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As imagens aproveitadas neste material foram retiradas 
do acesso público Google. Em respeito a seus autores, 
citamos os links para as fontes dos textos ou imagens, 

pois nossa finalidade, com essa publicação, é tão 
somente educativa.
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ao pequeno Daniel e à professora Marcia Helena que nos 
despertaram o interesse para estudar o autismo. 
Dedicamos também a todos os nossos alunos que nos 
ensinam diariamente que educar é possível.

Dedicamos este trabalho, 



Apresentação

Este produto educativo foi desenvolvido e é parte da pesquisa de 
mestrado “A inclusão do estudante com autismo na aula de língua 
portuguesa:  desafios e possibilidades por meio das operações de 
linguagem no ensino fundamental”, feita por Andreia Amorim 
Salles Rosa, sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes, no 
Mestrado Profissional em Letras – Profletras pelo Instituto Federal 
do Espírito Santo – Vitória/ES, fomentado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a 
Coordenação Nacional da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

Reunimos neste produto reflexões e sugestões de atividades para se 
fazer operações de linguagem com alunos do Ensino Fundamental, 
sob a perspectiva de incluir aluno com autismo, focando o eixo de 
interesse dele - cultura americana. Contudo, ressaltamos que o 
material aqui disponibilizado por ser adaptado conforme o objetivo 
do professor. 

As nossas aspirações foram proporcior na escola, lugar destinado às 
aprendizagens, reflexões para aulas de Língua(gem) não excludentes. 
Ressaltamos a importância da mediação do professor nas atividades 
docentes propostas aos alunos, ressignificando sua prática em um 
permanente diálogo com a realidade do aluno, sua relação com 
mundo, contitituindo-o e constituindo-se sujeito por meio da 
linguagem.   

Boa leitura!
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AUTISMO E APRENDIZAGEM: 
O QUE IMPORTA?

É fundamental que os professores reflitam sobre o jeito de aprender do sujeito com autismo, 
isto é, como tal indivíduo  dialoga com o mundo e sobre o que pode a ele interessar. Nosso 
pressuposto é de todo ser humano tem capacidade de aprender e que qualquer aluno, com 
autismo ou não, necessita de ações que favoreçam as aprendizagens.  Isso exige muita 
criatividade, disposição e comprometimento de todos na escola.  Aliás, como afirma Freire 
(2009, p. 32) “Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo 
que fazemos”.

Para Cunha (2018), o aluno com autismo, como qualquer aluno, é um aprendente, pois a 
aprendizagem é algo inerente a todo ser humano. Além disso, o ensino e a aprendizagem 
são movimentos alinhados à construção do conhecimento, de forma dialógica, não 
imperativa. Todavia, para uma aprendizagem significativa, é necessária a mediação do 
professor; ele precisa ensinar e aprender com seus alunos, além de ouvir seus aprendizes, 
como destaca Orrú (2016),

É importante enfatizar que o professor ensina, mas também aprende diante dos vários 
contextos que lhe são apresentados e, com isso, aprimora-se ou, às vezes,  muda 
totalmente de direção. Nessa perspectiva, conhecer os mecanismos de aquisição de 
conhecimentos do aluno com autismo é fundamental para as aprendizagens. Cabe ao 
professor descobrir estratégias para esse aluno ser, constituir-se e interagir com os outros, 
com o mundo e com o conhecimento. (OLIVEIRA et al., 2015, p. 29). 

[..] além de ter o desejo de ser professor, o desejo de ensinar e 
aprender com seus aprendizes, urge a necessidade de 
compreender que muitas das respostas sobre o processo de 
aprender só podem ser conhecidas se o professor se propuser 
conhecer seