanto, uma confirmada e outra suposta. Poderíamos dizer ainda que seria 

um “jogo” de ajustamentos. Segundo Onofre (2007): 

 

[...] tais ajustamentos são possíveis de levar em conta que a linguagem 
caracteriza-se por ser ao mesmo tempo estável e instável, o que possibilita 
a incessante criação de sentidos, que se cristalizam no momento da 
enunciação e já se abrem para novas ocorrências e novos valores 
(ONOFRE, 2007, p. 156). 
 

 

Regular, portanto, é estabilizar, é escolher o que será dito, como será dito, para 

quem vou dizer, com que propósito. Todavia, nesse processo, embora pareça 

contraditório, não há rigibilidade nem imutabilidade, mas, sim, é um processo 

plástico, dinâmico. Para Zavaglia (2016), essa estabilização decorre da própria 

natureza da atividade da linguagem, pois 

 

[...] ao mesmo tempo em que percebemos um universo linguístico em 
constante movimento, em princípio inacessível e incontrolável, temos 
também a nítida certeza de que há uma coerência interna gerando, e ao 
mesmo tempo, permitindo as deformações, as variações e as diferenças[...] 
(ZAVAGLIA, 2016, p. 56). 
 

 

Esses “ajustamentos” caracterizam a natureza psicossociológica dos sujeitos, 

portanto, é necessário levarmos em consideração as condições de quem participa 

do processo de ensino-aprendizagem – professor e aluno – refletindo sobre: Quem 

ensina a língua? Para quem? Em que espaço tempo estamos inseridos? O que é a 

escola? Para que aprender a usar a linguagem? Que sociedade é essa? O que ela 

quer de mim? Compartilhamos da crítica que Rezende (2006) faz às abordagens de 

ensino e às pessoas que refletem sobre o ensino da língua procurando encontrar 

nos textos orais e escritos dos alunos “não o estilo de cada um, a sua possibilidade, 
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mas as variáveis dos sociolinguistas e dos psicolinguistas (norma culta, variação de 

classe social, regional etc.)” (REZENDE, 2006, p. 15).  

 

Vale ressaltarmos ainda que esses processos são mecanismos dinâmicos que se 

correlacionam. Nesse sentido, 

 

Quanto mais intenso for o diálogo interno, ou a atividade epilinguística, mais 
intenso será o dialogo externo, ou o resultado intersubjetivo dos processos 
de produção e reconhecimento de formas. [...] ao investir esse material de 
significação para falar e ouvir, ler e escrever, é o sujeito que construirá, de 
modo plástico e dinâmico através de sua atividade epilinguística, a 
significação (ZAVAGLIA, 2016, p. 39). 
 

 

A partir da compreensão de língua como produto social, as circunstâncias do sujeito, 

sua condição subjetiva e objetiva e seu contexto histórico-cultural fazem parte desse 

processo de aquisição e significação da língua. Nesse sentido é importante 

ressaltarmos que “estamos sempre criando palavras dentro das possibilidades, com 

restrições e liberdades, permitidas por nossa língua ou novas estruturas sintáticas, 

que vão de encontro às regras categóricas do português” (ZAVAGLIA, 2016, p. 41). 

  

Não podemos esquecer que, ao operarmos com a língua, não usamos apenas 

aquele significado estático dicionarizado, mas o significado construído no contexto 

enunciativo, pois é exatamente esse contexto que fornece a moldura para a 

construção dos significados. Nos diferentes contextos, lemos os signos, atribuindo-

lhes sentidos diversos, apropriamo-nos das noções, transformando-as em 

enunciados, e com elas parafraseamos, metaforizamos, ironizamos, choramos, 

rimos, etc. 

 

As atividades epilinguísticas possibilitam assim um trabalho com a língua, nas quais 

o estudante em contato com textos reais, orais e escritos de gêneros diferentes, em 

variações históricas, temporais, regionais e culturais diversas, poderá, em situação 

de aprendizagem, construir conhecimento. Para que esse conhecimento seja 

produzido, nossa pesquisa volta-se, então, para um ensino de língua que articule as 

atividades epilinguísticas aos exercícios de análise linguística, em que a 

metalinguagem, também importante para o desenvolvimento de habilidades leitoras 
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e escritoras do sujeito possa ser contemplada sem, contudo, aprisionar-se em 

memorizações de regras e categorizações morfológicas e sintáticas. 

 

Acerca do estudo da gramática na escola, Franchi (2006) destaca a necessidade de 

conceber a gramática de um modo diferente, isto é, 

 

[...] como um conjunto de regras e princípios de construção e transformação 
das expressões de uma língua natural que as correlacionam com seu 
sentido e possibilitam a interpretação [...] a gramática não somente não é 
“restritiva” ou “limitante”, mas é mesmo condição de criatividade nos 
processos comunicativos mais gerais [...] (FRANCHI, 2006, p. 99-100). 
 

 

Na perspectiva de adotarmos uma abordagem de ensino da LP diferenciada e 

estimulante, buscamos associar as atividades epilinguísticas à prática de análise 

linguística, promovendo o ensino da língua a partir de atividades de reflexão, indo 

dessa forma para além das categorizações e memorização de normas gramaticais 

propostas nos livros, apostilas e manuais didáticos. Entendemos que a gramática 

não pode ser dissociada dos usos da linguagem, ou seja, “não usamos a linguagem 

dissociando o que é fonológico, lexical, morfológico, sintático, semântico e 

pragmático” (ANTUNES, 2014, 39). Nas nossas representações, todas essas 

estratificações se misturam. Por isso, é importante promover a aprendizagem da 

língua a partir de situações cotidianas. 

 

A fim de que nosso aluno domine a língua, precisamos primeiramente permitir que 

ele reflita sobre ela e para isso, precisamos envolvê-los em situações de interação, 

para além de estratificações e memorização de categorias. Ou seja, ele precisa usar 

a linguagem, operar sobre ela, e as atividades epilinguísticas associadas à reflexão 

sobre a língua permitem que o estudante desenvolva essas operações, pois lhe dá 

condições de compreender a língua em seu processo de enunciação permitindo 

igualmente que as categorizações e normatizações passem a fazer sentido para o 

estudante em situações específicas de uso. 

 

Pensar o ensino de língua na perspectiva da humanização do sujeito é também 

mediar a atividade dos alunos operando a linguagem sob uma abordagem 

epilinguística que é interdisciplinar. Esta leva em conta esses sujeitos em alteridade, 

pois 
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[...] a formação interdisciplinar [...] pode favorecer o conhecimento de si 
próprio e o conhecimento do outro, por meio de constantes processos de 
centralização e de descentralização oferecidos em sala de aula. Esses 
exercícios permitem, também, constantemente que os alunos se coloquem 
no cenário original de produção de textos e se percebam como criadores. O 
amadurecimento desse processo permitirá a elaboração de um projeto de 
vida e, nesse momento, poderá organizar o seu aprendizado de modo 
instrumental (REZENDE, 2008, p. 104). 
 

 
Assim sendo, quando pensamos no ensino da língua portuguesa, esperamos que 

seja “nada mais que o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com 

intenções significativas da própria linguagem” (FRANCHI, 2006, p. 95). Esse é o 

exercício da atividade epilinguística que não se trata apenas da gramática em 

explicitação, ou da gramática em uso que se perfaz por atividades de observação e 

reflexão sobre a língua, mas de uma abordagem reflexiva da língua, em que o 

professor, sendo mediador do processo de ensino-aprendizagem, precisa incentivar 

o aluno a operar com a linguagem, entendendo-se que a atividade linguística se 

realiza por processos de representação, referenciação e regulação.  

 

No processo de ensino aprendizagem precisamos ensinar nosso aluno a explorar as 

diversas possibilidades que a língua oferece, cujas escolhas dependem das 

condições de uso ou propósitos para os quais a linguagem se manifesta. No próximo 

capítulo discorreremos sobre essas possibilidades, enfatizando o tópico escolhido 

para o nosso diálogo: ambiguidade e produção de sentidos.  
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6 DESAMBIGUIZANDO O ENSINO DE LÍNGUA(GEM) 

 

Na abordagem epilinguística, ao tratarmos de enunciados, podemos dizer que esses 

são sempre ambíguos do ponto de vista de nosso interlocutor, ou como afirma 

Zavaglia (2016, p. 42), “qualquer sujeito enunciador, ao enunciar cria ambiguidades. 

Entretanto, para ele, a sua fala nunca é ambígua a não ser que seja intencional”. No 

exemplo abaixo, elaborado por nós, buscamos exemplificar como se dá o processo 

entre enunciador-1 e enunciador-2 ou coenunciador, em que ambos precisam 

desambiguizar quem seja Mel: 

 

E1: - Ana, soube o que aconteceu com Mel? 

E2: - Ela estava muito doente. Morreu? 

E1: - Doente? Morreu? 

E2: - Sim, você não sabia?! 

E1: - Penso que estamos falando de pessoas diferentes. 

E2: - Afinal, de quem você está falando? 

E1: - Estou falando da Mel, minha cadelinha, foi roubada ontem à tarde! 

Mas de que Mel você está falando? 

 

A ambiguidade nesse exemplo teve lugar porque ambos os enunciadores conheciam 

um “personagem” de nome Mel; portanto, precisavam, cada um, desambiguizar, ou 

estabilizar quem era seu referente. 

 

O ensino da LP hoje também tem sido construído em meio a muitas ambiguidades. 

Precisamos também desambiguizá-lo, pois, por muito tempo, estudar a língua tem 

sido confundido com estudar a gramática. Todavia,  

 

[...] uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da 
língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo 
enunciados, percebendo a diferença entre uma forma de expressão e outra. 
Outra coisa é saber analisar uma língua dominando conceitos e 
metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a língua (GERALDI, 2013, 
p. 118). 
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Entendemos que as atividades epilinguísticas nos oferecem possibilidades de uma 

abordagem reflexiva de ensino, levando-nos a  

 

[...] diversificar os recursos expressivos com que falam e escrevem e a 
operar sobre a própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos 
gramaticais da sua língua [...] comparar as expressões, transformá-las, 
experimentar novos modos de construção canônicos ou não, brincar com a 
linguagem, investir as formas linguísticas de novas significações (FRANCHI, 
2006, p. 97). 
 

 

Podemos ilustrar o que estamos dizendo por meio de um recorte que fizemos de 

uma das obras mais famosas de Monteiro Lobato (2012), Sítio do Pica-Pau Amarelo, 

no trecho em que Narizinho acusa sua avó, D. Benta, por ter cometido um “erro” de 

gramática: 

 

- Pilhei a senhora num erro! – gritou Narizinho – A senhora disse: ‘Deixe 
estar que eu já te curo!’ Começou com o Você e terminou com o Tu, coisas 
que os gramáticos não admitem. O ‘te’ é do Tu, não é do Você... 
- E como queria que eu dissesse, minha filha? 
- Para estar bem com a gramática, a senhora deveria dizer: Deixa estar, que 
eu já te curo. 
- Muito bem, gramaticalmente é assim, mas na prática não é. Quando 
falamos naturalmente o que sai da nossa boca é ora o você, ora o tu; e as 
frases ficam muito mais jeitosinhas quando há essa combinação do você e 
do tu. Não acha? 
- Acho, sim, vovó, e é como falo. Mas a gramática... 
- A gramática, minha filha é uma criada da língua e não uma dona. O dono 
da língua somos nós, o povo [...] (LOBATO, 2012, p. 35). 
 

 

A personagem D. Benta nos traz uma percepção significativa por meio dessa fábula: 

precisamos ensinar nossos alunos a não se comportar diante da linguagem como se 

ela fosse uma instituição, ou um órgão fiscalizador que nos multará a cada desvio de 

conduta. É necessário que nosso aluno se sinta “dono” da língua. Entendemos que 

essa liberdade irá possibilitar-lhe operar criativamente com a linguagem e por 

consequência, com a gramática, entendendo suas estruturas e categorização, que 

não é apenas aquela enfaixada nas normas. Pois o ensino da língua como uma 

atividade mecânica, conduzido por repetição e memorização das regras, “não só não 

interessa à infância [...] como também é elemento de antagonismo ao 

desenvolvimento intelectual do aluno” (GERALDI, 2013, p. 119). E ao falarmos de 

aluno, enfatizamos crianças e adolescentes. 
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Precisamos, assim, levar esse aprendizado para além da necessidade de dar “nome 

aos bois”, como diz Franchi (2006). O “nome aos bois” seria um processo posterior 

ao da reflexão, advindo da necessidade natural de assim fazê-lo, no processo de 

amadurecimento do nosso aluno em relação aos conhecimentos linguísticos que ele 

já domina. Nesta ordem, as atividades epilinguísticas tornam-se ponto de partida 

para reflexões mais complexas. 

 

Em sua experiência com a língua, o aluno pode entender, por exemplo, que o sujeito 

de uma oração nem sempre é aquele que prática a ação, que o adjetivo também 

pode ser substantivo, ou seja, entender que a todo tempo estamos parafraseando e 

desambiguizando enunciados, pois entendemos que nossa relação com a linguagem 

é tanto dialógica quanto dialética. Dialógica, pois refletimos, reproduzimos e 

parafraseamos os enunciados de outros sujeitos que constituem nossas relações 

sociais, e dialética, porque ao mesmo tempo em que a língua organiza o 

pensamento e produz ideias, ela também recria a realidade que vivemos. 

 

Nessa construção, o professor de Língua Portuguesa, tendo o conhecimento 

metalinguístico, ou o conhecimento da estrutura da língua, precisa fazer com que os 

alunos a dominem, sem, contudo, distanciá-los de sua experiência com a linguagem. 

Essa experiência com a linguagem poderá potencializar a formação humana dos 

estudantes, quando atenta para a diversidade linguística. 

 

Sobre o aspecto da formação humana, Rezende (2006) enfatiza a necessidade de 

pensarmos um ensino de língua ligado em questões sutis, para a formação da 

autonomia dos sujeitos, ou seja, ligado 

 

[...] à subjetividade, à individuação, às emoções, ao afeto, que estão nas 
raízes da motivação, da construção e da organização do conhecimento, do 
saber e, consequentemente, das possibilidades expressivas em geral e 
linguísticas em particular. Essa subjetividade assemelha-se a uma 
impressão digital e constitui o estilo de cada um [...] (REZENDE, 2006, p. 
15). 
 

 

Ao ensinarmos a LP pensando na formação humana dos sujeitos, estamos também 

assumindo um compromisso ético com a sociedade, em especial, junto às classes 

menos favorecidas, mostrando aos falantes da variedade não culta que ele ainda 
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não se apropriou da variedade de prestígio, mas que participa da construção dessa 

variedade. Afinal, na sociedade contemporânea, “não se quer mais somente um 

cidadão que reconheça a herança cultural, mas que seja produtor de cultura” 

(GERALDI, 2009, p. 58). Ressaltamos ainda que, ao assumirmos uma perspectiva 

reflexiva de ensino da língua, estamos assumindo que a aprendizagem da língua 

coopera, como afirma Freire (2016, p. 28), com a construção de uma consciência 

reflexiva da cultura, com a reconstrução crítica do mundo humano e com a abertura 

de novos caminhos. 

 

Para a formação desse cidadão, as atividades epilinguísticas são mais fundamentais 

do que a aplicação de exercícios metalinguísticos, ou exercícios de análise 

construídos pela reflexão de outros, pois “aquele que nunca refletiu sobre a 

linguagem pode decorar uma gramática, mas jamais compreenderá seu sentido” 

(FREIRE, 2016, p. 59). 

 

Assim sendo, é importante que a epilinguagem, associada às práticas de análise 

linguística, parta de situações enunciativas práticas e então “para cada aula prática 

de análise linguística, o professor deverá selecionar apenas um problema” 

(GERALDI, 2006, p. 74). Dessa forma, o professor poderá sistematizar o currículo a 

partir das necessidades dos estudantes, problematizando as situações de operação 

com a língua, instrumentalizando os estudantes a partir de outros exemplos de 

situações comunicativas, para que eles, então, possam fazer a autocorreção ou 

reescrita de seus textos, aprofundando seus conhecimentos e consolidando-os. A 

metalinguagem nesse processo será inserida de forma muito natural, pois o 

estudante fará a identificação de verbos, concordâncias, ortografia, pontuação, 

sinônimos etc., porém aquela metalinguagem “exuberante”, como ironiza Geraldi 

(2006, p. 77), só será inserida quando solicitada pelo estudante. 

 

Objetivando exemplificar um ensino de língua reflexivo, que pense na humanização 

dos sujeitos, bem como nas necessidades dos estudantes da 2ª série do EM, 

identificadas durante nossas aulas de LP no 1º Trimestre de 2018, abordaremos, no 

subcapítulo seguinte, de forma sucinta, o conteúdo linguístico que será desenvolvido 

na sequência de atividades trabalhadas em nossa pesquisa empírica, tendo como 

foco a ambiguidade na língua.  
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6.1 POLISSEMIA E AMBIGUIDADE NA LÍNGUA(GEM) 
 

Considerando que o objetivo da nossa pesquisa é refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa por meio de atividades de operação 

com e sobre a linguagem, envolvendo palavras e expressões ambíguas, fizemos 

uma breve reflexão sobre a ambiguidade, uma vez que, mediante as dificuldades 

encontradas entre os estudantes com os quais dialogamos em nossa pesquisa 

empírica, este é o assunto eleito para elaborar a sequência de atividades de nossa 

intervenção metodológica.  

 

Compreendemos que atividades de reflexão sobre a linguagem e análise linguística 

poderão colaborar para o desenvolvimento desses estudantes que já estão em vias 

de concluir sua educação básica, para que possam operar com os recursos 

linguísticos em suas interações de forma crítica e não ingênua. Como destaca 

Rezende (2010, p. 7),  

 

Existe uma variação radical de experiência (variação espaço-temporal dos 
indivíduos) e de expressões linguísticas correspondentes. São, pois, as 
singularidades das situações de ensino que precisam estar no horizonte de 
quem se propõe a pensá-las. 
 
 

Rezende (2010, p. 7) ressalta ainda que “[...] mesmo pessoas muito próximas e que 

falam por meio de arranjos léxico-gramaticais semelhantes não se entendem. E o 

indivíduo sozinho também enfrenta problemas de compreensão de si próprio”. Isso 

nos leva a entender que a ambiguidade é constitutiva da linguagem, que toda 

palavra ou enunciado é ambíguo. Para melhor clarear esse entendimento, tomamos 

como exemplo o enunciado: 

a) O menino jogou a bola 

 

Aparentemente esse enunciado “a” não seria tratado nas análises linguísticas 

tradicionais como ambígua. Todavia, se operarmos sobre esse enunciado, surgem 

vários questionamentos, como: 

 

Que é ser menino?  

Quem é esse menino? 
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Que é jogar?  

O que é ser bola?  

Esse tal menino chutou a bola? 

O menino passou uma situação para outro?  

O menino arremessou a bola?  

O menino era atleta (jogador) de bola? 

Que esporte que usa bola esse menino jogou? 

 

Há ainda uma infinidade de questionamentos sem resposta, ou passíveis de serem 

respondidos pelo enunciado “a”. Como trabalhar essa ambiguidade? Rezende 

(2008) afirma que é papel da escola 

 

[...] ensinar o aluno a pensar o seu pensar, atividade esta que traz em seu 
bojo processos simultâneos de centralização (identidade e auto- 
conhecimento) e descentralização (alteridade ou conhecimento do outro). 
Esta última atividade, com certeza, o ambiente natural não faz. A atividade 
epilinguística, por meio de mecanismos de parafrasagem e 
desambiguização, permite que textos sejam transformados em busca de 
uma adequação precisa a um cenário psicossociológico (REZENDE, 2008, 
p. 96-97). 
 
 
 

Os livros didáticos do Ensino Médio tratam o tema ambiguidade de forma superficial, 

apenas separando a ambiguidade da polissemia e diferenciando esses dois casos 

da homonímia, como se tudo que falamos e ouvimos já estivesse compartimentado 

dentro da gramática. Além disso, a temática geralmente só é abordada de forma 

específica nos livros da 1ª série do EM, em tópico reservado à semântica e 

enunciação. A partir dessa série, as atividades que envolvem semântica e 

enunciação são apresentadas com menos objetividade. Para compreendermos 

melhor como esse conteúdo tem sido abordado no EM, escolhemos para análise 

três coletâneas de livros didáticos que são utilizadas nas escolas públicas do ES – 

inclusive uma delas é usada na escola onde atuo como professora e onde 

desenvolvemos nossa intervenção11. E, analisamos também, uma apostila utilizada 

em uma escola da rede privada. 

 

                                            
11 A escolha dos livros didáticos e apostilas analisados neste capítulo, deu-se em virtude de já termos 
trabalhados com esses materiais durante nossa experiência como professora de LP. Sendo assim 
são matéria que já conhecemos tanto suas potencialidades quanto suas fragilidades. 
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O livro Português: Linguagens, volume 1, de William R. Cereja e Thereza C. 

Magalhães, ano 2010, traz o conceito de polissemia definindo-a como “propriedade 

que uma palavra tem de apresentar vários sentidos” (p. 140), o conceito de 

ambiguidade como “a duplicidade de sentidos que pode haver em um enunciado ou 

em um texto, verbal ou não verbal” (p. 141) e subdivide, ainda, a ambiguidade como 

problema de construção e ambiguidade como recurso de construção. As atividades 

propostas são dividas em blocos, de acordo com cada tópico abordado. Vejamos a 

seguir algumas dessas atividades. A figura 01 aborda o conceito de polissemia e a 

figura 02, o conceito de ambiguidade: 

 

Figura 1 – Exercício de polissemia do livro dos autores Cereja e Magalhaes (2010)    
Português: linguagens, v 1, p. 140  

 

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2010)  

 

 

 

Figura 2 – Exercício de ambiguidade do livro dos autores Cereja e Magalhaes (2010) 
Português: linguagens, v 1, p. 143 

 

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2010) 
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Como se pode observar, a primeira atividade leva o aluno/leitor a pensar em 

substituição vocabular, instiga-o a tomar conhecimento da diversidade de 

expressões da nossa língua, mas não trabalha com um sentido contextual. Já na 

segunda atividade, o aluno necessita perceber a diferença de sentidos em relação à 

mudança estrutural dos enunciados; para tanto, a mediação do professor na 

resolução da atividade é indispensável. 

 

O livro Português: leitura, gramática, produção de texto, volume 1, de Sarmento e 

Tufano (2010), traz o conceito de polissemia definindo-a como “a multiplicidade de 

significados que uma palavra pode ter” (p. 253) e acrescenta que “praticamente 

todas as palavras são polissêmicas” (p. 253). Em seguida, traz uma sequência de 

atividades e no meio dessas atividades apresenta uma caixa de texto diferenciando 

polissemia de homonímia, dizendo que a diferença dessa para aquela está na 

extensão ou não do sentido básico da palavra – quando há extensão há polissemia, 

quando não há, temos homonímia. Exemplificaremos a seguir uma das atividades 

propostas: 

 

Figura 3 – Atividade sobre polissemia do livro dos autores Sarmento e Tufano (2010) 
– Português: leitura, gramática, produção de texto - V. 1, p. 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sarmento e Tufano(2010)  

 

 
1) O humor da tira vem do desencontro entre os significados atribuídos 
pelos personagens à expressão cão de guarda. 
a) Com qual significado Hagar (o guerreiro com capacete de chifres) usou 
a expressão no primeiro quadrinho? 
b) E qual significado seu colega, Eddie Sortudo, atribuiu à mesma 

expressão? 
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Nessa atividade, o aluno necessita identificar os diferentes sentidos de uma mesma 

expressão, ou seja, precisa fazer um exercício de desambiguização do enunciado 

para cada personagem. 

 

Já a apostila de Língua Portuguesa12, volume 1, de Cardoso, Imayuki e Perez 

(2017), aborda os conceitos de polissemia e ambiguidade em capítulos diferentes e 

sugere algumas atividades como a que trouxemos abaixo:  

 

Figura  4 – Atividade sobre ambiguidade Apostila Sistema Inter@ativo: Língua 

Portuguesa. 1 ano, v. 1, p. 43. 

 

Fonte: Cardoso; Imayuki ; Perez (2017)  

 

                                            

12 Essa apostila é utilizada na Rede Adventista de Ensino, em todo Brasil. 



76 

Notamos que geralmente o aluno necessita de auxílio do professor para 

compreender o que seja ambiguidade referencial. Além disso, é interessante 

destacar que apenas por vias de uma atividade ou outra proposta pelo LD, o aluno 

não desenvolverá sua capacidade linguístico-discursiva, ou ampliará suas 

habilidades em utilizar os recursos linguísticos nas interações sociais beneficiando-

se desses recursos enquanto sujeito ativo e crítico. Assim sendo, é necessário que o 

professor apresente exercícios de operações com a linguagem para que o aluno 

manipule a língua, a partir das noções que já domina, a fim de que, nas interações 

promovidas no ambiente educativo da sala de aula seja possível ampliar a 

capacidade enunciativa. 

 

Buscamos também alguns exemplos de como a polissemia e ambiguidade são 

trabalhadas nos materiais didáticos da 2ª série. Vamos citar dois exemplos: 

 

Figura 5 - Atividade ambiguidade do livro dos autores Cereja e Magalhães (2010) – 
2º ano – vol. 2, p. 55 

 

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2010) 
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Como se pode observar a partir do exemplo da figura 5, as atividades que envolvem 

ambiguidade ou polissemia sempre aparecem atreladas a algum conteúdo 

gramatical, em atividades de leitura e intepretação de quadrinhos ou charges. Não 

percebemos, de forma significativa, essa temática sendo explorada em poemas, 

textos em prosa, ou mesmo em manchetes e anúncios para que se pudesse 

explorar a leitura e a utilização de tais recursos na construção de tais textos.  

 

Figura 6 - Exercício Metalinguístico da Apostila dos autores Cardoso; Imayuki e 
Perez (2017) - Sistema Inter@ativo: Língua Portuguesa. – 2. Ano, v. 2, p. 25.  

 

Fonte: Cardoso; Imayuki ; Perez  (2017)  
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Como podemos observar nas questões da figura 06, em nenhum momento foi 

explorada a polissemia e ambiguidade contidas na fala de Calvin; explorou-se 

apenas estrutura dos enunciados e atividades metalinguísticas. 

 

Há estudos, todavia, que vão além dessa abordagem, apenas conceitual, usada nos 

livros didáticos. Um exemplo é abordagem do livro Manual de semântica: noções 

básicas e exercícios13 de Márcia Cançado (2013).  

 

Sabemos que dar significado às palavras não é uma tarefa fácil, justamente porque 

esse significado só é estabelecido pelo contexto. Se analisarmos, por exemplo, o 

enunciado “Cortaram minha rede”. É provável que perguntem: “De que rede você 

está falando?” “Elétrica, de água, de balançar, de internet, de pescar, de cabelo?” 

Nesse caso é necessário que o falante contextualize o enunciado antes de fazer tal 

declaração; caso contrário, a palavra rede será ambígua de seis maneiras “[...] o 

contexto pode acrescentar informações que não estão especificadas no sentido; e, 

em exemplos de ambiguidade, o contexto exemplificará qual o sentido a ser 

selecionado [...]” (CANÇADO, 2013, p. 66). 

 

Para Cançado (2013, p. 138), a polissemia ocorre “quando os possíveis sentidos de 

uma palavra ambígua têm alguma relação entre si”. A ambiguidade, por sua vez, é 

quando uma palavra ou expressão está associada a mais de um significado, 

podendo ser utilizada intencionalmente para provocar humor, ironia, para 

manipulação dos sujeitos, ou de forma acidental, provocando confusão de sentidos.  

Analisemos, como exemplo, este primeiro anúncio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Esse não é um livro didático, mas pode ser utilizado pelo professor, a fim de ampliar seus 
conhecimentos ou até mesmo preparar suas aulas, uma vez que a autora traz bastantes exemplos. 
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Figura 7 – Anúncio do blog mundo das marcas sobre a batata Ruffles 

 
Fonte: Dias (2006).14 

 

Nesse anúncio, a palavra onda assume intencionalmente dois significados, 

referindo-se ao formato ondulado da batata ou enfatizando que esta é “a batata da 

moda ou do momento”. Analisando a charge da figura 08, temos também uma 

ambiguidade intencional que prova humor: 

 

Figura 8 – Charge sobre “trocar as roupas”  

 

Fonte: 4 Tirinhas (2016) 15 

 

O enunciado da charge “Não trocamos roupas íntimas” gera na personagem um 

espanto, que o faz chamar a vendedora de “Porcona”, uma vez que ele não 

                                            
14 Blog Mundo das marcas: Ruffles. 2006. Disponível em: 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ruffles-batata-da-onda.html.  Acesso em: 10 de abril, 
2018. 

 

15 Blog Descomplica. 2016. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-
content/uploads/2016/01/1-ambiguidade-estr.jpg. Acesso em: 22 abril, 2018. 

 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ruffles-batata-da-onda.html
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2016/01/1-ambiguidade-estr.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2016/01/1-ambiguidade-estr.jpg
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compreendeu, talvez por sua falta de conhecimentos prévios, em relação a essa 

situação, que uma loja de roupas íntimas não faz a troca das mesmas, caso o cliente 

venha comprá-las, associando o enunciado à falta de higiene da vendedora. A 

ambiguidade, como já dissemos, também pode ser acidental, como no anúncio da 

figura 09: 

 

Figura 9 – Anúncio de venda de móveis 

 

Fonte: Camargo (2012) 16 

 

O enunciado “Móveis por estes preços não vão durar nada!” com certeza estaria se 

referindo ao estoque de móveis, que acabaria logo pelo fato de estarem muito 

baratos. Todavia, a construção do enunciado foi infeliz, uma vez que gerou 

ambiguidade, provocando dúvidas no consumidor quanto à qualidade desses 

móveis. 

 
Os exemplos que buscamos nos revelam ainda os vários tipos de ambiguidade 

citados por Cançado (2013). Segundo ela, a ambiguidade pode ser: 

 

- Lexical: a duplicidade de sentido incide sobre um léxico (palavra), como exemplo 

de rede – existindo vários tipos de rede é necessário um contexto para determinar o 

sentido da palavra. Para Cançado (2013), a ambiguidade lexical é provocada por 

palavras homônimas e/ou polissêmicas. 

 

                                            
16 Ricardo Eletro. Disponível em:<https://www.falandodevarejo.com/2012/05/promocoes-absurdas-
2.html>. Acesso em 22 de abril 2018. 

https://www.falandodevarejo.com/2012/05/promocoes-absurdas-2.html
https://www.falandodevarejo.com/2012/05/promocoes-absurdas-2.html
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- Sintática: gerada pela estrutura sintática do enunciado. No exemplo citado por 

Cançado (2013, p. 76), “Homens e mulheres competentes têm o mesmo emprego”. 

Não sabemos se o adjetivo “competentes” está modificando homens e mulheres ao 

mesmo tempo, ou apenas mulheres, podendo assim ser interpretado das duas 

formas. 

 

- Por Escopo: a ambiguidade é gerada pela estrutura semântica do enunciado, ou 

seja, pela forma como se distribuem as palavras dentro da frase. Por exemplo, no 

enunciado “Todos os alunos comeram seis sanduíches”. Não se sabe se tínhamos 

apenas seis alunos na sala e cada um comeu um, ou se havia mais de seis alunos 

na sala e a soma de sanduíches comidos por todos foi igual a seis. 

 

- Por Correferência: nesse caso a ambiguidade é gerada pelos pronomes, quando 

não conseguimos definir qual é o eu referente. Por exemplo: “O ladrão roubou a 

casa de José, com sua própria arma”. O pronome possessivo sua não permite 

identificarmos de quem era a arma: de José ou do ladrão? 

 

Por fim, Cançado (2013) também define que a ambiguidade pode ser múltipla, ou 

seja, quando temos mais de uma das ambiguidades citadas acima em um mesmo 

enunciado como, por exemplo, no enunciado: “Jorge não tinha ouvido”. Podemos 

interpretar ouvido como órgão do corpo ou como a habilidade de ouvir música. Se 

for interpretado como órgão, sintaticamente ouvido é complemento verbal de ter; se 

for interpretado como habilidade, ouvido será predicativo do sujeito de Jorge. 

Podemos ainda interpretar o enunciado como ouvido sendo uma ação do sujeito, 

nesse caso seria o particípio do verbo ouvir, formando assim uma locução verbal 

tinha ouvido. 

 

A partir dos estudos sobre ambiguidade, pretendemos promover em nossas aulas 

um estudo de língua reflexivo, em que o estudante possa operar criativamente com 

a língua e sua estrutura semântica e sintática, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento de leitores atentos às intencionalidades comunicativas e de 

enunciados produtores dessas mesmas intencionalidades ao produzirem seus textos 

e isso, como considera Marcuschi (2008, p. 230), só é possível em práticas 

intencionais que estimulem a “habilidade, interação e trabalho” com a língua. 
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Temos assistido à dificuldade de nossos alunos com atividades de leitura e escrita. 

Por vezes, ao analisarmos atividades de produção textual, quando assinalamos 

alguma incoerência, nossos alunos nos procuram e dizem: “não foi isso que eu quis 

dizer”. O mesmo acontece nas interações orais, quando um enunciador precisa 

refazer sua fala, declarando “não foi isso que eu quis dizer”. Precisamos chamar a 

atenção dos estudantes para essa questão, pois entendemos que 

 

Esse assunto não é apenas escolar ou acadêmico, mas de nossa vivência 
cotidiana, pois entre as experiências negativas que fazemos está a de 
sermos mal-entendidos em nossas relações comunicativas. Da má 
compreensão podem surgir desavenças e acabarem namoros; podemos 
perder amigos e dinheiro, sofrer acidentes e até deixar de conseguir um 
emprego. A nota baixa na escola é apenas um detalhe menor [...] 
(MARCUSCHI, 2008, p. 230). 
 

 
Ressaltamos mais uma vez a relevância desse estudo em humanidades pela 

necessidade de compreender e produzir enunciados. A língua(gem) é uma atividade 

social e, portanto, humana. Aqui focamos em apenas uns dos aspectos da língua – a 

ambiguidade, por tratar-se de um tema estudado por nossos alunos, com estreita 

relação com suas dificuldades de leitura e interpretação.  

 

No próximo capítulo, trataremos da metodologia da nossa pesquisa empírica. A 

intenção é desenvolver com os estudantes uma sequência de atividades que 

abordem a temática ambiguidade. 
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7 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do 
que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem 
ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão 
dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque 
reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, 
observando a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para 
apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda 
a descobrir incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 1997, p. 19). 
 
 

Esta dissertação é fruto de uma pesquisa qualitativa, do tipo intervenção 

pedagógica, uma vez que analisaremos nossa própria prática enquanto professora 

de língua portuguesa. É verdade que, durante algum tempo, muitas críticas foram 

tecidas sobre esse tipo de pesquisa. Quanto a isso, Freitas (2009), nos faz lembrar 

que durante muito tempo a palavra intervenção foi entendida de forma pejorativa, 

associando o termo a ideia de interferência, ou seja, quando algo é feito sem que 

haja o consentimento do outro.  

 

Todavia, com o transcorrer do tempo, vários estudos têm enfatizado o caráter 

aplicado das pesquisas do tipo intervenção pedagógica. Damiani et al. (2013) 

definem as pesquisas do tipo intervenção pedagógica como investigações que 

“envolvem o planejamento e a implementação de interferências (mudanças, 

inovações) – destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos de 

aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos 

dessas interferências” (DAMIANI et al. 2013, p. 58). 

 

Zeichner & Diniz-Pereira (2005, apud DAMIANI et al. 2013), salientam o potencial 

das pesquisas do tipo intervenção pedagógica para produção de conhecimento e 

promoção de transformação social. Esses autores entendem que os conhecimentos 

produzidos em tal contexto são capazes de beneficiar, diretamente, a prática de 

outros profissionais, de serem incorporados em cursos de formação docente inicial 

e/ou continuada; e fornecerem subsídios para políticas educacionais. 

 

Tendo como princípio a dialogicidade freiriana, que se caracteriza também por 

buscar estabelecer uma relação horizontal entre os sujeitos da pesquisa, 

entendemos que a partir da intervenção, desenvolvida junto aos nossos estudantes, 
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poderemos identificar problemas, conhecer o que já é conhecido a respeito desses 

problemas, discutir soluções e então partirmos para a ação, seguida de uma 

avaliação dos resultados obtidos. 

 

É importante lembrarmos ainda que, por estar inserida em um Mestrado Profissional, 

é necessário que esta pesquisa gere um material educativo.  Esse material, segundo 

as reflexões feitas por Motta (2001), deve pensar uma educação que seja reflexiva, 

libertadora e dinâmica, que possibilite a formação de um sujeito crítico-reflexivo e 

que venha criar condições de emancipação ou ao menos estabelecer a crítica, em 

uma perspectiva contra-hegemônica, à estrutura social vigente, contribuindo para 

sua eventual mudança.  

 

Assim sendo, para a organização de nossa intervenção pedagógica, adotamos dois 

tipos de procedimentos. O primeiro foi uma busca teórica para suprir a necessidade 

da descrição e embasamento sobre temas relacionados com o objetivo da pesquisa: 

contribuir com a humanização do sujeito por meio de atividades de operação com e 

sobre a linguagem envolvendo um estudo criativo da língua a partir de palavras e 

expressões ambíguas. A fim de contemplar essa etapa, fizemos primeiramente uma 

busca bibliográfica em livros, artigos e trabalhos acadêmicos já produzidos. Essa 

pesquisa aparece precisamente descrita do 2º ao 6º capítulo deste trabalho final de 

curso. 

  

O segundo procedimento teve como meta fazer uma experiência empírica para 

exercitar o ensino da língua portuguesa, com uma abordagem epilinguística, a partir 

da elaboração de um caderno com sete sequências de atividades que enfatizam a 

leitura e compreensão de enunciados contextualmente ambíguos, a fim de 

proporcionar aos alunos a oportunidade de análise das relações semânticas 

subjacentes à linguagem, e promover a discussão de temáticas sociais. 

  

Nossa intervenção se materializa por meio do material educativo que também foi 

validado em duas etapas. A primeira, se dá no desenvolvimento das atividades com 

os estudantes, concluindo-se com uma ficha de avaliação, na qual eles registraram 

seus depoimentos, (in)satisfações em relação a aula e sugestões; na segunda 

etapa, outra professora de língua portuguesa, atuante na mesma escola locus da 
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pesquisa, escolheu algumas das atividades da sequência e desenvolveu com uma 

das turmas em que leciona. O retorno de tal professora se deu por meio do 

preenchimento de uma ficha elaborada por nós, denominada “Ficha de validação do 

material educativo”17. Nosso objetivo, a partir da validação com os estudantes e com 

a professora, assim como propõe Damiani et al. (2013), foi perceber tanto as 

potencialidades de nossa intervenção para a proposta de um trabalho reflexivo da 

linguagem, como as fragilidades, para que pudéssemos, caso necessário, 

reorganizá-lo e fazermos as devidas revisões. 

 

Destacamos ainda que os dados aqui apresentados são consequência da relação 

dialógica entre pesquisadora e pesquisados. Para produção desses dados 

utilizamos os seguintes recursos: 

 Questionário; 

 Sequência de atividades; 

 Material fotocopiado; 

 Multimídia; 

 Fotos; 

 Filmagens; 

 Caderno de anotações; 

 Ficha avaliativa das atividades - estudantes; 

 Ficha de validação do material - professor. 

 

Todo esse conjunto visou contribuir para o aspecto mais relevante dessa pesquisa: a 

humanização dos sujeitos envolvidos.  Para melhor explanarmos o desenvolvimento 

de nossa intervenção, nosso percurso metodológico está apresentado em quatro 

subcapítulos: o lócus da pesquisa; os sujeitos da investigação; o planejamento, 

desenvolvimento e análise da sequência de atividades, e por fim avaliação dos 

resultados. 

 

7.1 ONDE COMEÇAMOS 

 

                                            
17 O modelo da ficha encontra-se inserido no Apêndice C. 
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Essa pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

“Theodomiro Ribeiro Coelho”, localizada na Avenida São José, S/N, Novo Horizonte, 

Cariacica - ES, CEP 29158-112. Escolhi essa escola, pois é onde atuo como 

professora efetiva de LP, desde o ano 2008. 

Figura 10 – Localização da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Google Maps  (Acesso em 10 jan. 2019a) 

 

Figura 11 – Fachada da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Google Maps (Acesso em 10 jan. 2019b) 

 

Cariacica é um município com influências das culturas indígena, negra e europeia, 

que reflete bem a imagem da miscigenação brasileira. Destacamos que umas das 

tradições da região onde se localiza a escola é o Carnaval do Congo de Máscaras, 

em Roda D’Água. O congo mantém acesa uma das mais representativas 

manifestações folclóricas e culturais de Estado do Espírito Santo.  
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Figura 12 – Congo de Máscaras em Roda D’Água 

 

Fonte: Campanha (2015) 

 

A Escola Theodomiro Ribeiro Coelho, que se localiza, bem próximo à Roda D’Água, 

está inserida em uma região que não dispõe de uma infraestrutura de qualidade: não 

possui área de lazer, calçamentos nas ruas laterais, creches, ou mesmo uma praça 

para a comunidade. Os moradores têm um nível sócio econômico baixo e sofrem 

com um alto índice de violência causada pelo consumo e tráfico de drogas. A escola 

não está livre dessa violência que assombra a comunidade. 

 

Envolvida por esse contexto, a escola tende a receber um público heterogêneo, com 

especificidades regionais, sociais e culturais que precisam ser consideradas e 

respeitadas. A busca pela interlocução entre a realidade dos estudantes, das 

famílias, da comunidade e o papel da escola, pode ser percebida tanto na leitura do 

Projeto Político-Pedagógico da escola, quanto nas ações dos que nela trabalham – 

corpo docente, técnicos, administrativos e equipe gestora, e ainda por meio do 

Conselho de Escola que é atuante e procura sempre agir com responsabilidade e 

compromisso diante dos problemas. Há uma constante preocupação por parte da 

equipe em ratificar o papel democrático e dialógico da escola enquanto instituição 

pública.  
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A escola além de ser pequena, possui uma estrutura antiga. Conta com uma quadra 

de esportes, um laboratório de informática que divide espaço com a biblioteca, uma 

sala para atendimento educacional especializado, sala dos professores equipada 

com dois computadores, sala da pedagoga e coordenadora, um pátio onde os 

estudantes merendam e também onde fazemos os eventos, uma pracinha (onde 

eles gostam muito de ficar) e sete salas de aula. As salas de aula, durante o verão, 

ficam muito quentes, embora haja esforços por parte da equipe gestora em comprar 

ventiladores e mantê-los funcionando, eles não são suficientes para amenizar o 

calor. 

  

Figuras 13 – Biblioteca e Laboratório da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 14 – Quadra de esportes da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 15 – Pátio/ Refeitório da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 16 – Quadra de esportes da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 16 – Praça da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

  

Embora não conte com espaço físico privilegiado, precisamos ressaltar que a escola 

possui um espaço educativo bem organizado, limpo, com uma equipe técnica, 

composta por agentes de serviços gerais e agentes de secretaria, muito 

empenhados e prestativos. 

 

A equipe pedagógica é formada pela gestora, por duas pedagogas efetivas e duas 

coordenadoras contratadas. O corpo docente é composto por vinte e dois 

professores regentes e quatro professores que trabalham com o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Entre os regentes temos onze professores 

efetivos e onze contratados, já na equipe de AEE todos são contratados. 

 

Quanto ao horário de funcionamento, até o ano de 2017, a escola ofertava vaga 

para o 9º ano do EF e para o EM nos três horários – matutino, vespertino e noturno. 

A partir de 2016, a escola passou a ofertar vagas apenas para o EM e a partir de 

2018, devido à grande taxa de evasão dos estudantes que frequentavam o noturno, 

a escola deixou de funcionar à noite.  

 

Atualmente, no matutino temos: três turmas de 1ª série, duas turmas de 2ª série e 

duas turmas de 3ª série; já no vespertino, temos três turmas de 1ª série, três turmas 
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de 2ª série e uma turma de 3ª série. Os dois turnos somam cerca de 400 alunos. 

Desses, cinco recebem atendimento educacional especializado. 

 

Durante o ano de 2018, atuei nesta escola no turno vespertino, com apenas duas 

turmas: 2ªV02 e 2ªV03. Foi com esses sujeitos que estabelecemos nosso diálogo e 

é sobre eles que discorreremos, de forma sucinta, no próximo subcapítulo. 

 

7.2 COM QUEM DIALOGAMOS 

 

A presente proposta reforça os pressupostos apresentados em nosso referencial 

teórico: somos seres sociais que aprendemos com os outros, por meio das 

mediações promovidas por uma educação que busca a humanização dos sujeitos, 

ou o seu ser mais, a partir de uma práxis dialógica, problematizadora, libertadora.  

  

Nosso diálogo foi estabelecido na proposta do trabalho por meio das sequências de 

atividades desenvolvidas com os estudantes da 2ª série do EM, entre os meses de 

agosto a novembro de 2018. Foi a partir desse trabalho intencional que pudemos 

chegar à análise dos dados que serão apresentados. 

 

Todavia, antes de iniciarmos nossa intervenção por meio das sequências de 

atividades, pedimos aos estudantes que respondessem ao questionário “Para início 

de conversa18”, em que fizemos algumas perguntas sobre sua vida pessoal, social, 

familiar e acadêmica. Nosso objetivo era ratificar algumas informações, que de forma 

geral, já sabíamos, mas sentimos a necessidade de ter uma compreensão maior e 

melhor da realidade para sistematizar os dados. 

  

O questionário foi respondido por 58 estudantes, destes 49% se declararam sendo 

do sexo masculino, 51% do sexo feminino19. Iniciamos o questionário buscando 

saber mais sobre as condições de estrutura familiar dos estudantes. Perguntamos 

com quem moravam, se seus responsáveis exercem função remunerada e quais 

                                            
18 O modelo do questionário encontra-se disponível no apêndice de nossa pesquisa. 

19 Nessa pergunta, como se pode ver nos apêndices, nós colocamos apenas assim: Sexo: (  ) 
Masculino (  ) Feminino, mas ao entregar o questionário para os estudantes, dissemos que se alguém 
não se enquadrasse nesses padrões poderia registrar outra opção, ou deixar em branco, todavia 
nenhum dos estudantes registrou outra opção e nem deixou em branco. 
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seriam essas funções. 87% responderam que moram com os pais; 10% moram com 

outros parentes – tios, avós, irmãos e 3% disseram que moram sozinhos. Quanto à 

função remunerada, 90% responderam que o responsável trabalha. As funções 

exercidas são as mais variadas: frentista, motorista, cobrador, eletricista, doméstica, 

carpinteiro, atendente, vendedor, secretária, pedreiro, camareira, cuidador de idosos 

entre outras. Os outros 10% restantes disseram que os responsáveis são 

pensionistas ou aposentados. 

 

As respostas dadas nos levam a compreender que a realidade social, financeira e 

familiar da maioria é difícil, o que leva os estudantes a quererem entrar no mercado 

de trabalho o mais rápido possível. Alguns logo arrumam um estágio ou emprego 

informal com o objetivo de ajudar na renda familiar e outros querem ter condições de 

adquirir objetos que os pais ou responsáveis não têm condições de comprar. 

 

Outro aspecto que nos chama atenção é que quando os estudantes dizem que 

moram com os pais, por exemplo, isso nem sempre significa que os pais estejam 

juntos. Muitos são filhos de pais separados, outros sequer conheceram seu 

progenitor, sendo criados apenas pela mãe, ou pelos avós. Alguns relatam que o pai 

abandonou a mãe e essa trabalha em outro município ou estado; outros relatam que 

ao construir um novo relacionamento, a mãe os deixou com outra pessoa. Alguns, 

por não se relacionarem bem com seu padrasto ou madrasta, acabam sendo 

levados a morar sozinhos, ou dividem espaço com outros colegas que estão em 

situações parecidas. 

 

As conversas informais com esses estudantes, no contexto da sala de aula, nos 

fazem perceber, que muitos deles se sentem abandonados e não sabem lidar com 

essa situação. Buscam encontrar nos amigos ou namorado(a), uma fuga para seus 

problemas; outros tentam chamar atenção sendo indisciplinados; outros, 

infelizmente, buscam essa fuga nas drogas (lícitas e/ou ilícitas). 

 

Em uma pesquisa que desenvolvemos nessa mesma escola, no ano de 2014, em 

que contamos com a participação de 123 alunos, constatamos que 45% utilizavam 

algum tipo de droga ilícita e/ou álcool (CASTRO; ANDRADE, 2017, p. 199). O 

motivo, na maioria dos casos, era motivado por problemas familiares. De lá para cá, 
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essa realidade parece não ter mudado, pois não é rara a presença em sala de aula, 

de um ou mais estudantes sob efeito de entorpecentes. Infelizmente, há também, 

alunos envolvidos com o tráfico de drogas; vítimas de violência física, sexual e 

emocional. 

 

Continuando nosso questionário, procuramos saber também, um pouco mais sobre 

as experiências escolares desses meninos e meninas. As respostas podem ser 

conferidas nos gráficos abaixo, em que questionamos aos alunos se gostam de ler 

(Figura 19) e se ficou reprovado (Figura 20): 

 

Figura 19 – Gosta de ler? 

58%

42%
Sim

Não

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 20 – Ficou reprovado alguma vez? 

47%

53%

Sim

Não

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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A partir dos dados dos gráficos (figuras 19 e 20) constatamos que quase metade dos 

estudantes não gosta de ler e já reprovou durante algum ano/série da educação 

básica. Poderíamos dizer ainda, como vimos no diálogo que construímos com a 

pesquisa de Farias (2013), no capítulo “Diálogo com outras pesquisas” – esses 

estudantes têm medo de ler. Medo de não conseguirem entender o texto, as 

palavras, de serem ridicularizados. Esse dado evoca para nós a necessidade de 

despertarmos nos estudantes a leitura tanto como atividade prazerosa, quanto como 

necessidade para produção de conhecimentos e entendimento do mundo. 

 

Nossa realidade escolar nos revela problemas relacionados às dificuldades de 

aprendizagem e também problemas referentes ao processo de ensino-

aprendizagem. Interfere nesse processo a falta de infraestrutura da escola, de 

recursos didáticos, e de formações para que o professor possa problematizar, refletir 

e buscar soluções, junto a seus pares, sobre os desafios do cotidiano escolar. 

Interfere também a falta de estrutura familiar, as dificuldades financeiras, a baixo 

autoestima dos estudantes, a violência a que muitas vezes são expostos, a falta de 

orientação, de objetivos e de metas. Mas, apesar das dificuldades, não podemos 

deixar de relatar que nesta comunidade também já obtivemos muitas vitórias, alunos 

inseridos socialmente, na faculdade, em cursos técnicos, constituindo família, enfim, 

mudando um futuro imprevisível ao decidir lutar contra a opressão. Esses alunos, 

vez ou outra, dão uma "passadinha" na escola apenas para conversar com algum 

professor, ou mesmo para ajudar em algum projeto educativo, desenvolvendo 

oficinas e colaborando com depoimentos. 

 

Enquanto educadores, precisamos estar atentos à realidade de nossa escola, às 

necessidades de nossos estudantes. Retomando as palavras de Saviani (2013, p. 

70-71) não podemos esquecer que na escola lidamos com indivíduos concretos, que 

são constituídos em suas relações sociais, inteiros, vivos - ou seja, indivíduos que 

têm muitas habilidades, mas também muitas fragilidades, alegrias e tristezas, 

esperanças e desesperanças. É em relação a esse aluno que nossa atividade deve 

ser pensada, levando em conta seus interesses, mas sem desconsiderar que nem 

sempre, em se tratando de adolescentes, as aspirações correspondem a 

necessidades reais, definidas pelas condições culturais que os situam no mundo. 
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Enfatizamos a importância de se pensar em um ensino que parta da prática social, 

para motivar esses sujeitos a explorar positivamente suas potencialidades nas ações 

em sociedade, visando à transformação. Quando falamos de transformação, 

evocamos o conceito de práxis freiriana, para o qual, não há ação sem reflexão. 

Para Freire (2016, p. 108), “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra no trabalho, ação-reflexão”. E é nesse sentido que o diálogo precisa ser 

evidenciado e ganhar força. “[...] somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é 

capaz, também de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há 

verdadeira educação” (FREIRE, 2016, p. 109). 

 

7.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Nossa proposta de intervenção buscará promover a dialogicidade a partir também 

da problematização do conteúdo programático “não como uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a devolução 

organizada e sistematizada e acrescentada [...]” (FREIRE, 2016, p. 109). 

Acrescentada do que lhe fora negado, de uma visão crítica do mundo, da 

constituição de um sujeito com identidade psicossocial, que tenha condições de 

operar com a língua para produção de conhecimento, para interação com o meio 

social, para participação ativa na sociedade. Compreendemos que “devolvendo o 

direito à palavra – e na nossa sociedade isto também inclui o direito à palavra escrita 

– talvez possamos, um dia, ler a história contida, e não contada, da grande maioria 

que hoje ocupa os bancos das escolas públicas” (GERALDI, 2006, p. 131). 

 

A escolha do tópico ambiguidade se deu para que os estudantes percebessem que 

a leitura de um texto é sempre ambígua, ou seja, existem possibilidades de leituras, 

e os sentidos são produzidos de acordo, muitas vezes, com a intencionalidade de 

manipular o leitor, por isso precisamos estar atentos às leituras, fazendo inferências, 

levantando hipóteses, tendo um olhar crítico. E enquanto enunciadores, também 

precisamos estar atentos quanto ao que falamos ou escrevemos, para que 

possamos transmitir com mais eficiência a mensagem que desejamos passar ao 

nosso ouvinte ou leitor.  
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A fim de obter dados que acenassem para uma possível comprovação  de nossa 

hipótese de pesquisa – a de que o ensino da Língua Portuguesa, a partir de uma 

abordagem epilinguística, contribuirá para que o sujeito possa ampliar a capacidade 

de manipular as noções subjacentes às expressões ambíguas orais e escritas e 

referenciar os sentidos dos enunciados, a fim de protagonizar o uso da linguagem de 

maneira crítica e criativa nos diferentes espaços sociais – elaboramos uma 

sequência de sete atividades, com base na análise diagnóstica que fizemos das 

turmas.  

 

Ao refletirmos sobre todas as dificuldades dos estudantes e sobre a necessidade de 

desenvolvermos um ensino de língua portuguesa para humanização dos sujeitos, 

procuramos desenvolver uma intervenção, por meio de uma sequência de atividades 

nas quais pudéssemos verificar:  

 

 o envolvimento dos alunos com as aulas de português; 

 a autonomia na compreensão dos enunciados; 

 a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades, 

 a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se 

coloca no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências. 

 

Os dados serão apresentados a partir dessas categorias de análise. Devido à 

grande quantidade de dados produzidos, trouxemos para este capítulo aquelas 

questões, respostas e episódios que mais nos chamaram atenção e que 

consideramos significativos para a proposta desta pesquisa.  

 

No entanto, antes de iniciarmos o desenvolvimento e análise da intervenção 

proposta, apresentaremos, com base nas categorias de análise aqui traçadas, um 

diagnóstico das turmas. Esse diagnóstico foi realizado em nossas aulas, por meio de 

atividades diversas de leitura e interpretação de texto, bem como por meio das 

avaliações internas – exercícios no caderno, orais e provas. São eles: 

 

I) quanto ao envolvimento dos alunos com as aulas de português: as duas 

turmas apresentavam características muito parecidas. Os alunos são disciplinados, 

mas poucos, especificamente aqueles com facilidade de aprendizagem, é que 
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participavam das aulas, dos debates e das correções orais. Isso nos incomodava 

bastante enquanto professora, pois como eram poucos os que participavam, a aula 

parecia desinteressante para os demais, por mais que tentássemos estimulá-los 

percebíamos que sempre havia o medo da exposição, do erro, de serem corrigidos 

em públicos e ridicularizados pelos colegas, com isso preferiam se calar; 

 

II) em relação à autonomia na compreensão dos enunciados: 60% dos alunos 

apresentavam dificuldade para compreender tanto os enunciados orais quanto os 

escritos. Esses alunos dependiam da ajuda da professora ou do colega. O que nos 

chama atenção, quanto a esse aspecto, é que muitas vezes, o simples fato de 

lermos o enunciado de um exercício, por exemplo, já era esclarecedor para esse 

aluno que dizia: “Ah! Agora entendi!”; 

 

III)  quanto à facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: por vezes, 

na correção das atividades de leitura e intepretação, ao ouvir a resposta do colega, 

ou o comentário da professora sobre uma questão, os alunos pediam para a 

professora ditar a resposta. Eles diziam: “Espera professora, como ficou essa 

resposta mesmo?” Eles não conseguiam traduzir o que entenderam com as palavras 

deles; 

  

IV) e, em relação à coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como 

o aluno se coloca no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: 

40% conseguiam inferir uma informação implícita no texto, ou os sentidos do texto; 

por vezes, nesse tipo de atividade, apenas a professora se colocava nos debates, e 

era muito interessante perceber a perplexidade dos estudantes ao serem 

descortinadas para eles algumas leituras ou intepretações e ideias contidas em um 

determinado texto. 

  

Essa análise diagnóstica confirma para nós tanto as reflexões teóricas até aqui 

apresentadas, bem como alguns dos dados apresentados no questionário que os 

alunos responderam. Muitas de suas dificuldades em relação as habilidades de 

leitura, intepretação, escrita e reescrita de textos estão relacionadas ao fato de não 

terem o hábito de leitura, ou de não gostarem de ler, de terem tido experiências não 

exitosas em seu desenvolvimento escolar e também ao fato de já terem ficado 



98 

reprovados. Além disso, fatores externos ao ambiente escolar, como já dissemos, e 

até mesmo a falta de formação para que o professor possa pensar sobre esses 

problemas, acabam impactando no processo de ensino-aprendizagem. 

 

A nossa proposta de intervenção, por meio de uma sequência de atividades, não 

será a solução para esses problemas, todavia, opondo-se ao modelo hegemônico e 

mecanicista de ensino da linguagem, adotamos em nossa intervenção a concepção 

de língua(gem) como forma de interação – oral e escrita – para que o sujeito possa 

operar com a linguagem, interagir com o seu meio, tornando-se também um produtor 

de conhecimento, humanizando a si mesmo e ao outro. Nesse sentindo, embora não 

seja a solução para todos os problemas apontados na turma, acreditamos que essa 

intervenção poderá contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da LP. 

 

A seguir explanaremos como nossa sequência de atividades foi organizada. 

 

7.4 ORGANIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

A proposta de intervenção junto aos alunos foi desenvolvida a partir de uma 

sequência de sete atividades. Nossa intenção, com tal sequência, foi obter dados 

que pudessem apontar para a eficácia da abordagem epilinguística no processo de 

ensino-aprendizagem da LP, no que se refere a leitura e compreensão de textos 

polissêmicos e/ou ambíguos. Procuramos levar os alunos a operar com a linguagem, 

produzindo textos orais e escritos em que eles conseguissem utilizar a ambiguidade 

de forma intencional, e com coerência enunciativa. 

 

As atividades foram criadas com base na análise diagnóstica, desenvolvidas durante 

nossas as aulas. A partir de atividades de leitura, interpretação e produção de texto, 

pudemos perceber tanto as potencialidades quanto as fragilidades concernentes às 

capacidades linguístico-enunciativas de nossos estudantes, ou seja, à capacidade 

de lidar com a interpretação, a polissemia e a ambiguidade dos textos, bem como 

com a construção de enunciados. 

 

Com base nos estudos desenvolvidos até aqui, compreendemos que o ambiente 

escolar deve propiciar aos educandos variadas situações de fala e de escrita. 
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Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a organização da sequência de 

atividades, além de englobar a diversidade, deve também englobar os 

conhecimentos obrigatórios da escolaridade em questão. Esses autores reafirmam 

as considerações apontadas, ressaltando a necessidade de  

 

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 
múltiplos e variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das 
noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento 
de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.96). 
 

 
Justificamos que escolhemos, nesta pesquisa, nomear nossa intervenção como 

sequência de atividades, e não como “Sequência Didática”. A sequência didática nas 

perspectivas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) “é um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. Nossas atividades estão sistematizadas em torno de vários 

gêneros, e não apenas um.  

 

Segundo Marcuschi (2008, p. 160), os gêneros textuais são “necessários para a 

interlocução humana”. “Quando dominamos um gênero, não dominamos uma forma 

linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”. Dessa forma, entendemos que promover atividades 

de reescrita a partir de gêneros textuais diversificados, amplia o domínio linguístico 

dos estudantes nas variadas esferas sociais, possibilitando, consequentemente, um 

trabalho reflexivo e sistematizado de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. 

 

Entendemos que o trabalho com diferentes gêneros textuais, também possibilita um 

trabalho diversificado com a língua(gem). Como afirma Koch (2005, p. 58), o 

trabalho com os gêneros textuais na escola deixa de ser “apenas um instrumento de 

comunicação, passando a ser ao mesmo tempo objeto de ensino-aprendizagem”. 

Para tanto, ainda segundo Koch (2005), precisamos traçar objetivos precisos. Esses 

objetivos são de dois tipos: 

 

[...] levar o aluno a dominar o gênero, primeiramente para melhor conhecê-
lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, produzi-lo na escola ou 
fora dela; para desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero [...];  
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[...] colocar o aluno, ao mesmo tempo, em situações de comunicação o mais 
próximo possível das verdadeiras, que tenham para eles um sentido, para 
que possam dominá-las como realmente são (KOCH, 2005, p. 58).  
 

 

Na escolha por gêneros textuais diversos, nos propomos assim a alcançar esses 

dois objetivos. 

 

A seguir, apresentaremos a descrição, desenvolvimento e análise da sequência de 

atividades. A aplicação da sequência durou em torno de três meses. Não 

trabalhamos com esse material em aulas seguidas, pois, durante esse período, 

estivemos envolvidos em outros projetos planejados pela equipe escolar.  

 

É importante lembrarmos ainda que, os dados foram organizados e analisados, 

buscando sempre responder à pergunta diretriz desta pesquisa: Como as aulas de 

Língua Portuguesa podem, a partir de uma abordagem epilinguística, contribuir para 

o desenvolvimento do sujeito aprendente, possibilitando a aprendizagem dos 

conteúdos sistematizados e sua participação autônoma, crítica na sociedade por 

meio da linguagem falada e/ou escrita. 

 

7.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 
7.5.1 Atividade 01: Qual é a Graça? 

 

A atividade 1 “Qual é a graça” girou em torno do gênero textual anúncio publicitário, 

cujo meio de circulação tem sido as mídias virtuais ou a televisão.  

 

7.5.1.1 Planejamento 

 
Quadro 5 – Planejamento: Atividade 01 
 

Duração 2 aulas 

Atividade 

operacional 

Leitura e análise dos vídeos: 1) “Dove men care” – anúncio de xampu da 
marca Dove; 2) “Eu sinto muito” – anúncio de perfume da marca Natura, e 
“Heineken” – anúncio de cerveja. 

Conteúdos Feminismo x machismo; 
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Humor e Ironia; 

Direitos do homem e da mulher;  

Construção de estereótipos; preconceito. 

Polissemia e ambiguidade dos enunciados. 

Objetivos 

Assistir aos vídeos; 

Responder às questões propostas de forma oral; 

Inferir os sentidos dos textos (vídeos); 

Estabelecer relações dialógicas entre o conteúdo dos vídeos e sua prática 
social; 

Metodologia 

Contextualização da atividade; 

Organização da sala; 

Montagem do multimídia para passar os vídeos e para que os alunos vejam 
as atividades coloridas; 

Distribuição da atividade fotocopiada (em preto e branco) para cada aluno; 

Mediação 

A cada vídeo que visualizado, instigamos o debate e participação dos 
alunos a partir das questões propostas na sequência de atividades. Demos 
a vez de fala a todos os que desejaram e estimulamos a participação dos 
mais tímidos.  

Outros questionamentos surgiram no decorrer da atividade, procurar 
debater sobre todos eles.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.5.1.2 Desenvolvimento 

 
Montamos o multimídia para passar os vídeos e entregamos uma cópia da 

“Atividade 1” para cada aluno. Arrumamos a sala em semicírculo20, a fim de facilitar 

nossas discussões, para que todos pudessem dialogar face a face. Compreendemos 

que o diálogo face a face é necessário, uma vez que nossa busca, enquanto 

educador e mediador do processo de ensino, é pelo ser mais de cada sujeito. 

Conforme afirma Freire (2016, p. 105), “esta busca do ser mais, porém, não pode 

realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade 

dos existires [...]”. Nesse sentido, a educação supera o intelectualismo alienante, 

professor e estudantes tornam-se sujeitos de seu processo, produtores de 

                                            
20 Em cada atividade, sempre enfatizamos a necessidade de arrumarmos a sala em semicírculo, pois 
percebemos que a forma como os alunos comumente sentam, em fileiras, um atrás do outro, 
dificultava o diálogo. 
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conhecimento, ou ainda nas palavras de Freire (2016, p. 109) “o diálogo se impõe 

como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”. 

 

O primeiro texto com o qual buscamos iniciar nosso diálogo foi o anúncio de xampu 

da marca Dove: 

 

Figura 21 – Texto 1:  Dove men care 

 

Fonte: Comercial dove men care (2013) 

 

O vídeo mostra uma situação em que um homem, ao tomar banho e lavar seu 

cabelo, não presta atenção em qual tipo de xampu utiliza e vai para seu local de 

trabalho. Ao chegar lá, um colega, observa que ele está diferente, com trejeitos 

femininos. A cena do anúncio, então, mostra seus cabelos ao vento, balançando, 

com volume, leveza e sedosos, como se o homem estivesse em uma divulgação de 

xampu feminino. A partir daí, ele começa a se observar. Ao perceber que realmente 

está agindo como se tivesse os cabelos longos de uma mulher, ele se lembra, que 

pela manhã, ao tomar banho, usou um xampu feminino. Ele então se desespera e 

sai correndo, transpondo todas as barreiras, como engarrafamentos e obras, para ir 

ao supermercado comprar um xampu masculino – o “Dove men care”. Já em casa, 

ele lava o cabelo novamente e “tudo” volta ao “normal”. 

 

A partir desse vídeo levantamos, com os estudantes, os seguintes questionamentos: 

 

a) O anúncio sinaliza um “problema”. Que problema é esse? 
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b) Como é sugerido que esse problema seja resolvido? 

c) Como o humor do anúncio se constitui? 

d) Podemos dizer que mais de um sentido perpassa a mensagem desse 

comercial. Além da leitura que você fez na questão 1, que outras leituras 

podemos fazer? 

 

Nossa intenção, a partir desses questionamentos, foi tanto suscitar o debate sobre 

algumas questões de cunho social, como o comportamento preconceituoso e 

machista de algumas pessoas, quanto dar aos estudantes o direito à palavra, a fim 

de que todos pudessem se posicionar, como afirma Geraldi (2006, p. 128), para 

agirmos como “reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando, 

questionando, perguntando, etc.” Além disso, na questão “d” buscamos fazer com 

que nosso estudante compreendesse que o texto é ambíguo, uma vez que mais de 

um sentido está presente em sua leitura. 

 

O segundo anúncio que os alunos assistiram foi “Eu sinto muito”, divulgado pela 

empresa de cosméticos Natura: 

Figura 22 – Texto 2: Eu sinto muito 

 

Fonte: Natura Humor (2016) 

 

Nesse anúncio temos uma jovem sentada no chão, vendo algumas fotos antigas. Ela 

então se depara com a foto de um antigo namorado. Na foto aparece a pergunta: “O 

que eu sinto por você?”. Ela então responde: “Eu sinto muito” e começa a rir. 
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A maioria dos adolescentes/ jovens, na faixa etária escolar com o qual trabalhamos, 

namora, já teve algum namorado, paquera, ou esteve apaixonado por alguém. 

Usamos esse vídeo com intuito de aproximá-los do debate, uma vez que falar de 

namorados e paqueras é um assunto interessante para quase todos eles. Há 

aqueles que nunca namoraram, para esse buscamos enviesar o discurso de outra 

forma para que também participassem, pois com certeza todos já “sentiram muito” 

por alguém: por um amigo querido, que em algum momento deixa de ser tão querido 

assim; por um infortúnio da vida etc. Assim, buscamos a partir das perguntas 

seguintes, os vários sentidos da expressão “eu sinto muito”: 

 

a) O que o enunciado “eu sinto muito” significa no anúncio? 

b) Em que consiste o humor desse anúncio? 

c) Que outras leituras podemos fazer de tal enunciado? 

d) E você, já “sentiu muito por alguém”? Em quais dos sentidos? Compartilhe 

sua experiência. 

 

Agora veremos outras situações:  

1) Diante de uma cena de violência na rua, um policial se expressa: “eu sinto 

muito”. Que leituras podemos fazer desse enunciado? 

2) Após as eleições, um cidadão encontra um político em seu bairro onde faltam 

muitas melhorias: pavimentação, praça, médicos na Unidade de saúde. O 

cidadão cobra do político as promessas feitas, e esse apenas responde “eu 

sinto muito”. Como podemos interpretar essa fala? 

 

O terceiro e último anúncio da “Atividade 1” foi um anúncio da marca de cerveja 

Heineken: 
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Figura 23 – Texto 3: Heineken 

 

Fonte: Heineken (2014) 

 

O anúncio começa fazendo a divulgação de um jogo considerado muito importante 

para os homens, o “UEFA Champeons League” e diz que você (homem) vai assistir 

o futebol com os amigos, com uma Heineken na mão, e o melhor, sem dispensar a 

mulher (esposa/ namorada/), pois dessa vez, é ela quem o dispensaria, já que a 

Heineken preparou a “Heineken Shoe Sale”, exatamente na hora da final da UEFA 

Champeons League. O anúncio continua trazendo todo um “encantamento” para a 

variedade de sapatos femininos da promoção e diz que tudo foi feito para “ela” 

pensar apenas em sapatos em vez de onde o homem estaria. 

 

A partir do vídeo, direcionamos ao grupo as seguintes perguntas: 

 

a) Quais leituras vocês conseguem inferir do anúncio a que acabamos de 

assistir? 

b) Em que consiste o humor do comercial visto? 

c) Você concorda com o estereótipo de mulher que é transmitido no vídeo? 

d) Quais outros vídeos/ propagandas/ anúncios você já assistiu, que veiculam 

uma imagem estereotipada da mulher?  

e) Por que a imagem da mulher, na maioria desses comerciais, está associada a 

cigarro, cerveja, entre outros produtos nocivos ao ser humano? 
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f) Como você reescreveria o roteiro deste comercial? Caso, pense que não 

precisaria mudar nada, explique por quê. 

 

Em nossa escola, muitos estudantes gostam de assistir aos jogos, principalmente de 

futebol. A hora do recreio, por exemplo, é um dos momentos preferidos; é quando 

eles se organizam para jogar vôlei ou futebol. E não são apenas os meninos que 

jogam, temos uma escala organizada: dois dias para os meninos, dois para as 

meninas; o outro dia eles decidem como fazer, as vezes jogam juntos, ou em uma 

semana jogam os meninos, na outra as meninas. 

 

Sabendo que a maioria gosta de jogos esportivos, escolhemos o vídeo acima para 

suscitar o debate sobre a questão do preconceito e do machismo presentes no 

discurso, não apenas de homens, mas também de mulheres. Discursos que dizem 

que lugar de mulher é na cozinha, que o homem não pode ajudar a mulher nas 

tarefas domésticas, que a mulher só sabe conversar sobre roupas, sapatos e bolsas 

e que homens só conversam sobre futebol e cerveja. Buscamos, assim, fazê-los 

refletir sobre a visão estereotipada da mulher, de suas atividades e de seu papel 

social. Visão essa, que ainda tem estado presente em comercias, discursos e 

atitudes de muitas pessoas.  

 

É importante destacarmos também que, além das perguntas descritas na sequência 

de atividades, discutimos um outro ponto do vídeo muito pertinente ao contexto de 

nossa escola: o uso de bebidas alcóolicas. Discutimos com os estudantes sobre os 

prejuízos que o álcool pode trazer para a vida de quem o consome. 

 

No subcapítulo seguinte, apresentaremos a análise dos dados produzidos a partir de 

recortes dos episódios ocorridos em sala. 

 

7.5.1.3 Análise 

 
Na “Atividade 1”, objetivamos que os estudantes pudessem ler/ assistir os vídeos 

percebendo que, para todos eles, é possível fazer mais de uma leitura, ou que em 

todos é possível inferir mais de um sentido.  
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O título da atividade “Qual é a graça?” foi elaborado com a intencionalidade de os 

alunos perceberem se o discurso que perpassa os anúncios era realmente 

engraçado, e, se sim, como então esse humor se constituía. É interessante notar 

que o humor é algo muito importante para a sociedade. O discurso humorístico 

“possibilita o desnudamento de determinados aspectos culturais, enunciativa, 

podemos também aguçar em nossos estudantes sua capacidade crítica e 

argumentativa, a fim de que também se posicionem frente a discursos que parecem 

engraçados, mas que muitas vezes acabam desvalorizando o outro. 

 

Escolhemos vídeos que, de alguma forma, tivessem ligação com a prática social, ou 

com a vivência de nossos alunos, afinal, segundo Possenti (1993, apud, KOCH, 

2005, p. 15) “para a compreensão de textos, são necessários, além do 

conhecimento linguístico, conhecimentos, experiências, etc. que são classicamente 

analisados relativamente a sujeitos psicológicos [...]”. 

 

No que tange às categorias de análise, descrevemos abaixo o que verificamos em 

relação a cada uma delas: 

 

I) o envolvimento dos alunos com as aulas de português: ao lhes explicarmos a 

proposta da sequência de atividades, os estudantes se mostraram muito animados.  

Mas na leitura e interpretação do primeiro texto, envolveram-se com a atividade, 

apenas aqueles que já estavam acostumados a participar; a partir do segundo texto, 

o envolvimento foi maior, foi necessário organizarmos os turnos de fala, para que 

todos pudessem participar, com isso, a atividade que estava prevista para se 

desenvolver em duas aulas, estendeu-se para 3 aulas. 

 

II) a autonomia na compreensão dos enunciados: tivemos que repetir cada vídeo 

de duas a três vezes, para que os alunos pudessem responder as questões 

propostas. Foi necessário também ler e explicar os enunciados para os alunos. 

 

III) a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: os alunos da turma 

02 tiveram mais dificuldade na resolução das atividades, do que os alunos da turma 

03. Quanto a esse dado, é interessante destacarmos que a maior quantidade de 
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alunos que já ficaram/ foram retidos, estando, portanto, com um ou até dois anos de 

atraso em relação a idade/série escolar, concentra-se na turma 02.  

 

IV) a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se 

coloca no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências:  

 

Entre as respostas dadas, observamos que poucos alunos conseguiram se colocar 

no contexto da enunciação, fazendo inferência para além dos aspectos superficiais 

do texto e identificando as ambiguidades do mesmo.  Sobre o vídeo “Dove men 

care”, quando perguntamos quais sentidos, ou leituras podemos inferir a partir do 

comercial, a maioria dos estudantes respondeu que o comercial queria vender o 

xampu da marca Dove, e que o homem não deve usar xampu feminino. Não 

consideramos essas respostas como erradas, pois realmente, a partir de uma leitura 

superficial do texto, é essa ideia que ele quer transmitir.  

 

Poucos alunos responderam que além de vender um produto, a propaganda 

também estaria sendo machista. Entre as respostas dadas, registramos as 

seguintes21: “homem usa xampu de mulher, mais o certo e usar de homem, isso é 

mentira todos usa o que quiser”; “um sentido machista quando diz que o homem 

deve usar xampu de homem e não de mulher”; “que o mundo é um mundo machista 

e homem não pode usar produto de mulher”. 

  

Em relação ao texto 2 “Eu sinto muito”, os estudantes tiveram mais facilidade para 

inferir os sentidos do texto. A maioria disse que a interlocutora estava sendo 

debochada, irônica e que ao dizer que “sentia muito”, na verdade estava lamentando 

o fato de o namorado tê-la perdido, ou seja, sentia muito por ele e não por ela. 

 

Já em relação ao texto 3 “Heineken”, ao perguntarmos quais leituras os estudantes 

conseguiam fazer do anúncio, alguns identificaram apenas que  o comercial estava 

divulgando a cerveja e a promoção de sapatos, outros perceberam o anúncio como 

machista fazendo as seguintes colocações: “machista, pois parece que todas as 

                                            
21 Os excertos das respostas escritas dos alunos, como as que utilizamos aqui, foram reproduzidos 
fielmente respeitando a escrita usada por eles. Assim como neste tópico do trabalho, procuramos, em 
todas as citações de falas dos alunos, seguir esse padrão, ou seja, registrar a linguagem deles sem 
nenhuma intervenção corretiva. 
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mulheres não gostasse de jogo”; “machista e umorista”; “um anúncio machista, já 

que causa a sensação de que se não houver a liquidação de sapatos (o que é algo 

sem tanta relevância) a mulher surtaria e impediria o marido de assistir o tal jogo”. 

 

O texto 3 promoveu um debate muito interessante e caloroso. Isso se deu, porque 

alguns dos meninos, se posicionaram a favor do vídeo, dizendo que futebol é para 

os homens, mas que no dia do jogo seria importante a mulher estar em casa para 

servi-los. Alguns colegas, tanto meninos, quanto meninas, foram contra esse 

discurso e assim começaram a surgir exemplos de como esses garotos e garotas 

crescem em seu ambiente familiar. Os estudantes desenvolveram sua capacidade 

de argumentação, citando fatos, exemplos do que acreditam ser correto ou 

prejudicial nas relações entre os sujeitos.  Essas discussões fizeram com que a 

maioria percebesse que, embora estejamos no século XXI, ainda há muitos 

preconceitos que precisam ser vencidos. É nessa perspectiva que acreditamos que 

a atividade contribui para a humanização dos sujeitos, pois as discussões promovem 

análise e reflexão de uma dada situação. 

 

Em relação à identificação do humor presente nos três textos, a maioria disse que os 

textos eram engraçados, com exceção do texto 3, em que a maioria disse não haver 

humor.  

 

Observamos, como se pode notar nos excertos extraídos de suas respostas, a 

necessidade de trabalharmos também os aspectos linguísticos referentes a 

ortografia, concordância, coesão e coerência. Os estudantes, embora já estejam na 

2ª série do EM, ou seja, quase no final do ciclo da Educação Básica, ainda 

apresentam problemas referentes a esses aspectos. Para trabalharmos essas 

questões, escrevemos no quadro, algumas das respostas formuladas pelos 

estudantes, sem identificar o autor. Pedimos que eles mesmos identificassem os 

problemas desses enunciados. A medida que eles iam identificando, íamos então 

reescrevendo as frases fazendo as devidas correções e explicando o porquê de 

acordo com as normas gramaticais. 
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Compreendemos que as atividades epilinguísticas desenvolvidas contribuíram para 

colocar os alunos em situações de usos da língua falada e escrita, possibilitando a 

reescrita de suas respostas. 

 

A próxima atividade foi elaborada a partir da leitura de manchetes, tirinhas e 

charges. 

 

7.5.2 Atividade 02: O que está por trás da linguagem? 

 

A atividade 2 “O que está por trás da linguagem” girou em torno dos gêneros 

textuais manchete22, charge 23 e tirinha24, cujo meio de circulação tem sido as mídias 

virtuais, jornais e revistas.  

 

7.5.2.1 Planejamento 

Quadro 6 – Planejamento: Atividade 02 

Duração  4 aulas 

Atividade 

operacional 

Leitura e análise de manchetes, tirinhas e charges;  

Produção de tirinhas. 

Conteúdo 

Situação política no Brasil;  

Ambiguidade; 

Figuras de linguagem: ironia, metáfora, catacrese; 

Uso dos recursos linguísticos para construção da coerência do texto; 

                                            
22 Segundo o Dicionário Online de LP – Léxico, manchete é uma “1. Designação atribuída ao título de 
artigos ou notícias, geralmente localizado na página inicial de jornais ou revistas, escrito com grandes 
e chamativas letras; 2. Referente à notícia de maior relevância de um jornal televisivo ou da rádio” 
Disponível em: https://www.lexico.pt/manchete/ Acesso em: 13  jan. 2019. 

23 Segundo Dicionário Online de LP – Michaelis, charge  é um “desenho de caráter humorístico que 
retrata satiricamente determinado fato da atualidade, destacando uma ou mais personagens 
envolvidas” Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=p3Ep Acesso em: 13 jan. 2019. 

24 As Tirinhas, segundo Mendonça (2001), são um subtipo de HQ; mais curtas (até 4 quadrinhos) e, 
portanto, de caráter sintético, podem ser sequenciais (“capítulos” de narrativas maiores) ou fechadas 
(um episódio por dia). Quanto às temáticas, algumas tiras satirizam aspectos econômicos e políticos 
do país, embora não sejam tão “datadas” como a charge. Dividimos as tiras fechadas em dois 
subtipos: a) tiras piada, em que o humor é obtido por meio das estratégias discursivas utilizadas nas 
piadas de um modo geral, como a dupla possibilidade de interpretação, sendo selecionada pelo autor 
a menos provável; b) tiras-episódio, as quais o humor é baseado especificamente no 
desenvolvimento da temática numa determinada situação, de modo a realçar as características das 
personagens (MENDONÇA, 2001, p. 198). 

https://www.lexico.pt/manchete/
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=p3Ep
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Objetivos 

Responder às questões propostas nas atividades; 

Dialogar sobre as temáticas envolvidas nas manchetes e tirinhas 

Compreender o que é ambiguidade; 

Identificar os vários sentidos que um mesmo texto pode ter; 

Diferenciar o efeito dos sentidos ambíguos nas manchetes para a 
ambiguidade das tirinhas; 

Estabelecer relações dialógicas entre o conteúdo dos textos e sua prática 
social; 

Instigar que todos se expressem verbalmente; 

Produzir uma tirinha provocando riso ou ironia a partir de um enunciado 
ambíguo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
 
 

7.5.2.2 Desenvolvimento 

 
Cada estudante recebeu uma cópia da atividade, em preto e branco. Para facilitar a 

leitura das imagens montamos o multimídia. Fizemos a apresentação da atividade e 

demos o tempo de uma aula para que cada um pudesse, primeiramente, responder 

às questões individualmente. Nas aulas seguintes, fizemos a discussão das 

questões, quando os estudantes sentados em círculo, puderam compartilhar suas 

respostas. Por fim, propusemos um trabalho de produção de tirinhas. Os estudantes 

produziram seus textos, compartilharam com os colegas e expuseram as tirinhas no 

mural da sala. 

 

Pensando em levar nossos estudantes a operar com a língua a partir de enunciados 

ambíguos, propusemos também oito questões de leitura e interpretação, sendo 4 a 

partir de manchetes, 2 a partir de tirinhas e 2 a partir de charges. 

 

As manchetes foram escolhidas por nós, pois compreendemos que a forma como 

são construídas ou escritas, muitas vezes, acabam provocando uma leitura 

ambígua. A partir da leitura e interpretação desses textos fizemos com que os 

estudantes percebessem que a ambiguidade nesse caso, pode ser tanto intencional 

quanto acidental. Uma vírgula mal colocada, um pronome possessivo que não indica 

o referente adequado ao contexto, uma palavra polissêmica, tudo isso pode 

provocar a ambiguidade nos enunciados. Além disso, a intenção do enunciador 
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também precisa ser levada em conta, pois tratando-se de texto midiáticos, muitas 

vezes, o objetivo é confundir o leitor, causar dúvida ou até mesmo enganá-lo. 

 

Já as tirinhas e charges foram escolhidas, para que os estudantes percebessem 

que, embora os enunciados construídos nesses gêneros textuais sejam ambíguos, a 

ambiguidade é intencional, colocada ali para estimular uma crítica ligada a um fato 

atual ou satirizar uma situação política, econômica de forma humorística e/ ou 

irônica. 

 

Das oito atividades desenvolvidas, apresentaremos uma mostra dos dados 

produzidos, a partir da descrição e posterior análise de dois textos. 

Sendo o primeiro a manchete (Figura 24): 

 

Figura 24 – Manchete 

 

Fonte: NO RIO (2018) 

 

A partir do texto, dialogamos sobre as seguintes questões: 

 

a) “Complexo do Alemão” – essa expressão poderia ser interpretada como uma 

catacrese? Por quê? 

b) Em que consiste a ambiguidade do enunciado? 

c) Quando a manchete diz, “No Rio, policial é ferido no Complexo Alemão”, a 

frase parece-nos óbvia, mas a ênfase do enunciado recai no sujeito ou no 

lugar? 

d) Ainda sobre a manchete, você considera que o texto humaniza ou 

desumaniza o policial? Por quê? 
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E o segundo, a charge (Figura 25): 

 

Figura 25 – Charge 

 

 

Fonte: Amarildo (Acesso em 22 jul. 2018) 

 

A partir da charge, dialogamos sobre as seguintes questões: 

 

a) A charge de Amarildo publicada em maio de 2018, retoma uma fala do então 

presidente do Brasil, Michel Temer. No entanto, o efeito de sentido produzido pela 

fala do presidente é provocador de riso. Por que isso ocorre? 

b) O que provocou a ambiguidade no enunciado? 

c) Como podemos diferenciar o fenômeno da ambiguidade relacionado às 

manchetes, da forma como ele ocorre nas charges ou tirinhas? 

 
 
7.5.2.3 Análise 

 
Quanto aos critérios de análise, observamos: 

 

I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: as questões propostas 

permitiram um diálogo bem interessante. Os estudantes se viram motivados a 

encontrar as ambiguidades dos textos. Percebemos ainda, que o planejamento que 

fizemos, para que primeiro eles fizessem a atividade individual, não foi bem-
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sucedido, eles ficaram muito afoitos em descobrir o que havia de ambíguo nos 

textos. Assim, tivemos que mudar a estratégia e ir dialogando a cada texto; 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: muitos deles ainda tiveram 

bastantes dificuldades em responder as questões, mesmo com todos os 

comentários advindos dos colegas ou da professora. Alguns, continuaram pedindo 

que a resposta fosse ditada, mas sempre dialogávamos com eles para que 

conseguissem responder por si sós; explicávamos também que era muito importante 

para nós, enquanto professora, conhecer o que já conseguiam fazer sozinhos, tanto 

para ajudá-los a vencer suas dificuldades, quanto para apresentar-lhes uma forma 

diferente de falar ou de escrever; 

 

III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: trouxemos para análise, 

algumas das respostas dadas pelos estudantes, às questões propostas. Sobre a 

manchete, quando perguntamos: “Complexo do Alemão” – essa expressão poderia 

ser interpretada como uma catacrese? Por quê?” Ao se depararem com essa 

questão, muitos perguntaram o que é uma catacrese. Perguntamos se alguém 

saberia e poderia explicar, mas a maioria respondeu que não lembrava, outros ao 

tentarem responder confundiram catacrese com prosopopeia. Foi necessário 

explicarmos e exemplificarmos para os estudantes o que é uma catacrese e 

aproveitamos também para diferenciá-la da prosopopeia.  

 

 

Nessa questão, chamou-nos a atenção o fato de que os estudantes da turma 2V02, 

em sua maioria, responderam que não havia catacrese no enunciado. Para eles, a 

única leitura possível era a de que Complexo do Alemão era um lugar. Já na turma 

2V03, os estudantes conseguiram desenvolver um outro olhar sobre a manchete e 

muitos responderam que sim, Complexo do Alemão, poderia ser entendido como 

uma parte do corpo do policial. Entre as respostas dadas, recortarmos as seguintes: 

1) “não, pois complexo do alemão é o nome do local e não o nome do corpo do 

policial”; 2) “não porque não é uma parte do corpo”; 3) “não porque não existe esse 

termo “Complexo do alemão” como parte do corpo”; 4) “sim, porque não especifica o 

lugar, mas aparenta ser o local do corpo onde ele foi ferido”; 5) “sim, porque Alemão 
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é o nome da favela, e catacrese é a figura de linguagem que se estabelece quando 

uma palavra é emprega com um sentido diferente”; 6) “sim, por empregar um sentido 

de empréstimo, por exemplo, a bata da perna”; 7) “sim, pois complexo do Alemão é 

uma comunidade (favela) no contexto aqui se há uma ambiguidade, pois aparece 

uma catacrese, dizendo que o policial foi ferido no complexo do alemão e não dentro 

do complexo do alemão”. Poucos alunos conseguiram chegar a conclusões tão 

precisas quanto às respostas 6 e 7. 

 

Não consideramos como erradas, as respostas daqueles estudantes que disseram 

que Complexo do Alemão não poderia ser, no contexto da manchete, uma 

ambiguidade, pois, de fato, sabemos que se trata de um lugar. Todavia, tentamos 

fazer com que percebessem outra possibilidade de leitura da manchete e que era 

nessa possibilidade, que ambiguidade se instalava.  

 

Em relação à terceira questão – “Quando a manchete diz, “No Rio, policial é ferido 

no Complexo Alemão”, a frase parece-nos óbvia, mas a ênfase do enunciado recai 

no sujeito ou no lugar?” A maioria dos estudantes respondeu que a ênfase recai 

sobre o lugar. Em nosso diálogo, perguntamos porque eles chegaram a essa 

conclusão e eles disseram que foi pelo fato de a manchete apresentar o lugar duas 

vezes: primeiro diz que foi no Rio, e depois diz que foi no Complexo do Alemão. 

Continuando nossa conversa, perguntamos também por que eles achavam que isso 

aconteceu; por que repetir o lugar duas vezes em uma manchete? Não bastava 

dizer que foi no Rio? Eles então se lembraram da onda de violência que tem 

ocorrido no Rio, especialmente no Morro do Alemão (eles disseram morro e não 

complexo), que já havia sido alvo, várias vezes, de intervenção militar. 

 

Fomos então para a última questão de análise da manchete: “Ainda sobre a 

manchete, você considera que o texto humaniza ou desumaniza o policial? Por 

quê?” Pelas respostas dadas, observamos que os estudantes tiveram dificuldade em 

responder a essa questão. Alguns disseram que humanizava, outros que 

desumanizava, mas não sabiam justificar as respostas. No decorrer do diálogo, 

observamos que a dificuldade dos estudantes estava em compreender o que seria 

(des)humanizar. Colocamos para eles então algumas situações em que podemos 

humanizar ou não as pessoas a nossa volta.  
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A partir dessas situações, os estudantes participaram dando outros exemplos e 

chegaram às conclusões apresentadas nos seguintes recortes: 1) desumaniza, que 

dá mais importância para o complexo do que para o policial”; 2) humaniza; 3) 

desumaniza, já que parece dar mais importância para o local onde aconteceu, do 

que a preocupação com o policial; 4) “desumaniza, porque eles estão mais 

interessados no lugar do que no policial”.  

 

Observamos a dificuldade de os estudantes estruturarem suas respostas. Sobre a 

resposta 4, por exemplo, pedimos que ele lesse o que escreveu. Ele não conseguiu 

enxergar que o registro escrito de sua resposta, era diferente do que ele queria 

dizer. Reescrevemos a resposta com esse estudante: “desumaniza, porque eles 

estão mais interessados no lugar do que no policial”. Perguntamos para ele qual a 

diferença de sentido entre as duas respostas, foi quando ele percebeu que havia 

diferença entre dizer “...do que o policial” “...do que no policial”. Pedimos licença 

para o estudante, para a partir de sua resposta, fazermos a mesma atividade com a 

turma. Foi um exercício epilinguístico muito interessante, em que os estudantes 

puderam operar com a língua, observar sua escrita e também reorganizarem suas 

respostas. De acordo com Franchi (2006), 

 

É no longo exercício de operação sobre a linguagem e a língua, que se 
pode compreender melhor a função da morfologia na sintaxe, o caráter 
relacional das estruturas sintáticas, o valor categorial dos diferentes papéis 
que os elementos desempenham nessas estruturas. Antes de saber o que é 
um substantivo, um adjetivo, um advérbio, é preciso ter-se servido 
efetivamente dessas distinções gramaticais no trabalho de construção e 
reconstrução das expressões (FRANCHI, 2006, p. 35) 
 
 

Nesse exercício, percebemos claramente que a metalinguagem surgiu a partir da 

necessidade dos estudantes, quando fomos levados a outras comparações da 

língua, como os usos de mas e mais, onde e aonde, mau e mal e até o uso dos 

porquês. 

 

Sobre a charge, em relação à questão – “A charge de Amarildo publicada em maio 

de 2018, retoma uma fala do então presidente do Brasil, Michel Temer. No entanto, 

o efeito de sentido produzido pela fala do presidente é provocador de riso. Por que 

isso ocorre?”, fizemos um recorte das seguintes respostas: 



117 

1) “Porque a fala dele indica que houve um progresso, só que quem ouve acha que 

houve o contrário (um retrocesso)”; 2) “A fala do presidente indica que o país evoluiu 

20 anos em apenas 2 anos. Mas o humor se dá quando a plateia ri ao reconhecer 

que não foi um progresso e sim um regresso”; 3) “Porque dá a impressão de que o 

Brasil retrocedeu 20 anos em seus dois anos de mandato”; 4) Porque a maioria não 

faz o que promete”; 5) “O povo entendeu que o Brasil regrediu 20 anos em 2 anos”; 

6) “Na fala do presidente ele quiz dizer que o Brasil progrediu 20 anos em 2 anos. 

Sendo que o Brasil regrediu”. 

 

Observamos, a partir das respostas dadas, que a maioria dos estudantes, teve um 

olhar mais crítico nessa leitura, e também já conseguiam elaborar suas respostas de 

forma mais coesa e coerente, embora ainda apresentem alguns problemas 

referentes à ortografia, à concordância etc. 

  

Continuando nosso diálogo, perguntamos para os estudantes, o que mais tem 

provocado “riso” neles, na atual conjuntura política do Brasil. Foi uma questão 

bastante debatida. Eles falaram sobre os altos salários dos deputados e ministros, 

comparando ao salário dos professores; falaram da situação das escolas públicas, 

que eles “estudam no maior calorão, enquanto os políticos estão no bem-bom, no ar-

condicionado”; falaram da falta de investimento na infraestrutura da cidade; entre 

outros apontamentos.  

 

Nesses momentos permitíamos que os estudantes fizessem suas considerações e 

fazíamos a mediação do debate, tanto para que todos tivessem oportunidade para 

se colocar, quanto para levá-los a refletir sobre algumas de suas colocações. 

 

IV.  a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se 

coloca no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: sobre a 

manchete, a forma como os estudantes responderam à primeira questão, levou-os a 

identificar ou não a ambiguidade no enunciado. Assim sendo, aqueles estudantes 

que responderam que Complexo do Alemão não poderia ser lido como uma 

catacrese, não conseguiram perceber a ambiguidade da manchete, ao contrário dos 

outros, que identificaram a ambiguidade, por meio da correferência à catacrese. 
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Já sobre a charge, quando perguntamos – “O que provocou a ambiguidade no 

enunciado?”, os estudantes souberam identificar que foi a vírgula, porém quando 

pedimos que eles reescrevessem a frase para cada uma das possibilidades de 

leitura, alguns acharam que era necessário mudar a vírgula de lugar. Pedimos 

então, que um aluno voluntário, fosse ao quadro e escrevesse as duas 

possibilidades e explicasse para os colegas. Os estudantes perguntaram por que o 

sentido da frase mudava. Nesse momento, foi necessário explicarmos algumas 

regrinhas de usos da vírgula, alguns conceitos sintáticos como sujeito, predicado, 

adjunto adverbial, aposto e vocativo. Para que a aula continuasse dinâmica, 

pedíamos aos alunos que citassem exemplos.  

 

Ao perguntarmos “Como podemos diferenciar o fenômeno da ambiguidade 

relacionado às manchetes, da forma como ele ocorre nas charges ou tirinhas”, entre 

as respostas dadas, destacamos algumas que mais se repetiram. 

 

Figuras 26 – Respostas dos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseada nas respostas dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

 

Figura 27 – Resposta dos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseada nas respostas dos alunos da 2ª série do EM (2018) 
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Figura 28 – Resposta dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseada nas respostas dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

 

Figura 29 – Resposta dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseada nas respostas dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

Pelas respostas dadas, concluímos que a maioria dos estudantes conseguiu 

perceber que a ambiguidade das manchetes era acidental e a das charges 

intencional. Perceberam também que o humor e a ironia são provocadores da 

duplicidade de sentidos nas charges e tirinhas. 

 

Por fim, fomos para a atividade de produção. Trouxemos a seguir, três tirinhas 

produzidas pelos estudantes, que tentaram demonstrar a ambiguidade dos 

enunciados de forma irônica ou engraçada. 
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Figura 30 – Produção de aluno: “Chuta” 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseada no desenho feito pelo aluno da 2ª série do EM (2018) 

 

O humor dessa tirinha é construído a partir da ambiguidade da palavra exercício que 

pode ser interpretada como prática, uso, ou como uma atividade para desenvolver 

alguma habilidade, portanto, pode ser tanto intelectual como físico. No contexto da 

tira, a professora pede que os estudantes façam o exercício da página 36, eles 

então começam a se exercitar fisicamente.  

 

A construção da ideia da tirinha é interessante, pois a maioria dos estudantes 

gostam muito das aulas de Educação Física, e principalmente de jogar bola. 

 

Figura 31 – Produção de aluno: “Extrato” 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no desenho do aluno da 2ª série do EM (2018) 

Hora de 
fazer 
exercício 
galera 

PAG. 36  
(1, 2, 3 E 
4) 

Vamos 
tirar o 
extrato
? 

Que 
demora
! 
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Nessa tirinha, o aluno utiliza como personagens dois tomates. Ao passar perto de 

um banco (BANK), o enunciador-1 convida o enunciador-2, para tirar um extrato. 

Aqui a ambiguidade se instala na leitura da palavra extrato, que pode ser entendida 

como: 1. algo extraído de alguma coisa – extrato do tomate; ou 2.extrato bancário. O 

enunciador-1 preocupa-se com a demora do enunciador-2, e se espanta ao 

descobrir que o parceiro havia virado extrato de tomate. 

 

Além do texto verbal, nos chama atenção também o fato do enunciador-2 ser menor 

que o enunciador-1, o que dá a entender que ele seria menos experiente ou teria 

menos conhecimento de mundo, o que teria o levado a virar extrato.  

 

Como se pode observar, pelo cotejo das respostas apresentadas em nossas 

análises, bem como pelas produções textuais dos estudantes, as leituras propostas 

foram muito proveitosas. A partir dos gêneros aqui trabalhados, objetivamos que 

nossos estudantes não tomassem essas leituras como mera descrição de um fato 

da língua, como assevera Freire (2011), pois entendemos que dessa forma não há 

produção de conhecimento.  Buscamos oportunizar o diálogo entre questões sociais 

que partem da realidade dos estudantes, questões políticas que contribuem para o 

fortalecimento de uma visão crítica dos fatos e desenvolvimento da capacidade 

argumentativa. Nas atividades os estudantes puderam operar com a linguagem, 

escrevendo e rescrevendo seus textos, formulando respostas, partindo de um 

conhecimento epilinguístico de análise e reflexão da língua para um conhecimento 

metalinguístico.  

 

Na próxima atividade propusemos aos estudantes um exercício epilinguístico em 

que foi necessário desfazer a ambiguidade dos enunciados e um exercício 

metalinguístico em que foi necessário conhecer e identificar os tipos de 

ambiguidade. 

 

7.5.3 Atividade 03: Desambiguizando Textos 

 



122 

A atividade 3 “Desambiguizando textos” também girou em torno dos gêneros 

textuais manchete, charge  e tirinha, com a proposta de os estudantes lerem, 

reescreverem os enunciados de forma a desambiguizá-los e identificarem o tipo de 

ambiguidade.  

 

7.5.3.1 Planejamento 

 
Quadro 7 – Planejamento: Atividade 03 

Duração  1 aula 

Atividade 

operacional 

Leitura e análise de manchetes, tirinhas e charges. 

Conteúdo Tipos de ambiguidade; 

Escrita e reescrita de textos; 

Uso dos recursos linguísticos (colocação pronominal, pontuação, 
complementos verbais e nominais) para estabelecer a coesão e coerências 
dos textos; 

Objetivos Responder às questões de leitura e interpretação; 

Identificar os sentidos ambíguos do texto; 

Reescrever os enunciados desfazendo as ambiguidades; 

Identificar os tipos de ambiguidade em cada texto. 

Discutir as respostas com os colegas, buscando encontrar as semelhanças 
e diferenças nas respostas dadas. 

Metodologia Contextualização da atividade; 

Montagem do multimídia para explanação do conteúdo e para que os 
alunos visualizem os textos coloridos; 

Distribuição da atividade fotocopiada (em preto e branco) para cada aluno; 

Explanação dos tipos de ambiguidade; 

Registo das respostas individuais na folha de atividade; 

Resolução coletiva da atividade, fazendo comparação entre as respostas 
dadas. 

Mediação Nesta atividade fizemos a explanação do conteúdo; demos um tempo para 
que os estudantes lessem as perguntas e respondessem; depois lemos, 
junto com os alunos, as questões propostas e comparamos as respostas.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
7.5.3.2 Desenvolvimento 

 
A atividade 3 seguiu-se como uma continuação da atividade 2. Entregamos para os 

alunos o material fotocopiado em preto e branco, montamos o multimídia para 
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fazermos a explanação do conteúdo e também para que eles pudessem visualizar 

as questões coloridas. Os estudantes sentaram em dupla. Pedimos que primeiro 

respondessem as questões de leitura, interpretação e reescrita. Trabalhamos com 

os três textos. 

 

O primeiro deles, foi a charge: 

 

Figura 33 – Texto 1- Charge 

 

Fonte: Cabral (2008) 
 

Sobre a charge, dialogamos a partir das seguintes questões: 

 

a) Quais formas de cumprimento você conhece? 

 

b) Na charge, a ambiguidade foi provocada por qual expressão? Por que isso 

ocorreu? 

c) Reescreva o diálogo de forma desfazer a ambiguidade. 

 
O segundo foi a tirinha: 
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Figura 34 – Texto 2 

 

Fonte: Dona aranha (Acesso em 22 jul. 2018)  

 
Sobre a tirinha, dialogamos a partir das seguintes questões: 

 

a) Você está cantando essa música infantil para uma criança. Quando de repente 

ela pergunta: Quem caiu? E aí? O que você responderia? Por quê? 

b) Pesquise e copie uma música (ou fragmentos) cuja letra contenha 

ambiguidades. 

 
E o terceiro a manchete: 
 

Figura 35 – Texto 3 

 

Fonte: 10 Conselhos (Acesso em: 22 jul. 2018) 

 

Sobre o texto 3, apresentamos a seguinte questão aos estudantes: 

 

a) A ambiguidade do texto 3 foi provocada por quê? Como você pode desfazê-

la? 

 

Após os alunos responderem às questões propostas, fizemos a explanação do 

conteúdo, explicando, a partir de diferentes exemplos, os tipos de ambiguidade, 
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conforme Cançado (2013): por escopo, lexical, sintática e múltipla. Seguimos para a 

atividade operatória, em que os estudantes identificaram os tipos de ambiguidades 

encontradas nos textos. Nessa atividade operatória, retornamos para os textos da 

atividade 2, a fim de que os estudantes também pudessem identificar os tipos de 

ambiguidade25.  

 

7.5.3.3 Análise 

 
Em relação aos critérios de análise, durante o desenvolvimento da atividade 3, 

observamos que: 

 

I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: os alunos participaram 

bastante. Em relação ao texto 1, citaram várias formas de cumprimentos utilizados 

por eles. A partir daí fizemos uma comparação entre as formas de cumprimento que 

eles utilizam hoje, com as formas de cumprimento que eram utilizadas antigamente 

e até mesmo aquelas que são utilizadas em outros países; Em relação ao texto 2, os 

estudantes participaram cantando trechos de músicas para os colegas e explicando 

qual era a ambiguidade; E em relação ao texto 3, eles foram lembrando de outras 

manchetes e também notícias e ao comentarem sobre elas, ficavam se perguntando 

se seriam ambíguas. Disseram ainda, que ficariam atentos a tudo que lessem, para 

não serem “enganados” pelas ambiguidades. 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: nessa atividade não precisamos 

ajudar aos estudantes, de forma geral, na compreensão dos enunciados das 

questões propostas. 

 

III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: os estudantes, de forma 

geral, responderam as questões com muita fluidez e agilidade; exceto pela última 

questão que era uma atividade em que eles precisavam identificar os tipos de 

ambiguidade. 

 

                                            
25 Nesta etapa da intervenção, achamos que as atividades ficaram muito repetitivas e por isso 
cansativas, por isso excluímos de nosso material educativo a atividade número 3. O objetivo da 
atividade, que era o reconhecimento dos tipos de ambiguidades, foi transferido para a atividade 2. 
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IV. a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se coloca 

no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: 

  

Em relação ao texto 1, os estudantes reconheceram que a expressão em cima foi a 

provocadora da ambiguidade na tira. Compreenderam também a crítica feita à alta 

nos preços. A fim de desambiguizar o enunciado, os estudantes reescrevem o 

diálogo da seguinte forma: 

 

“- Tudo bem, seu gregório? / - Tudo.” 

 

Em relação ao texto 2, os estudantes de forma geral, disseram que quem foi 

derrubada pela chuva, foi a aranha. Eles justificaram a resposta, dizendo que, uma 

vez que, era a aranha quem subia, somente ela poderia ser derrubada. 

Concordamos com os estudantes, mas fizemos com que refletissem sobre alguns 

fatos, em que chuvas fortes têm derrubado muitas “paredes”. Para a reescrita desse 

enunciado os estudantes não chegaram a nenhuma conclusão. Sugerimos então 

uma possibilidade: “A Dona Aranha subiu pelo muro, veio a chuva forte e a 

derrubou”. Perguntamos se dessa forma o enunciado seria desambiguizado. Eles 

responderam que sim, pois dessa forma o a estaria se referindo apenas à aranha.  

 

Nesse processo de escrita e reescrita de textos, como afirma Franchi (2006), o 

professor tem um papel muito importante: 

 

[...] ele necessita tornar muitas vezes conscientes os procedimentos 
expressivos de que serve. Com isso, reintroduz-se na gramática o seu 
aspecto criativo: o que permite ao falante compreender, em um primeiro 
passo, os processos diferenciados de construção das expressões para, 
depois, um dia, e se for o caso, construir um sistema nocional que lhe 
permita descrever esses processos [...] (FRANCHI, 2006, p. 64). 
 
 

Nessa atividade, conseguimos “levar os alunos a operar sobre a linguagem, rever e 

transformar seus textos, perceber nesse trabalho a riqueza das formas linguísticas 

disponíveis para usar nas mais diversas opções” (FRANCHI, 2006, p. 63). Nossos 

alunos, embora não tenham conseguido fazer a reescrita da letra da música 

(pensamos que isso tenha acontecido, porque a música já está, de certa forma, 

“cristalizada” em suas mentes), conseguiram perceber que a simples troca do 
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substantivo parede por muro desambiguizou o texto, pois o a – pronome pessoal 

oblíquo, nesse caso, teria como referente apenas a palavra aranha. 

 

Além disso, alguns alunos pesquisaram e outros lembraram-se de músicas que têm 

ambiguidade em suas letras. Algumas são bem antigas, como “A vaca da minha 

sogra26” escrita na década de 1970, pelo compositor Bezerra da Silva; e “Pinga ni 

mim27”, escrita por Elias Filho, também na década de 1970, e interpretada por Sérgio 

Reis. Os estudantes fizeram também referências às letras de funk, que segundo 

eles, todas são ambíguas.  

 

Em relação ao texto 3, a maioria dos estudantes achou a manchete engraçada ao 

perceberem que a expressão de forma orgânica poderia ser um tipo de barriga e não 

somente um método para perder a barriga. As duas formas que mais apareceram 

em suas reescritas foram: “10 conselhos para perder barriga utilizando método 

orgânico”; “10 conselhos para perder barriga”. Outros também disseram que a 

ambiguidade estava na palavra perder. 

 

Por fim, em relação à atividade em que os estudantes tinham que identificar o tipo 

de ambiguidade presente nos textos, percebemos que eles tiveram mais dificuldade 

em responder, por isso fizemos a atividade juntos. 

 

Na atividade apresentada, a seguir, os estudantes fizeram um exercício de pesquisa, 

ou uma caça, por textos ambíguos. 

 

 

7.5.4 Atividade 04: Caça às ambiguidades  

 

A atividade 4, “Caça às ambiguidades”, foi um exercício em que os estudantes, 

divididos em grupos, foram à procura de textos ambíguos. 

 

                                            
26 Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/bezerra-da-silva/1354777/ Acesso em: 14 jan. 2018. 

27 Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/sergio-reis/103205/ Acesso em: 14 jan. 2018. 

https://www.letras.mus.br/bezerra-da-silva/1354777/
https://www.letras.mus.br/sergio-reis/103205/
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7.5.4.1 Planejamento 

Quadro 8 – Planejamento: Atividade 04 

Duração  2 aulas 

Atividade 
operacional 

Pesquisa de enunciados ambíguos. 

Conteúdo 

Ambiguidade; 
Escrita e reescrita de textos; 
Uso dos recursos linguísticos (colocação pronominal, pontuação, 
complementos verbais e nominais) para estabelecer a coesão e coerências 
dos textos; 

Objetivos 

Procurar em jornais, cartazes, anúncios, placas, folhetos enunciados que 
sejam ambíguos; 
Identificar a ambiguidade desses textos; 
Apresentar os enunciados encontrados para a turma; 
Reescrever os enunciados desfazendo as ambiguidades; 

Metodologia 

Contextualização da atividade, a fim de orientar os estudantes que esta 
será uma tarefa dividida em duas etapas: primeiro em casa, depois na 
escola. 
Divisão da turma em grupos; 
Os alunos levarão todo material que encontrarem para a escola (pode ser 
xerocado, recortado, fotografado), reunirão o grupo e montarão um cartaz a 
fim de apresentar o que encontraram para os colegas. 
Apresentação dos grupos. 

Mediação 

Nesta atividade auxiliamos os grupos na confecção dos cartazes, 
fornecendo os materiais necessários (cartolina, régua, cola, tesoura, 
impressão etc.) Á medida que as dúvidas iam surgindo, orientávamos a 
cada grupo. É importante lembrar que nesta atividade, muitos alunos 
recorreram à internet onde já encontravam muita coisa pronta, mas 
dialogamos com eles para que fossem criativos e buscassem algo novo.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.5.4.2 Desenvolvimento 

 
 
Dividimos os alunos em grupos, explicamos que eles deveriam procurar em 

panfletos, folhetos, outdoors, cartazes, anúncios, etc. textos com enunciados 

ambíguos, fossem eles, intencionais ou acidentais. Demos uma semana para que 

fizessem essa busca e marcamos uma data para que trouxessem todo o material 
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que encontrassem. Poderiam tirar cópia do material encontrado, recortar, ou mesmo 

salvar em um pen drive.  

 

Durante a explicação, alguns alunos perguntaram se poderiam pesquisar na internet. 

Respondemos que sim, desde que não pegassem textos já prontos para essa 

finalidade, pois a internet está cheia deles. Eles poderiam levar para a aula, uma 

tirinha, charge ou manchete que encontrassem em alguma notícia, por exemplo, 

assim como foi feito nas atividades 1 e 2. Perguntaram também se poderiam trazer 

vídeos, afirmamos que sim. 

 

Na aula previamente agendada, os grupos se reuniram. Eles tinham que montar um 

cartaz com o material encontrado e apresentar para os colegas da sala. Eles se 

organizaram de forma que cada componente do grupo levasse pelo menos um texto. 

Cada grupo tinha de 5 a 6 componentes, assim teríamos, minimamente, 5 ou 6 

textos por apresentação. Entregamos para cada grupo uma cartolina, régua, tesoura 

e canetinhas, entre outros materiais que eles solicitaram para montar a 

apresentação. Alguns grupos quiseram apresentar os vídeos, além dos cartazes, 

todavia, eles não conseguiram baixar esses vídeos. Levamos esses estudantes ao 

computador na sala dos professores, para baixarmos o vídeo que eles gostariam de 

utilizar e salvarmos no pen drive. 

 

A parte de produção dos cartazes não foi feita em sala de aula. Utilizamos o pátio da 

escola, por ter mesas mais amplas para esse tipo de trabalho e também por ser um 

ambiente mais fresco. Os estudantes precisaram de uma aula para elaborar os 

cartazes e uma aula para apresentar aos colegas.  
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Figura 36  – Estudantes produzindo cartaz 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 37 – Estudantes produzindo cartaz 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

  

 

7.5.4.3 Análise 

 
A partir dos nossos critérios de análises observamos: 
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I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: todos os grupos 

participaram e apresentaram seus cartazes, conforme havia sido agendado e 

combinado. Alguns grupos trouxeram mais textos, outros menos. Os que trouxeram 

menos, justificaram que foi devido ao fato de o colega não ter cumprido com a 

tarefa. 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: após explicarmos o que deveria 

ser feito, não foi necessário interferência para que os grupos desenvolvessem a 

atividade. 

 

III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: podemos dizer que os 

estudantes, de forma geral, não sentiram dificuldade na resolução dessa atividade, 

nem mesmo de se apresentarem para os colegas. Notamos uma diferença muito 

significativa em relação ao comportamento dos estudantes na hora de explicar os 

cartazes. Geralmente, em atividades de apresentação, eles ficam nervosos, alguns 

nem apresentam, preferiam ficar sem nota, a apresentar um trabalho na frente da 

sala de aula.  

 

A partir dessa mudança de comportamento, observamos o quanto que uma prática 

dialógica, em que a curiosidade do educando, sua inquietude, sua linguagem ou até 

mesmo sua sintaxe e sua prosódia são respeitadas, torna-se importante para a 

construção da autonomia dos estudantes, como afirma Freire (1996). Além disso, o 

autor ainda afirma que 

  

[...] a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e 
crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar 
sendo coerentemente exigida, por seres que, inacabados, assumindo-se 

como tais, se tornam radicalmente éticos (FREIRE, 1996, p. 60). 
 
 

A partir da dialogicidade, conseguimos não apenas fazer com que os estudantes 

operassem com a língua(gem) a partir de atividades envolvendo a polissemia e 

ambiguidade das palavras, mas também conseguimos produzir um espaço de 

respeito e solidariedade. Com isso, percebemos que o medo de ler, ou o medo de 

errar, de ser o motivo de deboche dos colegas, foi-se esvaindo, todos estavam 

participando das aulas, se colocando, com bastante empolgação. 
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Figura 38 – Estudantes apresentando suas pesquisas 

 
Fonte: Elaborado pela autora  (2018) 

 

IV. a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se coloca 

no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: quanto a esse 

critério trouxemos alguns recortes das apresentações feitas. 

 

Um dos grupos, iniciou a apresentação utilizando um anúncio da marca Giltette, 

 

Figura 38 – Anúncio Gillette 

 

Fonte: Jonathan (2012) 

 

Nesse vídeo, apresentado pelos estudantes, um rapaz está no supermercado 

fazendo compras. Ele para na seção de produtos de higiene pessoal e ao ver as 

lâminas de barbear pega uma “amarelinha” (marca concorrente da Gillette), quando 
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ele retira o produto da prateleira surgem vários lutadores, com suas expressões 

ferozes. Um deles é o lutador brasileiro Vitor Belfort, que diz aos rapaz: “Que isso, 

irmão, vai amarelar?” O rapaz amedrontado, então, responde: “Que isso, vocês 

entenderam errado, imagina, vou é de gilete mesmo, aqui oh, prestobarba”. Todos 

os lutadores em coro respondem: “Ah bom!” E Belfort diz: “Esse é campeão, boa 

escolha”. 

 

Os estudantes apresentaram a seguinte intepretação do vídeo: 

 

Aluno: “O sentido de amarelar ali, foi... é... tem duplo sentido... é o sentido de 

escolher a gilete da cor amarela, em vez da azul que é a cor da Gillette, e não um 

prestobarba qualquer... e o amarelar no sentido de “dar pra trás”, de ter medo [...]”.  

Um dos estudantes que estava assistindo, comentou que tem uma outra marca de 

gilete, da cor amarela e que a propaganda seria uma crítica a essa outra marca.  

 

Aproveitamos a fala desse estudante para explicarmos sobre a metonímia. Citamos 

alguns exemplos, como quando dizemos Toddy para qualquer tipo de achocolatado, 

ou Bombril para nos referir a esponja de aço, ou ainda Qboa, para todo tipo de água 

sanitária. Destacamos também a diferença entre a palavra gilete escrita desta forma 

g.i.l.e.t.e, significando lâmina descartável para barbear; e a palavra Gillette, 

enquanto marca de um produto, grafada com dois ll e dois tt.  

 

Pela interpretação feita, podemos dizer que os estudantes conseguiram fazer a 

pesquisa de textos com várias possibilidades de leitura, fizeram inferências e 

interpretações coerentes na caça pelas ambiguidades. 

 

Um outro grupo, apresentou o cartaz abaixo: 
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Figura 39 – Cartaz produzido pelos estudantes  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos cartazes produzidos pelos alunos da 2ª serie do EM 

(2018) 

Sobre os enunciados colados no cartaz, os alunos fizeram as seguintes leituras para 

cada enunciado colado: 

 

‘Não espere o trem-bala da vida deixar seus sonhos pra trás’, ou seja, nosso 

entendimento é... não deixar os poblemas te atrapalhar, os poblemas da vida. E o 

outro sentido é o do trem mesmo, o trem com vagão, se você não chegar na hora, 

ele te deixa pra trás. 

 

‘Tem que apodrecer na cadeia’, se a gente olhar, a gente vê dois sentidos, 

apodrecer, tipo assim, alguma coisa apodrecer na pessoa, ou apodrecer pelo resto 

da vida na cadeia. 

 

‘A Mega Artesanal vai fazer a sua cabeça também’, tipo, fazer sua cabeça, ficar na 

sua cabeça, e enfeitar. 

 

‘Hermano pinta no caminho do cinturão’, aqui a ambiguidade tá palavra pinta, que 

no... primeiro sentido é de,  tipo, pode ser pintar mesmo, ou tipo ele apareceu no 

caminho do cinturão, ou seja, esse sentido é que o lutador né... buscando pelo 

cinturão, apareceu outro é... oponente pelo caminho, enquanto ele tava buscando 

pelo cinturão. 
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Esse grupo também conseguiu fazer inferências sobre os textos que pesquisou e 

conseguiu ser coerente na interpretação das ambiguidades. 

 

Perguntamos para os estudantes se esses textos precisariam ser reescritos, pelo 

fato de serem ambíguos, e eles responderam que os anúncios não precisavam, pois 

a ambiguidade ali era intencional e até mesmo necessária para deixar o texto mais 

interessante; e em relação às manchetes, eles disseram que bastaria ler a notícia 

para compreender os textos. 

 

Um outro grupo fez a apresentação do cartaz abaixo: 

Figura 40 – Cartaz produzido pelos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos cartazes dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

É interessante destacarmos que mesmo tendo instruído aos estudantes para que 

fizessem sua “caça” de forma a buscarem novos textos, em que eles identificassem 

a ambiguidade, ainda assim apareceram textos antigos que já foram veiculados na 

internet para esse fim. Embora isso tenha acontecido, novo diálogo prosseguiu, pois, 

o esforço em procurarem os textos, imprimirem, fazerem as leituras e inferências, 

também precisa ser considerado nesse momento.  
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Desse cartaz, nós enfatizamos dois textos selecionados pelos alunos e ampliamos a 

imagem para apresentarmos a análise: 

 

Figura 41 – Texto fotografado pelos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em texto fotografado pelos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

Os estudantes tiram essa foto de um cartaz que estava colado na secretaria da 

escola. Segundo eles, a leitura era ambígua, pois não se sabe se os computadores 

da escola estavam com vírus e infectariam o pen drive, ou se o pen drive infectaria 

os computadores.  

 

Figura 42 – Texto encontrado na internet, pelos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no texto retirado da internet pelo aluno da 2ª série do EM 

(2018) 
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Segundo os estudantes, a ambiguidade da frase pichada no muro se instala na 

palavra queimar que pode ser interpretada com o sentido literal de pôr fogo, ou no 

sentido figurado, quando alguém falou algo que não devia sobre o outro, ou contou 

uma fofoca.   

 

Compreendemos que nesta atividade os estudantes operaram com a língua(gem) de 

maneiras diferentes, colocando-se em atividade de estudo ao terem que pesquisar e 

ler diversos textos, ao fazerem inferências para encontrar as ambiguidades e ao 

terem que compartilhar suas ideias, tanto por meio da produção dos cartazes, 

quanto por meio da apresentação oral. Como assevera Freire (2011, p. 73), o que 

caracteriza o ato de estudar é a atitude séria e curiosa dos estudantes para 

compreender as coisas e os fatos, e foi assim que eles se colocaram.  

 

A próxima atividade que iremos apresentar, foi desenvolvia a partir do gênero textual 

poesia. 

 

7.5.5 Atividade 05:  A poesia está no (con)texto 

 

A atividade 5, “A poesia está no (con)texto”, foi um exercício em que os estudantes, 

divididos em grupos, fizeram análises de poesias, utilizando recortes de jornais e 

revistas para “traduzir” suas intepretações. 

 
7.5.5.1 Planejamento 

 

Quadro 9 – Planejamento: Atividade 05 

Duração  2 aulas 

Atividade 
operacional 

Leitura de poemas; 

Produção de textos verbais e não verbais; 

Conteúdo 

Ambiguidade; 
Texto verbal e não verbal; 
Uso dos recursos linguísticos (colocação pronominal, pontuação, 
complementos verbais e nominais) para estabelecer a coesão e coerências 
dos textos; 
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Figuras de linguagem; 
Relações dialógicas entre o conteúdo dos poemas e as condições 
psicossociais do estudante; 

Objetivos 

Ler e compreender os textos lidos; 
Inferir possibilidades de leituras nesses textos; 
Elaborar um texto que traduza em linguagem verbal, não verbal ou mista a 
ideia que o poema quer transmitir; 
Apresentar as leituras e o texto produzido para os colegas. 

Metodologia 

Contextualização da atividade; 
Divisão da turma em grupos; 
Entrega de um poema para cada grupo; 
Entrega dos materiais necessários para que o texto seja produzido em um 
cartaz; 
Apresentação das leituras dos poemas para os colegas; 
Colagem dos cartazes em mural. 

Mediação 

Auxiliamos os grupos para que elaborassem um cartaz com o texto 
produzido a partir da leitura do poema. Em seguida, motivamos a 
participação dos grupos para que apresentassem suas leituras para a 
turma. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.5.5.2 Desenvolvimento 

 
Dividimos os estudantes em grupos de 5 a 6 alunos e sorteamos um poema para 

cada grupo. Os poemas trabalhados nessa atividade foram os seguintes: “O que é 

que ela tem?” de Carlos Franchi (2011); “Teresa” de Manuel Bandeira (1977); 

“Sentimento de Mundo” de Carlos Drummond de Andrade (2012); “Retrato” de 

Cecília Meireles (2001) e “Traduzir-se” de Ferreira Gullar (1980). Procuramos 

escolher poemas de autores diferentes, situados em contextos históricos distintos, e 

temáticas diversificadas28.  

 

Em uma aula, os estudantes leram e interpretaram os poemas, discutindo as várias 

leituras, ideias que fossem surgindo sobre o texto. Os estudantes prepararam um 

                                            
28 É importante ressaltar que o trabalho com poemas faz parte de minha prática pedagógica. Antes de 
desenvolver essa atividade com os estudantes, por exemplo, no 1º trimestre fizemos um trabalho 
bastante significativo com poesias, ao estudar com eles as gerações poéticas românticas. Lemos 
diversos poemas, desenvolvemos atividades de leitura e intepretação e tertúlias literárias a partir de 
poesias escolhidas por eles. Também envolvemos os estudantes em atividades de produção de 
poesias. 
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cartaz com suas ideias, e leituras sobre o poema, a partir de recortes de jornal ou 

revistas, utilizando: manchetes, tirinhas, notícias, uma imagem/ foto, palavras. Os 

estudantes puderam usar sua criatividade. 

 

Importante destacar que providenciamos todo material necessário para os 

estudantes desenvolverem a atividade: cartolinas, colas, tesoura, régua, etc. além 

de jornais e revistas velhos, para recorte. Solicitamos, com antecedência, que os 

estudantes também levassem jornais e revistas para a aula, pois as que tínhamos 

na escola não eram suficientes. A etapa de elaboração dos cartazes foi 

desenvolvida no pátio da escola.  

 

Na aula seguinte, eles apresentaram suas leituras do poema para os colegas. A 

apresentação foi feita na biblioteca, com intuito de que os estudantes pudessem ler 

outros poemas e conhecer outros autores de poesia. Após a interpretação, colamos 

os cartazes no mural da sala. 

 

Nossa intenção nessa atividade foi oportunizar a leitura de poesias, permitir que os 

estudantes desenvolvessem um trabalho epilinguístico de escrita e reescrita do texto 

de outras formas, usando a criatividade. Intencionamos também, trabalhar alguns 

conteúdos curriculares como Figuras de Linguagem – metáfora, hipérbole, antítese, 

ironia, eufemismo, que foram as que mais apareceram nos poemas.  

 

 

7.5.5.3 Análise 

 
 
Quanto aos critérios de análise observamos no decorrer da atividade: 

 

I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: os estudantes 

participaram na aula com muito empenho e dedicação; 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: os estudantes compreenderam o 

objetivo da atividade, mas, na hora desenvolvê-la, alguns grupos tiveram dificuldade.  
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III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: nosso papel, enquanto 

mediadora da atividade, foi ajudar esses estudantes, lendo o poema com eles e 

fazendo algumas perguntas para que eles pudessem chegar as suas próprias 

conclusões sobre a mensagem que a poesia lhes transmitia. Alguns grupos tiveram 

dificuldades em fazer a atividade. 

 

IV. a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se coloca 

no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: em relação a 

esse critério, trouxemos para nossas análises uma mostra do trabalho desenvolvido 

pelos estudantes, a partir da leitura de duas poesias. Primeiramente falaremos do 

texto “Que é que ela tem?”, de Carlos Franchi (2001): 

 

Que é que ela tem? 
 
Que é que ela tem? 
Cabelos sedosos, encaracolados? 
A fronte serena talhada em marfim? 
Na flor de seus lábios que inveja o carmim 
Poesia do beijo que sempre sonhei? 
Não sei... 
 
Que é que ela tem? 
A verde esperança pintada nos olhos? 
No arfar de seu seio um ritmo de amor? 
Nos dedos carinhos de em sonhos me pôr? 
O colo torneado em madeira de lei? 
Não sei... 
 
Que é que ela tem? 
Belezas nas ninfas? A graça das flores? 
O amor dos amores? O dote de um rei? 
Não sei... 
Que é que ela tem? 
Só sei (e já me basta) 
Que inteiramente me tem. (Franchi, 2011, p. 86) 
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Figura 44 – Cartaz produzido pelos estudantes a partir da leitura da poesia “Que é 

que ela tem?”  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no cartaz produzido pelos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

Trouxemos a seguir, um recorte das falas dos estudantes sobre a leitura da poesia: 

“Bom, uma das primeiras perguntas que dá pra se fazer, é que ele vai se 

perguntando né, sobre as características dela e dá a entender tipo, que ela é uma 

mulher perfeita, tem cabelos cacheados, tem olhos verdes, nesse padrão aqui 

mesmo (apontam para as fotos), que a sociedade diz que é a mulher perfeita. Mas 

ao mesmo tempo, ele não está afirmando, está se perguntando ‘se é que ela tem 

mesmo essas características’. E dá pra entender que no final ela pode ser essa 

mulher perfeita ou não, tanto é que no final ele diz que ele não sabe se ela tem isso, 

o que interessa mesmo é que ele tem ela, ou seja, que eles são um casal (aponta 

para o a imagem do cartaz novamente), que não importa pra ele se ela tem aquelas 

características, se ela é a mulher perfeita. Então, tem como fazer essas duas 

leituras: se ela realmente tem essas características, ou se ela não tem, isso pra ele 

não importa”. 
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A partir do poema, e das colocações dos estudantes incentivamos o grupo a pensar 

e discutir sobre os padrões de beleza que têm sido impostos pela sociedade, e como 

isso interfere do dia-a-dia deles. Os estudantes falaram de como as telenovelas 

influenciam no comportamento da sociedade, ditando modas e de como as pessoas 

se endividam para andar conforme a moda. 

 

O segundo poema que trouxemos como uma mostra do trabalho desenvolvido pelos 

estudantes foi “Tereza” de Manuel Bandeira (1977): 

Tereza 
 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 
 
Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 
(Os olhos nasceram e fizeram dez anos esperando que o resto do corpo 
nascesse) 
 
Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. 

                                                        (BANDEIRA, 1977) 

                   

Figura 45 – Cartaz produzido pelos estudantes a partir da leitura da poesia “Tereza” 

de Manuel Bandeira 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no cartaz produzido pelos alunos da 2ª série do EM (2018) 
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Sobre o poema Teresa, os estudantes apresentaram as leituras abaixo: 

 

“A gente tem três explicações para esse poema. Ele é um poema um tanto quanto 

engraçado. Porque pode parecer que realmente a Teresa é uma mulher muito feia e 

ele tá dizendo o quanto ela é feia nesse poema. Por isso tem essa imagem aqui 

(aponta para a imagem da mulher no canto esquerdo inferior do cartaz). E essa 

daqui (aponta para a imagem da mulher/ homem cantando ao microfone) foi o 

Cadu29 que escolheu, eu acho que isso é um homem, mas ele falou que parecia a 

Teresa. Tem a outra interpretação que a gente fez também, que a Teresa, na 

verdade, poderia ser uma mulher muito bonita (aponta para a mulher no canto direito 

do cartaz), mas no caso, ele quis sacanear com ela, ele quis dizer que ela era muito 

feia, que aos olhos dele, ela não era uma mulher bonita. E a nossa terceira 

intepretação também vai, no caso de que Teresa seria uma mulher mais velha, e o 

cara que tá apaixonado por ela, seria mais novo (aponta para a imagem do homem 

ao centro do cartaz). Aos olhos dele, ela era muito velha e muito feia, por isso que 

ele fala que os olhos dela nasceram primeiro, que a cara dela parecia uma perna 

(risos), e que ela tinha pernas estúpidas. Por causa que ele era um cara mais novo, 

e ele sem querer se apaixonou por ela e na visão dele, ela era desse jeito”. 

 

Nesse momento, interrompemos a fala do grupo e perguntamos se uma pessoa, 

pode se apaixonar pela outra sem querer, ou se apaixonar por alguém que acha 

feio. Eles responderam: 

 

“É... ele fala como se ele tivesse assim... aquela coisa que criança faz bastante né, 

de perturbar a outra quando gosta dela, ele faz tipo isso... como se ele tivesse 

implicando com ela... ele tá meio que apaixonado, mas não sabe como falar, ele 

implica da aparência dela... Mas você pode se apaixonar por alguém que só você 

acha bonito. Todo mundo acha feio, mas você acha lindo... Ah mas a gente colocou 

essas outras imagens, porque ele fala do céu azul, aí a gente colocou esse céu aqui 

(aponta pra imagem), ele fala das pernas dela (aponta pra imagem)... essas são as 

interpretações que a gente fez”. 

                                            
29 Cadu, é um pseudônimo que atribuímos para um dos estudantes que fazia parte do grupo. 
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Dissemos que as intepretações que fizeram foram muito coerentes. E que existem 

outras leituras sobre o poema que vão ao encontro das ideias que eles colocaram. 

Chamamos atenção para as figuras de linguagem presentes no poema como a 

metáfora, a comparação e a hipérbole.  

 

Quanto aos demais poemas30 trabalhados nessa atividade, trouxemos outra mostras 

de respostas. Os estudantes que fizeram a leitura do poema “Sentimento do Mundo” 

de Carlos Drummond de Andrade (2012), sentiram dificuldade em interpretar o texto. 

Dois grupos ficaram responsáveis em fazer a análise desse poema. Um dos grupos, 

mesmo com nossa mediação no momento da produção da atividade, conseguiu 

fazer apenas uma interpretação literal do texto, sem captar as inferências, as 

ambiguidades. Eles leram verso por verso e para cada verso apontavam uma 

imagem colada no cartaz. Já o outro grupo, fez um trabalho de pesquisa para saber 

quando o poema havia sido escrito, conseguiram correlacionar o poema com o 

período da 2ª Guerra Mundial e tentaram imaginar o poema nos dias de hoje, na 

realidade em que muitos deles vivem. Destacamos abaixo algumas leituras do 

grupo: 

 

“O poema traduz o período da guerra”; “O poeta perdeu as esperanças”; “É triste, 

está embalado por angústia e medo”; “Temia pelo rumo da nação”; “Hoje a gente 

tem medo também”; “Tá tudo tão violento, professora. A gente não pode nem sair de 

casa no horário que quer mais”; “Você viu o que aconteceu com nosso colega?” 

(citaram o nome de um ex-aluno da escola, que já havia concluído o EM e foi morto 

a tiros quando estava conversando com uns colegas no meio da rua). Falaram ainda 

que assim como o poeta eles também não estão prontos para essas atrocidades. 

Aproveitamos para dialogar sobre fatos da vida sobre os quais ouvimos falar, ou até 

mesmo vemos sendo noticiados, mas nunca estamos preparados para eles.  

 

Sobre o poema, “Retrato” de Cecília Meireles (2001), os alunos falaram que o 

poema pode significar as fases da vida de uma pessoa, que era jovem e chegou a 

velhice; pode também ser uma pessoa que se arrependeu de algo que fez e sente 

                                            
30 Todos os poemas utilizados nesta sequência estão disponíveis no anexo D. 
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amargura, por isso ela não se vê com o mesmo rosto de antigamente, essa 

amargura acabou mudando seu jeito de ser; uma pessoa que passou por algum 

trauma e isso se reflete em seu rosto. Os estudantes ainda levaram os colegas a 

refletir sobre a importância de valorizar cada etapa da vida e agir com prudência 

para futuramente não se arrepender. 

 

E por fim, sobre o poema 5, “Traduzir-se” de Ferreira Gullar (1980), os estudantes 

disseram que a pessoa retratada no poema parecia ter dupla personalidade, ser 

controversa e indecisa, pois ele diz que quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. 

Disseram também que essa pessoa poderia ser qualquer um de nós que, muitas 

vezes, temos um pensamento e as circunstâncias da vida fazem com que mudemos 

de ideia; colocaram que muitas vezes as mudanças são necessárias na vida. 

Perguntamos para os estudantes, quem nunca havia se sentido confuso em relação 

a uma decisão que precisava tomar, a roupa que deveria vestir, ir ou não a algum 

lugar, fazer ou não algo. Dessa forma eles foram se colocando no lugar do eu-lírico 

do poema. 

 

A partir dessa atividade, como se pode constatar na mostra dos diálogos 

estabelecidos durante as aulas, os estudantes viram que a linguagem é uma 

atividade constitutiva do ser humano como afirma Franchi (2011). Todos os recursos 

formais da linguagem servem para criar sentido, para comunicar. Uma comunicação 

que “[...] não se reduz à transmissão de informações, mas diz respeito ao uso social 

da linguagem, aberto aos fatores que condicionam e determinam a interação dos 

interlocutores, em suas relações com o mundo e a cultura” (FRANCHI, 2011, p. 10). 

Assim sendo, entendemos que, quando Franchi (2011) diz que a linguagem é uma 

atividade constitutiva é porque ela tem um papel ativo na aquisição do 

conhecimento. Quantos conhecimentos foram produzidos e adquiridos por meio 

dessa atividade de leitura de poemas! 

 

Fiorin (2011), ao falar que a linguagem é uma atividade constitutiva, cita ainda 

alguns aspectos interessantes do ponto de vista linguístico. Segundo esse 

estudioso, dizer que a linguagem é constitutiva significa que “sua natureza não é 

física, nem fisiológica, nem psíquica, mas semântica, o que quer dizer histórica, já 

que os sentidos não refletem a ordem do mundo” (FIORIN, 2011, p. 15). Como 
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exemplo disso, ele cita: os pronomes que podem se ancorar em referências 

deslocadas do momento em que a enunciação se efetiva; os tempos verbais que 

simulam os tempos da enunciação; os substantivos concretos e abstratos; a 

conotação; as sinonímias e antonímias, etc.  

 

A partir dessa atividade, ao fazer inferências, ao tentar interpretar as ambiguidades, 

acreditamos que nossos estudantes se colocaram em atividade de produção de 

conhecimento, de operação com e sobre a língua(gem), ampliando suas fronteiras e 

desenvolvendo sua humanidade. 

 

A próxima atividade buscou envolver os estudantes para um aspecto da linguagem 

que eles têm utilizado e gostam muito: os memes31. 

 

7.5.6 Atividade 06:  A cara da ambiguidade 

 

A atividade 6, “A cara da ambiguidade”, foi um exercício em que os estudantes, 

individualmente, fizeram análises de memes que “viralizaram” nas redes virtuais a 

partir de imagens/ fotos de pessoas ou personagens e também tiveram que produzir 

seus próprios memes utilizando recortes de jornais, revistas ou desenhando. 

 

7.5.6.1 Planejamento 

 

Quadro 10 – Planejamento: Atividade 06 

Duração  1 aula 

Atividade 
operacional 

Leitura de memes; 

Produção de enunciados humorísticos e/ou irônicos. 

Conteúdo 
Texto verbal e não verbal; 
Ironia e humor; 
Ética e respeito. 

Objetivos 
Fazer a leitura de memes; 
Discutir a interferência e impacto do memes na sociedade; 
Produzir memes, utilizando como recurso a ironia, o humor e a 

                                            

31 Meme é um termo bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet", que significa 
"viralização" ou seja quando uma informação, seja ela em vídeo, imagem, frase, ideia,  música e etc., 
que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade (Disponível em: 
https://www.significados.com.br/meme/>.  Acesso em: 16 de jan. 2018). 

https://www.significados.com.br/meme/
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ambiguidade intencional. 
Partilhar os textos produzidos com os colegas; 

Metodologia 

Contextualização da atividade; 
Montagem do multimídia para explanação do conteúdo e para que os 
alunos visualizem os textos coloridos; 
Distribuição da atividade fotocopiada (em preto e branco) para cada aluno; 
Produção de memes; 

Mediação 
Explanamos o conteúdo com os estudantes e discutimos sobre o impacto 
dos memes na nossa sociedade. Em seguida, os auxiliamos a produzirem 
seus memes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
7.5.6.2 Desenvolvimento 

 
Com uma semana de antecedência, comunicamos aos estudantes que para essa 

atividade deveriam trazer jornais e revistas para recorte, ou uma foto impressa, 

podendo ser uma foto de alguém que eles conheciam ou não. 

 

Utilizando o multimídia, fizemos a explanação do conteúdo com os estudantes, 

apresentando para eles alguns memes que “viralizaram” nas redes sociais durante o 

ano de 2018, como por exemplo: 

 

Figura 46 – Memes do Neymar, jogador da Seleção Brasileira de Futebol 

 
Fonte: Rodrigues (2018) 
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Figura 47 – Memes do Neymar, jogador da Seleção Brasileira de Futebol  

 

 
Fonte: Cazo (acesso em 10 jul. 2018) 

 
 
 

Esses memes “viralizaram” nas redes sociais, durante a Copa do Mundo de 2018, 

pelo motivo de o atacante da Seleção Brasileira de Futebol, cair ou ser derrubado 

constantemente. 

 

Exploramos com os estudantes o tema da ambiguidade, a partir das expressões 

faciais de fotos de pessoas que acabam virando memes. Dialogamos então sobre 

como nossas expressões faciais podem “dizer” muitos sentimentos: raiva, medo, 

alegria, espanto, dúvida, etc. Mas que essas mesmas expressões também podem 

ser comuns quando tentamos esconder algo de alguém.  

 

Além disso, discutimos com os estudantes sobre o impacto que os memes causam 

na sociedade moderna. À medida que íamos dialogando, os estudantes citavam 

outros exemplos de memes. Fizemos uma reflexão do ponto de vista ético, pois, 

muitas vezes, os memes, embora sejam engraçados, ou tenham o objetivo de 

ironizar uma situação, como fazem as charges e tirinhas, podem acabar ferindo a 

moral da pessoa. Citamos como exemplo a atriz e empresária Maria Odete Brito de 

Miranda Marques, mais conhecida como Gretchen, que recebeu o título de “rainha 

dos memes” no mundo virtual. Porém, em certo momento de sua vida, sentiu-se 

constrangida, pois seus memes estavam chegando às redes com muitas mensagens 

pejorativas que estavam denegrindo sua imagem.  



149 

 

Após toda discussão entregamos para os alunos a seguinte folha de atividades: 

 

Figura 48 – Folha de atividades 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
 

Como se pode observar, a atividade se divide em três etapas, ou três produções. Na 

primeira e segunda produções, os estudantes elaboraram apenas textos para as 

imagens. Na terceira produção, eles colaram fotos de pessoas, conhecidas ou não 

por eles, e também produziram o texto que acompanharia a imagem.  

 

Após essa etapa, os estudantes trocaram as atividades com os colegas para que um 

observasse o trabalho do outro. 

 

7.5.6.3 Análise 

 
Podemos dizer que o meme é um gênero textual emergente das novas tecnologias, 

e pode ser classificado como tal, pois como afirma Marcuschi (2008), os gêneros 

textuais são classificações de textos que se orientam por determinados objetivo e 

contexto adequado à situação de comunicação.  

 

O termo meme foi criado pelo escritor Richard Dawkins (2007), em seu livro The 

Selfish Gene (O Gene Egoísta, lançado em 1976), e seu significado representa “um 

composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em 

determinados locais como, livros”. Direcionando esse conceito para o universo da 
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informática, o termo meme significa "viralização" ou seja quando uma informação, 

seja um vídeo, imagem, frase, ideia, música etc., se espalha rapidamente entre 

vários usuários, alcançando muita popularidade.  

 

Sabemos que a tecnologia produz significativas mudanças no mundo da 

comunicação e a maior parte de nossos adolescentes, hoje, está envolvida nas 

redes sociais de comunicação promovidas pela internet, por isso escolhemos 

também incluir em nossa intervenção o gênero textual “meme”. Afinal, a nova 

realidade social em que estamos inseridos, coloca os indivíduos em uma situação 

em que, além de saber ler e escrever ele precisa interagir com os novos meios de 

socialização e isso inclui a internet e as redes sociais. 

 

Buscamos então, a partir dos critérios estabelecidos, analisar como os estudantes 

se desenvolveram em relação à atividade realizada a partir desse gênero textual. 

 

I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: todos os estudantes se 

envolveram com a aula e com a produção do memes. 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: todos os estudantes 

compreenderam os enunciados. 

 

III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: a maioria dos estudantes 

desenvolveu a atividade com muita facilidade. 

 

IV. a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se coloca 

no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: trouxemos 

algumas mostras de enunciados criados pelos estudantes, a fim de analisarmos 

esse critério. 

 

V. Para a imagem do “Chapolin Colorado”, os estudantes elaboraram enunciados 

como:  
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“Impressionante como falam mal de mim, mas não sabem meu sobrenome”; 

“Quando eu lembro que hoje ainda é segunda”; 

“Quando eu fico sabendo que não tem aula de português”; 

“Final de semana chegando e eu como fico”; 

“Quando meu avô começa a falar: na minha época...”; 

“Quando me bloqueiam no status para postar indireta, mas meu amigo me manda 

foto”. 

Para a imagem da “Gretchen”, entre os enunciados elaborados pelos estudantes, 

destacamos: 

“Quando você encontra uma pessoa com os mesmos problemas que você”; 

“Quando a pessoa vem forçar simpatia comigo”; 

“Amiga, a gente terminou. Agora é sério!”; 

“Hoje é dia de baile”. 

“Quando eu tiro a maior nota da sala”. 

“Quando minha mãe fala que é sopa na janta”. 

 

Em relação à terceira produção trouxemos também algumas mostras. 

 

FiguraS 49 e 50 – Atividade desenvolvida pelos estudantes 

  

              Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos da 2ª EM (2018) 
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Figuras 51 e 52 – Atividade desenvolvida pelos estudantes 

 

  

              Fonte: Elaborado pela autora com base nas atividades dos alunos da 2ª EM (2018) 

 

Para além do contexto de comunicação, em que esses memes poderiam circular, 

convidamos os alunos a fazerem também uma atividade de reflexão sobre a língua. 

Neste exercício, entre os enunciados escritos por eles, escrevemos no quadro o 

seguinte: “Eu vendo minha nota na prova”. Perguntamos quais leituras seriam 

possíveis nessa frase. Vários alunos perceberam a ambiguidade da frase. E 

perguntaram: “Ela está vendendo?” A própria aluna que escreveu a frase se 

manifestou e fez a correção, dizendo que poderia ser “Eu, vendo minha nota na 

prova” ou “Eu olhando minha nota na prova”. Perguntamos à turma qual seria a mais 

adequada ao contexto. Eles escolheram a 1ª frase. Perguntamos então, a eles, 

sobre a regra, que diz que, não podemos separar o sujeito do predicado, utilizando a 

vírgula. Foi necessário darmos outros exemplos para as turmas, diferenciando 

sujeito, predicado, aposto e vocativo. Ao final dessa explanação, os estudantes 

chegaram à conclusão de que a frase 2 seria mais adequada, para não provocar 

ambiguidade. 
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Fizemos também os estudantes refletirem sobre a quantidade de frases que 

apareceram iniciando com a palavra “quando”. Segundo eles, a maioria dos memes 

começa assim. Perguntamos então, qual seria a ideia desse “quando” no início da 

frase, e eles disseram que seria para indicar uma possibilidade ou uma 

eventualidade. Entre as respostas dadas, uma estudante disse: 

“Não é certo que isso vai acontecer professora, mas quando acontecer minha cara 

será essa”. 

 

E a outra estudante completou: 

 

“Quando acontece, professora, é essa cara que eu faço”. 

 

Além dos aspectos referentes à linguagem escrita, os estudantes também 

perceberam a importância de o texto verbal ser coerente com o texto não verbal, 

para que, nesse caso, ambos estejam expressando a mesma ideia. Podemos dizer, 

que de forma geral, eles conseguiram interpretar as ambiguidades e fazer 

inferências tanto para lerem os memes uns dos outros, quanto para produzirem seus 

enunciados. Destacamos ainda, como ponto positivo, que embora alguns tenham 

utilizado fotos de colegas, não houve nenhum caso de desrespeito à imagem do 

colega.  

 

A próxima e última atividade de nossa intervenção foi desenvolvida a partir de 

ditados populares, como veremos a seguir. 

 

7.5.7 Atividade 07:  A ambiguidade na cabeça do outro 

 

Na última atividade de nossa intervenção, “A ambiguidade na cabeça do outro”, os 

estudantes desenvolveram leituras e produções textuais a partir de ditados 

populares. A intenção da atividade era que eles pudessem perceber que a 

significação das palavras está correlacionada ao contexto de enunciação, às 

experiências, à cultura e às condições histórico-sociais dos interlocutores. 

 

7.5.7.1 Planejamento 
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Quadro 11- Planejamento: Atividade 07 

Duração  3 aulas 

Atividade 

operacional 

Leitura do texto “Incidente na casa do ferreiro” de Luís Fernando Veríssimo; 
Interpretação de ditados populares; 
Reflexão sobre o significado dos ditados populares; 
Produção de textos a partir da leitura de ditados populares; 
Interação entre os grupos. 

Conteúdo Ditados populares; 
Texto verbal e não verbal; 

Objetivos 

Destacar os ditados populares encontrados no texto; 
Discutir sobre o significado desses ditados; 
Escolher dois ou mais desses ditados e produzir mensagens a partir deles; 
Relacionar no texto do outro, um ou mais ditados populares. 

Metodologia 

Contextualização da atividade; 
Leitura individual do texto, grifando os ditados populares; 
Leitura circular do texto, destacando os ditados; 
Discussão sobre o significado dos ditados; 
Divisão da turma em grupos; 
Produção de texto (quadrinho, narrativa ficcional, poema) a partir dos 
ditados; 
Troca de texto entre os grupos, para que um possa identificar no texto do 
outro, qual ditado se aplicaria àquela questão; 

Mediação 
Auxiliamos os estudantes na produção de seus textos e estimulamos o 
envolvimento do grupo para que todos participassem e dessem suas 
contribuições. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.5.7.2 Desenvolvimento 

 

Primeiramente fizemos a leitura da crônica32 “Incidente na casa do Ferreiro” de Luís 

Fernando Veríssimo: 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Os estudantes já estavam familiarizados com o gênero, pois no 1º Trimestre já havíamos 
trabalhado com leitura, interpretação e produção de crônicas.  
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Quadro 12 – Crônica “Incidente na Casa do Ferreiro” 

Incidente na Casa do Ferreiro 

Luís Fernando Veríssimo 

Pela janela vê-se uma floresta com macacos. Cada um no seu galho. Dois ou três olham o 
rabo do vizinho, mas a maioria cuida do seu. Há também um estranho moinho, movido por 
águas passadas. Pelo mato, aparentemente perdido – não tem cachorro – passa Maomé a 
caminho da montanha, para evitar um terremoto. Dentro da casa, o filho do enforcado e o 
ferreiro tomam chá. 
Ferreiro – Nem só de pão vive o homem. 
Filho do enforcado – Comigo é pão, pão, queijo, queijo. 
Ferreiro – Um sanduíche! Você está com a faca e o queijo na mão. Cuidado. 
Filho do enforcado – Por quê? 
Ferreiro – É uma faca de dois gumes. 
(Entra o cego). 
Cego – Eu não quero ver! Eu não quero ver! 
Ferreiro – Tirem esse cego daqui! 
(Entra o guarda com o mentiroso). 
Guarda (ofegante) – Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. 
Cego – Eu não quero ver! 
(Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando). 
Filho do enforcado (interessado) – Quanto cada pomba? 
Vendedor de pombas – Esta na mão é 50. As duas voando eu faço por 60 o par. 
Cego (caminhando na direção do vendedor de pombas) – Não me mostra que eu não quero 
ver. 
(O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha na mão. Agora 
são três pombas voando sob o telhado de vidro da casa). 
Ferreiro – Esse cego está cada vez pior! 
Guarda – Eu vou atrás do coxo. Cuidem do mentiroso por mim. Amarrem com uma corda. 
Filho do enforcado (com raiva) – Na minha casa você não diria isso! 
(O guarda fica confuso, mas resolve não responder. Sai pela porta e volta em seguida). 
Guarda (para o ferreiro) – Tem um pobre aí fora que quer falar com você. Algo sobre uma 
esmola muito grande. Parece desconfiado. 
Ferreiro – É a história. Quem dá aos pobres empresta a Deus, mas acho que exagerei. 
(Entra o pobre). 
Pobre (para o ferreiro) – Olha aqui, doutor. Essa esmola que o senhor me deu. O que é que o 
senhor está querendo? Não sei não. Dá para desconfiar… 
Ferreiro – Está bem. Deixa a esmola e pega uma pomba. 
Cego – Essa eu nem quero ver… 
(Entra o mercador). 
Ferreiro (para o mercador) – Foi bom você chegar. Me ajuda a amarrar o mentiroso com 
uma… (Olha para o filho do enforcado). A amarrar o mentiroso. 
Mercador (com a mão atrás da orelha) – Hein? 
Cego – Eu não quero ver! 
Mercador – O quê? 
Pobre – Consegui! Peguei uma pomba! 
Cego – Não me mostra. 
Mercador – Como? 
Pobre – Agora é só arranjar um espeto de ferro que eu faço um galeto. 
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Mercador – Hein? 
Ferreiro (perdendo a paciência) – Me dêem uma corda. (O filho do enforcado vai embora, 
furioso). 
Pobre (para o ferreiro) – Me arranja um espeto de ferro? 
Ferreiro – Nesta casa só tem espeto de pau. 
(Uma pedra fura o telhado de vidro, obviamente atirada pelo filho do enforcado, e pega na 
perna do mentiroso. O mentiroso sai mancando pela porta enquanto as duas pombas voam 
pelo buraco no telhado). 
Mentiroso (antes de sair) – Agora quero ver aquele guarda me pegar! 
(Entra o último, de tapa-olho, pela porta de trás). 
Ferreiro – Como é que você entrou aqui? 
Último – Arrombei a porta. 
Ferreiro – Vou ter que arranjar uma tranca. De pau, claro. 
Último – Vim avisar que já é verão. Vi não uma, mas duas andorinhas voando aí fora. 
Mercador – Hein? 
Ferreiro – Não era andorinha, era pomba. E das baratas. 
Pobre (para o último) – Ei, você aí de um olho só… 
Cego (prostrando-se ao chão por engano na frente do mercador) – Meu rei. 
Mercador – O quê? 
Ferreiro – Chega! Chega! Todos para fora! A porta da rua é serventia da casa! 
(Todos se precipitam para a porta, menos o cego, que vai de encontro à parede. Mas o último 
protesta). 
Último – Parem! Eu serei o primeiro. 
(Todos saem com o último na frente. O cego vai atrás). 
Cego – Meu rei! Meu rei! 
 

 
Fonte: Pinto (2005, p. 124-127) 

 

Demos um tempo para que os alunos fizessem a leitura individual do texto, em 

seguida, cada um representou um personagem e fizeram a leitura em voz alta. 

 

Após a leitura em voz alta, nós fomos destacando no texto os ditados populares que 

encontramos. Ao todo foram extraídos do texto 20 ditados: 

1.  Cada macaco no seu galho; 

2.  Macaco senta no seu próprio rabo para falar mal do rabo dos outros; 

3.  Está no mato sem cachorro; 

4.  Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé; 

5.  Não só de pão vive o homem; 

6.  Pau é pau, pedra é pedra; 

7.  Está com a faca e o queijo na mão; 

8.  É uma faca de dois gumes; 

9.  O pior cego é o que não quer ver; 
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10.  Mais vale um pássaro na mão do que dois voando; 

11.  Quando a esmola é demais, até o santo desconfia; 

12.  Quem dá aos pobres, empresta a Deus; 

13.  Em casa de ferreiro espeto é de pau; 

14.  Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra; 

15.  Uma andorinha só não faz verão; 

16.  Em terra de cego quem tem um olho é rei; 

17.  A porta da rua é a serventia da casa; 

18.  Os últimos serão os primeiros; 

19.  Águas passadas não movem moinho; 

20.  A mentira tem perna curta. 

 

Nem todos os ditados extraídos do texto eram conhecidos pelos estudantes. 

Explicamos que os ditados populares são esses pequenos textos, repetidos 

inúmeras vezes através dos anos, constituindo assim, uma parte importante de 

nossa cultura. Discutimos sobre o significado de alguns deles e os estudantes deram 

exemplos de situações em que usariam os ditados. 

 

Seguidamente ao nosso diálogo, os estudantes se dividiram em 5 grupos. 

Sorteamos 4 ditados para cada grupo que teve que produzir um texto, tendo como 

referência um desses ditados. Todavia, eles não puderam evidenciar no texto qual 

dos ditados foi escolhido.  

 

Ao terminarem de elaborar os textos, os grupos trocaram as produções. Um tentou 

descobrir no texto do outro, qual foi o ditado escolhido. Eles anotavam o ditado em 

uma folha e devolviam o texto para o grupo de origem.  

 

Por fim, cada grupo foi à frente da sala, apresentar seu texto e falar qual era o ditado 

que estava por trás dele. Os demais colegas foram fazendo as colocações dos 

ditados que anotaram, e explicando por que achavam que poderia ser aquele 

também. 
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7.5.7.3 Análise 

 
 
A partir dessa atividade, os estudantes conseguiram operar com a língua, quando 

precisaram argumentar acerca da escolha do ditado para o texto que produziram, e 

também na escrita desses textos. Além disso, desenvolvemos um interessante 

trabalho intertextual. Segundo Koch et al. (2008, p. 17), a intertextualidade  

 

[...] ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto anteriormente 
produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da 
memória discursiva dos interlocutores [...] é necessário que o texto remeta a 
outros textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os 
quais estabelece algum tipo de relação. 
 
 

Os textos que os estudantes escreveram, deveriam estabelecer uma relação 

intertextual com um dos ditados extraídos da crônica de Veríssimo. Por meio dessa 

atividade, colocamos os estudantes em uma situação de interação e segundo 

Travaglia (2005, p. 107), “quando nos envolvemos em situações de interação há 

sempre reflexão sobre a língua, pois podemos fazer corresponder nossas palavras 

às do outro para nos fazer entender e para entender o outro”. 

 

A partir dos critérios estabelecidos e dados produzidos durante esta atividade, 

desenvolvendo as análises apresentadas a seguir. 

 

I. o envolvimento dos alunos com as aulas de português: todos os estudantes 

estiveram envolvidos no desenvolvimento da atividade; eles quiseram, por exemplo, 

ler o texto de forma dramatizada mais de uma vez, isso nos chamou muita atenção, 

pois até quem não gostava de ler em voz alta, pediu para representar algum 

personagem do texto. 

 

II. a autonomia na compreensão dos enunciados: fizemos a identificação e a 

interpretação dos ditados populares presentes no texto, juntos. Os estudantes foram 

se posicionando, dando exemplos de situações em que usariam determinado ditado 

e também conseguiram desenvolver seus textos de forma criativa. 
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III.  a facilidade/ ou dificuldade na resolução das atividades: os estudantes não 

sentiram dificuldade na resolução desta atividade, pudemos evidenciar isso, por 

meio de recortes das atividades desenvolvidas por eles e uma pequena mostra de 

suas participações. Observamos também que a maioria dos grupos optou em 

produzir tirinhas. 

 

Figura 53 – Texto produzido pelos estudantes do grupo 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no texto produzido pelos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

Os estudantes do grupo 1 disseram que produziram seu texto, a partir do ditado: 

“Águas passadas não movem moinhos”. Eles argumentaram que não adianta ficar 

discutindo sobre alguma coisa que já passou, pois essas discussões não levam a 

nada.  O grupo que fez a análise desse texto, escolheu o mesmo ditado. 

 

 

 

 



160 

Figura 54 – Texto produzido pelos estudantes do grupo 3 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos textos dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 

Os estudantes do grupo 3 disseram que fizeram sua tirinha com base no ditado: 

“quando a esmola é demais, até o santo desconfia”. Um dos grupos que fez a leitura 

do texto produzido pelo grupo 3, apresentou a seguinte análise: 
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Figura 55 – análise desenvolvida pelos estudantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos textos dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

 
 

A resposta dos estudantes nos chamou atenção, tanto pela força argumentativa, 

quanto pelo vocabulário e estrutura sintática utilizados. Chamou-nos a atenção 

também o fato de escreverem “...há esmola”, em vez de “a esmola”. Perguntamos 

para eles se havia diferença entre escrever a ou há. Eles explicaram que no texto o 

há, tem o sentido de haver, ter, e reelaboraram a frase oralmente: “quando tem 

esmola demais”.  

 

Nesse ponto evidenciamos, mais uma vez, a importância das atividades 

epilinguísticas, em que, em um exercício de reflexão como este, os estudantes 

fazem trocas, reelaboram suas escritas e vão percebendo as funções morfológicas e 

sintáticas de palavras e expressões. Juntos percebemos que no caso do ditado, não 

haveria diferença em dizer a ou há, pois o sentido se mantém. Mas explicamos que 

há outros casos em que essa troca, no texto escrito, pode provocar problemas de 

comunicação. Citamos então alguns exemplos de frases com a e há, e explanamos 

as diferenças sintáticas e semânticas dos dois monossílabos. 

 

Um outro grupo, ainda em relação ao texto do grupo 3, associou a tirinha ao ditado 

“A mentira tem perna curta”. Eles explicaram que fizeram essa associação, porque o 

povo não é bobo mais, e logo perceberam que o discurso do candidato era uma 
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farsa. O grupo 3 concordou com a explicação e disse que esse ditado também 

poderia ser considerado no contexto da tira. 

 

IV. a coerência na interpretação das ambiguidades, ou seja, como o aluno se coloca 

no contexto de enunciação e sua capacidade de fazer inferências: em relação a 

esse critério, os estudantes perceberam ao final, que a ambiguidade pode sim estar 

“na cabeça do outro”, uma vez que, um mesmo ditado, pode ser aplicado a 

situações diferentes. 

 

A partir desse trabalho linguístico-discursivo possibilitamos que os estudantes 

exercitassem a gramática de forma criativa, representando, referenciando e 

regulando as ambiguidades dos enunciados a fim de desambiguizá-los, por meio de 

um exercício epilinguístico o qual, segundo Franchi (2006), o estudante brinca com a 

linguagem, investindo-a de novas significações, pois "essa atividade abre as portas 

para um trabalho inteligente de sistematização gramatical" (FRANCHI, 2006, p. 98). 

 

Além disso, a atividade proposta contribuirá para um trabalho dialógico e dialético, 

externando a humanidade dos sujeitos dentro do contexto escolar. Retomando 

Freire (1997, p. 59), "falar a e com os educandos é uma forma despretensiosa, mas 

altamente positiva que tem a professora democrática de dar, em sua escola, sua 

contribuição para a formação de cidadãos e cidadãs responsáveis e críticos". 

 

7.6 VALIDAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 
No transcorrer das atividades, observamos que os estudantes, em sua maioria, 

tornaram-se muito mais participativos, não tinham mais o medo inicial de errar, de 

fazer uma leitura em voz alta, responder oralmente uma questão, ou dar sua 

contribuição sobre um tema em debate. Conseguimos desenvolver um vínculo de 

proximidade e respeito uns pelos outros; respeito pela maneira diferente de falar, 

pelos pontos de vista divergentes; capacidade de argumentar e contra argumentar 

sem elevar o tom de voz. 

 

Os estudantes também se tornaram mais autônomos e independentes em relação à 

leitura e compreensão dos enunciados. Ficamos muito felizes com os resultados que 
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obtivemos. Questões de leitura e intepretação de texto, que muitas vezes, eram 

deixadas em branco, passaram a ser respondidas por quase todos. Se 

compararmos os resultados de aprovação/ reprovação do ano letivo de 2017 com o 

ano de 2018, veremos também uma melhora significativa. Em 2017 tivemos 17 

alunos reprovados nas turmas da 2ª série do EM no vespertino, já em 2018, tivemos 

apenas um estudante reprovado. 

 

Além de todo diálogo construído durante o percurso metodológico, evidenciamos 

também a satisfação dos estudantes, por meio de uma ficha de avaliação.  

 

Figura 56 – Ficha de avaliação da Atividade 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Ao findar de cada atividade os estudantes preenchiam essa ficha onde podiam 

registrar sua opinião sobre a aula. A identificação era opcional. A maior parte dos 

estudantes assinalou, em todas as atividades, o primeiro emotion, o que significa 

que acharam a aula ótima. Nos comentários, diziam que gostaram muito das 

discussões, que aprenderam bastante, pediam que aulas continuassem sempre 

daquele jeito, pois era muito melhor; no início alguns diziam que gostaram da aula, 

mas os colegas atropelavam a fala um do outro, quanto a esse ponto percebemos 

uma mudança no comportamento dos estudantes, no decorrer da interveção.  

Seguem duas mostras de avaliações preenchidas por eles: 

 

Figura 57  – Avaliação referente à atividade 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado na avaliação dos alunos da 2ª série do EM (2018) 
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Figura 58 – Avaliação referente à atividade 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado na avaliação dos alunos da 2ª série do EM (2018) 

. 

Essas avaliações nos ajudaram a pensar nosso produto final – o material educativo. 

Alguns dos ajustes e acertos feitos no material se deram a partir das contribuições 

dos estudantes. 

 

Como dissemos, na introdução de nosso percurso metodológico, por meio das 

palavras de Freire (1997), não existe um ensinar sem aprender. Não apenas nossos 

alunos aprenderam, mas podemos afirmar que também aprendemos muito, 

enquanto professora e pesquisadora, e continuaremos aprendendo sempre com 

nossos alunos. 

 
Além dos estudantes, dialogamos também com a professora de Língua Portuguesa, 

nossa parceira de trabalho na Escola Theodomiro Ribeiro Coelho. Apresentamos a 

ela o trabalho que estávamos desenvolvendo com os estudantes por meio da 

sequência de atividades. Ela gostou muito e escolheu as atividades 1, 2, 4 e 5 

(descritas no tópico 7.5) para desenvolver com seus alunos.  O diálogo estabelecido 

com tal professora foi muito interessante e importante para nós, uma vez que por 
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meio dela, também pudemos avaliar as potencialidades de fragilidades de nossa 

sequência. 

 

As considerações da professora foram registradas em uma “Ficha de validação do 

material33” que elaboramos para que ela fizesse os registros sobre as 

potencialidades da sequência de atividades, bem como sobre as dificuldades em 

utilizá-la com sua turma. 

 

Sobre os resultados obtidos por meio das atividades, ela ressaltou: 

 

Esse trabalho teve bastante relevância no terceiro trimestre, pois além de 
trazer um tema tão presente no cotidiano dos alunos, contribuiu para o 
discernimento dos mesmos em algumas questões que eles não percebiam 
ao seu redor, como por exemplo mensagens implícitas presentes em 
diversos gêneros textuais, permitindo reflexão acerca de temas bastante 
discutidos, porém crescentes na sociedade hoje, como discriminação, 
machismo e violência (Depoimento da professora, 2018). 
 
 

A professora destacou ainda que a diversidade dos gêneros textuais apresentados 

chama a atenção dos estudantes tornando a aula dinâmica e motivadora, que a 

linguagem utilizada nas atividades foi muito acessível, e mesmo nos textos poéticos 

que, segundo ela, têm uma linguagem fora do convencional, os grupos conseguiram 

trocar experiências e atribuir sentidos aos textos. Ela enfatiza também que as 

atividades dialogam com os estudantes, incitando o pensamento de questões que 

contribuem para o crescimento intelectual e social, para formação de cidadãos 

conscientes do seu papel na sociedade.  

 

Ainda segundo a professora, embora os estudantes de forma geral tivessem 

participado das aulas, da elaboração dos trabalhos e atividades, ela teve 

dificuldades em relação aos trabalhos em que eles precisavam apresentar os 

resultados para os colegas, e que esse tipo de atividade tem menos aceitação por 

parte de alguns alunos. Reforçou também a importância da intervenção do 

professor, pois embora as temáticas e propostas de trabalho sejam claras, é 

necessário o professor intervir para que aula não perca sua intencionalidade 

educativa. 

                                            
33 Essa ficha pode ser lida na íntegra nos apêndices desta pesquisa. 
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As colocações da professora participante da pesquisa apontaram alguns ajustes que 

precisavam ser feitos em nosso produto final, as potencialidades da sequência de 

atividades desenvolvida durante nossa intervenção, e a necessidade de 

desenvolvermos uma prática educativa cada vez mais dialógica e dialética, para que 

nossos estudantes se reconheçam como produtores de conhecimento, para que se 

sintam capazes de se expressar por meio da linguagem falada ou escrita, sendo 

donos da língua, sem o medo de errar. Para isso reconhecemos ser necessário que 

nós também, enquanto educadores, persigamos o nosso ser mais para 

contribuirmos, de forma cada vez mais ampla e melhor, com um ensino-

aprendizagem contra-hegemônico, e que se faça dialógico e dialético. 
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8 PRODUTO EDUCATIVO 

 

Nosso produto educativo “Ambiguidade e produção de sentidos: caderno de 

atividades” (Figura 59), foi elaborado a partir de uma perspectiva reflexiva de ensino 

da língua portuguesa para a humanização dos sujeitos, por meio de uma prática 

dialógica. O diálogo dos textos com a realidade social, com os conteúdos 

curriculares, com e entre os estudantes. Para tanto, nesse material concebemos a 

linguagem como um processo de interação verbal, o estudante como um sujeito 

ativo, também produtor de conhecimentos e o professor como o mediador entre o 

aluno e o conhecimento. 

 
Figura 59 – Capa do Material Educativo 

 
Fonte: Castro e Gomes (2018) 

 
Objetivamos elaborar um material que não trouxesse conceitos prontos, e nem 

despotencializasse a prática do professor, sendo meramente prescritivo, mas um 

produto em que o professor também pudesse dialogar com ele, incorporando-o em 

sua prática e fazendo as adaptações necessárias à realidade escolar. 

 

De modo a sistematizar o material educativo, ele foi dividido em seis capítulos. Nos 
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três primeiros capítulos – 1. Língua(gem); 2. Um encontro com a práxis e 3. 

Abordagem epilinguística, nós trouxemos uma reflexão teórica sobre a perspectiva 

de ensino da LP que estamos adotando, para que os professores possam se 

familiarizar com ela. 

 

No capítulo 4, nós trouxemos uma sequência de sete atividades, que foram 

desenvolvidas durante a intervenção de nossa pesquisa e apresentadas no capítulo 

de metodologia. Todavia, mediante as considerações feitas pelos estudantes e pela 

professora fizemos algumas modificações em nosso material. Dessa forma as 

atividades ficaram assim distribuídas:  

 

Atividade 1: Qual é a graça? – Nesta atividade propomos a leitura e interpretação de 

vídeos/ anúncios, a fim de que os estudantes possam perceber como o humor se 

configura nesse tipo de texto e as ambiguidades por trás dos enunciados. 

 

Atividade 2: O que está por trás da linguagem? – propomos que os estudantes, em 

grupos, produzam um comercial de TV expressando a não aceitação de bulling e/ou 

preconceitos a respeito das variações linguísticas, fazendo com que os colegas 

percebam o que está por trás da linguagem veiculada no vídeo criado por eles. 

 

Atividade 3: Desambiguizando textos - propomos a leitura e a interpretação de 

manchetes, tirinhas e charges, analisando a eficácia da linguagem em relação aos 

mecanismos linguísticos utilizados, bem como reconhecendo os tipos de 

ambiguidade utilizados em cada texto. Para isso, trouxemos nessa atividade um 

aprofundamento de estudos sobre os tipos de ambiguidade. 

 

Atividade 4: Caça às ambiguidades: nesta atividade propomos que os estudantes 

façam uma busca por enunciados ambíguos, e apresentem os resultados 

encontrados para os colegas. 

 

Atividade 5: A poesia está no (con)texto – propomos que os estudantes analisem os 

sentidos decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de 

determinadas palavras ou expressões, combinação e contraposição de palavras, 

dentre outros, ampliando as possibilidades de construção de sentidos e de uso 
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crítico da língua. 

 

Atividade 6: A cara da ambiguidade – essa atividade constitui-se em ler e produzir 

memes, analisando a variação de sentidos desse gênero, de acordo com o contexto 

em que são criados. 

 

Atividade 7: A ambiguidade na cabeça do outro – propomos que os estudantes 

produzam mensagens a fim de que um coenunciador possa inferir-lhe outros 

sentidos. A atividade sete, foi seguida de um aprofundamento de estudos, para o 

professor, sobre as operações de linguagem. 

 

Nossa intenção é que durante a aplicação dessas atividades os estudantes 

percebam as possibilidades de sentido dentro de um mesmo texto, que eles 

consigam fazer inferências, e utilizar a língua(gem) para se expressar de forma 

coesa e coerente o contexto de enunciação, tudo isso de forma criativa, dinâmica e 

desafiadora.  

 

Para que outros estudiosos tenham acesso a esse material, ele será disponibilizado 

em formato de e-book. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] existir é um conceito dinâmico. Implica uma 
dialogação eterna do homem com o homem. Do homem 
com o seu criador. É essa dialogação do homem sobre 
seu contorno e até sobre os desafios e os problemas que 
o faz histórico (FREIRE, 1979, p. 6). 

 

 

Chegamos ao final de nossa pesquisa, ou melhor, daremos uma pausa em nosso 

diálogo, afinal nossa dialogação é eterna. Porém, precisamos neste momento, 

avaliar se conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos inicialmente.  

 

Muitas pesquisas apontam a necessidade de repensarmos a prática de ensino-

aprendizagem da LP, a fim de quebrarmos com paradigmas hegemônicos que levam 

a memorização de regras e normatizações gramaticais apenas, que ainda veem o 

professor como o detentor do saber, desconsiderando o que o estudante já sabe, e o 

seu contexto sócio-cultural. Compreendemos que, se buscamos uma educação 

libertadora, que leve cada sujeito a ser mais, precisamos de uma prática de ensino 

que leve o aluno a ler, escrever ou a utilizar a língua(gem) de forma crítica e 

autônoma. 

  

Uma vez que constatamos que um grande número de estudantes chega ao EM, 

(isso, quando até mesmo não saem dessa etapa escolar), com inúmeras 

dificuldades de leitura, interpretação de textos e escrita, o objetivo geral de nossa 

pesquisa foi contribuir com a humanização do sujeito por meio de atividades de 

operação com e sobre a língua(gem), envolvendo um estudo criativo da língua a 

partir de palavras e expressões ambíguas. Consideramos que nosso objetivo foi 

atingido, pois as atividades desenvolvidas durante nossa intervenção, com os 

estudantes da 2ª série do EM, oportunizaram o diálogo com a realidade social dos 

estudantes, dos estudantes entre si e com a professora. Os alunos foram leitores 

ativos, problematizaram questões relevantes da sociedade, interagiram na discussão 

dessas questões, pensaram em algumas soluções para problemas do cotidiano, e 

ainda operaram com e sobre a língua(gem) ao escrever e reescrever textos. 

Compreendemos, como afirma Franchi (2011), que a intervenção realizada, 

contribuiu para o desenvolvimento da linguagem como atividade constitutiva, em que 
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os estudantes puderam durante todo percurso perceber e utilizar os recursos 

linguísticos para produzir sentidos. 

  

A fim de alcançarmos nosso objetivo geral, listamos três objetivos específicos. O 

primeiro foi propor uma reflexão teórica que discutisse o ensino da LP a partir de 

uma abordagem reflexiva para humanização dos sujeitos, ou seja, que nos levasse a 

refletir e compreender a necessidade de pensamos a prática de ensino a partir de 

uma visão libertadora dos sujeitos. Freire (1979, p. 90), já dizia que necessitávamos, 

e continuamos necessitando, “de uma educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política [...] que possibilite ao homem a discussão corajosa 

de sua problemática [...] que o coloque em constante diálogo com o outro”.  

 

Ao falarmos de diálogo enfatizamos a importância e necessidade de uma prática de 

ensino-aprendizagem dialógica. Ao dizermos dialógica, partimos da necessidade, 

como também considera Freire (1997, p. 58), “[...] de vivermos a experiência 

equilibrada, harmoniosa, entre falar ao educando e falar com ele [...]” isso quer dizer 

que em alguns momentos, a professora enquanto suposta autoridade fala ao 

educando, estabelece limites, direciona-o em sua atividade de estudo. Esses 

momentos se alternam com aqueles em que a professora fala com os educandos, 

participa com eles, e com eles aprende. Não podemos esquecer que a atividade do 

professor é pedagógica e política. 

 

Associada à ideia de educação para liberdade, buscamos uma concepção de ensino 

de língua como lugar de interação, que como afirma Koch (2005), por isso 

propusemos uma abordagem reflexiva de ensino, a partir da abordagem 

epilinguística, pois compreendemos, nas palavras de Geraldi (2013, p. 6) que a 

língua não é um produto em que o sujeito apropria-se dele, mas que no momento da 

interação, nas atividades de linguagem, cada vez o sujeito a constrói e reconstrói.  

 

Nosso segundo objetivo foi planejar e executar, em parceria com os estudantes e 

professores, uma intervenção que proporcionasse a formação de sujeitos críticos, 

que reconhecessem os diversos sentidos de um texto e percebessem que, muitas 

vezes, esses sentidos são construídos em cima de ambiguidades. Nossa 

intervenção foi desenvolvida a partir de uma sequência de sete atividades, 
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preparadas para a 2ª série do EM da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho, localizada 

na periferia de Cariacica – ES. Esse objetivo também foi alcançado, pois tanto 

conseguimos planejar, quanto executar a sequência de atividades. A cada atividade 

os estudantes participaram de forma significativa, os resultados foram muito 

satisfatórios. Os estudantes demonstraram isso tanto na participação em cada 

tarefa, como nos diálogos promovidos em classe e também na avaliação que 

fizeram ao final de cada atividade. 

   

Nosso terceiro objetivo específico destacado foi a sistematização de uma proposta 

de material educativo, a fim de auxiliar a prática pedagógica de outros professores, 

levando os alunos a operar com e sobre a linguagem por meio de diversos gêneros 

textuais, envolvendo leitura, interpretação e escrita e reescrita de enunciados 

ambíguos e a discussão de temas relacionados a realidade social. Podemos dizer 

que esse objetivo também foi alcançando, uma vez que conseguimos sistematizar e 

disponibilizar uma sequência de atividades em formato virtual, ebook. 

 

A cada atividade dessa sequência, optamos por um gênero textual diferente, pois 

entendemos como assevera Marcuschi (2008, p. 161), que os gêneros são 

atividades discursivas socialmente estabilizadas, “que se prestam aos mais variados 

tipos de controle social e até mesmo ao exercício de poder”. Entendemos assim que, 

quanto mais possibilidades dermos para que os estudantes conheçam, se 

familiarizem e escrevam textos de gêneros diferentes, mais condições daremos aos 

estudantes de atuarem criticamente no contexto sócio-histórico em que vivem. 

  

Importante enfatizarmos, ainda, que os textos escolhidos buscaram, de alguma 

forma, correlacionar-se com a realidade dos estudantes, a fim de problematizarmos 

situações vivenciadas por eles, pois compreendemos que a leitura precisa ser 

compreendida como prática social que auxilie a pensar a realidade e desenvolver o 

senso crítico do leitor, não podendo ser, portanto, um exercício mecânico. Como 

observamos, o exercício mecânico tanto gera o medo da leitura, da participação, 

quanto provoca o afastamento e desinteresse dos estudantes. 

 

Podemos dizer que, de modo geral, as atividades desenvolvidas contribuíram para 

que os estudantes desenvolvessem uma leitura crítica e atenta; os diálogos 
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promovidos, a partir dessas leituras, também contribuíram para a humanização 

desses alunos, para a construção de seu ser mais. Conseguimos perceber uma 

melhora significativa desses alunos, tanto em relação à participação nas atividades 

em que necessitavam compartilhar com os colegas suas opiniões e suas leituras, 

quanto em relação à capacidade de fazer inferências e articular-se por meio da 

língua(gem) escrita, utilizando, de forma criativa, os recursos que a língua oferece. A 

tomada de consciência, por parte dos estudantes, em relação aos diálogos que 

podiam estabelecer com o texto, com os colegas e com a professora também foram 

perceptíveis – o medo foi sendo abandonado, aos poucos. 

 

Queremos enfatizar ainda, que não podemos trabalhar atividades de forma isolada, 

voltando-nos logo em seguida, para os exercícios prescritivos da língua. É 

necessário que as atividades epilinguísticas sejam uma prática contínua, lembrando 

que quanto mais praticarmos, melhores serão os resultados. Essa abordagem 

contribui para que o sujeito possa ampliar a capacidade de manipular as noções 

subjacentes às expressões orais e escritas e referenciar os sentidos dos 

enunciados, instrumentando-se para protagonizar sua própria história.  

 

Esperamos que nossa pesquisa contribua com os educadores a fim de que pensem 

o ensino-aprendizagem da língua portuguesa em sua dimensão pedagógica e 

política, colaborando dessa forma para a humanização dos sujeitos. 
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APÊNDICE A – Modelo Carta de apresentação e autorização 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

À Senhora:  

Lígia Helena Moraes de Freitas 

Diretora da EEEM Theodomiro Ribeiro Coelho 

 

Assunto: Apresentação de Projeto de Pesquisa e Solicitação de Autorização 

para Pesquisa  

 

Prezada Diretora,  

Eu, Bruna Matias do Nascimento de Castro, responsável principal pelo projeto de 

pesquisa intitulado “A humanidade nas operações de linguagem: exercitando a 

ambiguidade sob a abordagem epilinguística” e orientado pelo Professor Dr. 

Antônio Carlos Gomes, do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades – 

PPGEH – IFES/ Campus Vitória, venho pelo presente solicitar sua autorização para 

realizar este projeto de pesquisa dentro das dependências da EEEM Theodomiro 

Ribeiro Coelho. 

Como pesquisadora, estou entregando à senhora uma cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento (TA), que 

será igual ao entregue aos estudantes (e/ou seus responsáveis) que participarão da 

pesquisa, para que possa verificar que estão sendo tomadas as providências 

necessárias em pesquisa que envolve seres humanos. 

A qualquer momento a Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa que está sendo realizado e, sem qualquer 

tipo de cobrança, poderá retirar sua autorização. Os pesquisadores aptos a 

esclarecer estes pontos, e em caso de necessidade, dar indicações para solucionar 

ou contornar qualquer mal-estar que possa surgir em decorrência da pesquisa. 
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Os dados obtidos nessa pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 

científicos. Assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição, como 

nome endereço e outras informações pessoais não serão publicadas. A participação 

será voluntária, não fornecemos por ela qualquer tipo de pagamento. 

Respeitosamente solicito à Senhora, emissão de autorização para realização da 

pesquisa, respeitando a legislação em vigor sobre ética em pesquisa em seres 

humanos no Brasil. 

 

Vitória/ES, ____ de _____de 2018. 

 

___________________________________ 

Bruna Matias do N. de Castro 

Pesquisadora 

 

De acordo, 

Em, _____/_____/2018 

 

___________________________________ 

Lígia Helena Moraes de Freitas 
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APÊNCICE B – Modelo do questionário para os estudantes 

Para início de conversa 

Pesquisadora: Bruna Matias do Nascimento de Castro 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes 

Prezado aluno, 

Todos os dados colhidos através deste questionário são confidenciais e fazem parte 
da pesquisa “A HUMANIDADE NAS OPERAÇÕES DE LINGUAGEM: 
EXERCITANDO A AMBIGUIDADE SOB A ABORDAGEM EPILINGUÍSTICA” cujo 
principal objetivo é contribuir com a humanização do sujeito por meio de atividades 
de operação com e sobre a linguagem envolvendo um estudo criativo da língua a 
partir de palavras e expressões ambíguas. As questões aqui propostas contribuirão 
para que tracemos de forma mais precisa o perfil das turmas com as quais iremos 
dialogar. 

Prof.ª Bruna Castro 

DADOS GERAIS: 

1) Idade:  ___________ 

2) Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

3) Série/ Turma: ____________ 

 

QUESTÕES SOCIAIS: 

4) Com quem você mora? 

 (   ) pais  (  ) tios (  ) avós ( ) outros ______________ 

 

5) Os responsáveis por você trabalham? (  ) sim   (   ) não 

 

6) Qual(is) função(ões) remunerada(s) os responsáveis por você exercem para 

manter financeiramente sua família? Descreva, resumidamente: 

_______________________________________________________________ 

 

7) Atualmente, você trabalha ou está estagiando? (   ) sim (   ) não 
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8) Você tem o hábito de frequentar:           (  ) Cinema (  ) Teatro ( ) Museus

 (  ) Feiras livres ( ) Bibliotecas     (  ) Festas   (  ) Sociais na casa dos amigos

 (   ) Bailes ( ) Casa de     parentes  ( ) Outros _______ 

 

9) Que lugares costuma ir aos finais de semana? 

_______________________________________________________________ 

 

10) Quais desses recursos tecnológicos você possui em casa: 

(   ) TV   (  ) Telefone Fixo     (   ) Computador   (   ) Internet (  ) TV a Cabo 

 

11) Possui celular: (   ) Sim   (   ) Não 

 

12) Se sim, com ou sem internet: (   ) com internet   (   ) sem internet 

 

QUESTÕES SOBRE SUA VIDA ESCOLAR: 

13) Já reprovou alguma vez? (   ) Sim (  ) Não 

14) Se sim, em qual ano/série? _____________ 

15) Se sim, em qual(is) disciplina(s) 

16) Explicite nas linhas abaixo qual seria o motivo de sua reprovação: 

(   ) mudança de endereço;  

(   ) divórcio dos meus pais;  

(   ) dificuldades na disciplina de _______________  

(   ) excesso de faltas; 

(   ) desinteresse; 

(  ) marcação do professor; 

(  ) conversava demais nas aulas; 

(  ) indisciplina; 

(  ) não estudava para as provas. 

(  ) outros motivos: _________________________________ 
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17)  Qual disciplina você mais gosta? Por quê? 

______________________________________________________________ 

 

18)  Você gosta de ler? (  ) Sim (   ) Não 

19)  Se sim, que tipos de livros você mais gosta? 

(   ) drama   (  ) ficção  (  ) aventura  (  ) romance   

(   ) terror  (   ) tragédias  (  ) biografias  (  ) contos   

(   ) jornais (   ) revistas (   ) outros: __________________________ 

 

20)  Você tem o hábito de revisar os conteúdos estudados em sala?  

(   ) sim (  ) não 

 

21)  O que você mais gosta na escola? Por quê? 
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APÊNDICE C – Modelo Ficha de validação do material educativo 

 

 

Mestrado em Ensino de Humanidades 

Pesquisadora: Bruna Matias do Nascimento 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes 

Validação do Material Educacional:  
“Ambiguidade e produção de sentidos: caderno de atividades” 

Nome do professor avaliador: 
 

Disciplina que leciona: 
 

Escola(s) e série(s)/ turma(s) onde desenvolveu as atividades: 
 

 

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

LEGENDA: S – SIM/       P – PARCIALMENTE/          N – 
NÃO 

S P N 

 

O material apresenta objetivos coerentes com o ensino da 
LP. 

   

Os objetivos propostos são exequíveis.    

A apresentação dos conteúdos facilita a aquisição do 
conhecimento. 

   

A apresentação das atividades facilita a aquisição do 
conhecimento. 

   

As atividades apresentam sequência coerente.    

Há equilíbrio entre a apresentação dos conteúdos e 
imagens. 

   

A disposição dos conteúdos e imagens facilita a 
compreensão do professor. 

   

A disposição dos conteúdos e imagens facilita a 
compreensão do estudante. 

   

O material educativo é ferramenta adequada para a 
proposta ao qual se destina (humanização sujeitos por meio 
de atividades epilinguísticas, envolvendo a leitura e 
intepretação de textos ambíguos) 

   

O material facilita a experiência do aprendizado.    

O material possui relevância social.    
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CONTEÚDO DO MATERIAL EDUCATIVO 

LEGENDA: S – SIM/         P – PARCIALMENTE/        N – 
NÃO 

S P N 

 

Os conteúdos apresentados possuem boa fonte de 
informação. 

   

Apresenta divisão de atividades de maneira adequada.    

As atividades foram elaboradas de forma coerente, 
promovendo o diálogo entre os temas abordados. 

   

O material possui informações claras e linguagem 
acessível. 

   

As propostas temáticas apresentadas nos capítulos 
permitem um trabalho interdisciplinar. 

   

O material apresenta legenda, glossário entre outras 
fontes necessárias à (in)formação e produção de 
conhecimento. 

   

O material promove discussões e possíveis 
discordâncias. 

   

A imagem tem valor de linguagem no material educativo.    

 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DO MATERIAL EDUCATIVO 

LEGENDA: S – SIM/        P – PARCIALMENTE/         N – 
NÃO 

S P N 

 

Os questionamentos apresentados no material educativo 
possuem respostas possíveis. 

   

Os questionamentos presentes nas atividades 
promovem uma reflexão crítica sobre os temas 
abordados. 

   

As propostas de atividades permitem adaptação pelo 
professor para os diferentes tipos de públicos (ano/ 
série). 

   

As propostas de atividades são atrativas e estimulam a 
criatividade. 

   

As propostas de atividades contribuem para a 
humanização do sujeito. 

   

As propostas de atividades reforçam a apropriação do 
conhecimento com criticidade. 

   

As atividades contribuem para o exercício dinâmico da 
língua(gem). 

   

As atividades propostas vão além do exercício de 
reconhecimento de polissemia e ambiguidade. 

   

O material promove a dialogicidade.    

O material articula propostas além da linguagem escrita.    

O material promove a autonomia dos alunos.    
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OBSERVAÇÕES GERAIS E/OU CONTRIBUIÇÕES PARA O MATERIAL 
EDUCATIVO 

Seguem algumas questões que podem orientar suas contribuições neste tópico: 
 O material chama atenção?  

 O que é menos atrativo?  

 Ele prende/ matém o interesse?  

 Quais mudanças são necessárias?  

 O material deixa sua temática clara?  

 A linguagem é acessível?  

 As informações são suficientes?  

 O material dialoga com o público alvo?  

 Ele deixa claro seu público alvo?  

 Ele gera familiaridades com os interlocutores?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Comente sobre as atividades que você escolheu para desenvolver com sua turma. 
Seguem algumas questões norteadoras 

 
Quais foram as atividades escolhidas? 
Como foi a experiência?  
Os estudantes se envolveram? Participaram?  
Tiveram dificuldades? Quais? 
Qual atividade mais gostaram de fazer? Por quê? 
Você conseguiu avalia-los por meio dessas atividades? Como foi o desempenho? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ANEXO A –  Modelo do termo de assentimento 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Eu,______________________________________________________________, de 
número de CPF________________________, responsável pelo aluno(a) 
__________________________________________, matriculado(a) na 2ª série do 
Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio “Theodomiro Ribeiro Coelho”, 
autorizo a participação desse educando na pesquisa “A humanidade nas 
operações de linguagem: exercitando a ambiguidade sob a abordagem 
epilinguística” do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades – PPGEH, 
campus Vitória”, conduzida pela pesquisadora Bruna Matias do Nascimento de 
Castro que será realizada no campus Vitória. Entendo que neste estudo o aluno irá 
realizar atividades dentro e fora da escola com o objetivo operar criativamente com a 
linguagem em atividades de leitura, interpretação e produção textual que venham ao 
encontro das necessidades educativas de uma escola básica do município de 
Cariacica. Sei que poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, para obter informações específicas sobre a 
aprovação deste projeto ou qualquer outra informação que for necessária através do 
e-mail ética.pesquisa@ifes.edu.br ou pelo telefone (27) 33577518, bem como com a 
pesquisadora na Diretoria de Ensino do Campus Vitória ou pelo telefone (27) 3331-
2247. Ficam claros para mim que embora mínimos sempre há a possibilidade de 
pequenos riscos ao participar da pesquisa bem como o desagrado com algo que 
alguém diga ou faça. Também tenho ciência que a pesquisa pode trazer inúmeros 
benefícios para o aluno, para a escola e para a sociedade. Sei também que há 
garantia de que as informações e o uso de imagens (caso necessário) desta 
pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 
científicas, não havendo identificação dos participantes voluntários, a não ser entre 
os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do 
aluno.  

Vitória, _____ de _____________ de2018 

._____________________________________________________ 
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ANEXO B – Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa “A humanidade nas operações 
de linguagem: exercitando a ambiguidade sob a abordagem epilinguística” – do 
Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades – PPGEH, campus Vitória”, 
conduzida pela pesquisadora Bruna Matias do Nascimento de Castro que será 
realizada no campus Vitória. Sua participação é voluntária e se dará por meio de 
entrevista, oficinas de reescrita e/ou participação em grupo de estudos sobre o tema. 
Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material 
educativo que tem como objetivo apresentar as potencialidades das atividades de 
reflexão com/sobre a língua(gem) para a formação do leitor e escritor crítico, de 
modo a contribuir com o ensino de Língua e Literatura na educação básica. Após a 
finalização de tal material ele será apresentado a outros alunos e professores do Ifes 
– campus Vitória.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o(a) 

Sr.(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora na Diretoria de Ensino do 

Campus Vitória, pelo telefone (27) 3331-2247. 

 

Consentimento Pós–Informação  

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós.  

 

Vitória, _____ de _____________ de 2018. 

________________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO C – Autorização de pesquisa 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, Lígia Helena Moraes de Freitas, ocupante do cargo de Diretora da EEEM 

Theodomiro Ribeiro Coelho, venho por meio deste, autorizar a realização da 

pesquisa intitulada “A humanidade nas operações de linguagem: exercitando a 

ambiguidade sob a abordagem epilinguística” da pesquisadora Bruna Matias do 

Nascimento de Castro, servidora efetiva da Rede Estadual de Ensino do ES e do 

pesquisador orientador Prof. Dr., Antônio Carlos Gomes, nas dependências da 

escola. 

Afirmo que tive acesso a uma cópia do “Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecido” e do “Termo de Assentimento” que será entregue aos estudantes (ou 

no caso dos menores aos seus responsáveis) participantes desta pesquisa. Declaro 

ainda que tive ciência de seu conteúdo e que a qualquer tempo posso obter maiores 

informações das finalidades e objetivos da pesquisa. 

 

 

Vitória/ES, ___ de ____________________de 2018. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Lígia Helena Moraes de Freitas 

Diretora da EEEM Theodomiro Ribeiro Coelho 
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ANEXO D – Poemas trabalhados na Sequência de Atividades 

 

Poema 1: 

Sentimento do Mundo 

Tenho apenas duas mãos  
e o sentimento do mundo,  
mas estou cheio escravos,  
minhas lembranças escorrem 
e o corpo transige  
na confluência do amor. 

Quando me levantar, o céu  
estará morto e saqueado,  
eu mesmo estarei morto,  
morto meu desejo, morto  
o pântano sem acordes. 

Os camaradas não disseram  
que havia uma guerra  
e era necessário  
trazer fogo e alimento.  
Sinto-me disperso,  
anterior a fronteiras,  
humildemente vos peço  
que me perdoeis. (ANDRADE, 2012) 

 

Poema 2: 

Que é que ela tem? 

Que é que ela tem? 
Cabelos sedosos  encaracolados? 
A fronte serena talhada em marfim? 
Na flor de seus lábios que inveja o carmim 
Poesia do beijo que sempre sonhei? 
Não sei... 
 
Que é que ela tem? 
A verde esperança pintada nos olhos? 
No arfar de seu seio um ritmo de amor? 
Nos dedos carinhos de em sonhos me pôr? 
O colo torneado em madeira de lei? 
Não sei... 
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Que é que ela tem? 
Belezas nas ninfas? A graça das flores? 
O amor dos amores? O dote de um rei? 
Não sei... 
 
Que é que ela tem? 
Só sei ( e já me basta) 
Que inteiramente me tem. (FRANCHI, 2011)  

 

Poema 3: 

Tereza 

Manuel Bandeira 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 
 
Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 
(Os olhos nasceram e fizeram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse) 
 
Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. (BANDEIRA, 1977) 

 

Poema 4 

Retrato 

Cecília Meireles 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
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– Em que espelho ficou perdida 
a minha face? (MEIRELES, 2001) 

 

Poema 5: 

Traduzir-se 

Ferreira Gular 

Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 

Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão. 

Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira. 

Uma parte de mim 
almoça e janta: 
outra parte 
se espanta. 

Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente. 

Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem. 

Traduzir uma parte 
na outra parte 
— que é uma questão 
de vida ou morte — 
será arte? (GULLAR, 1980) 

 

 


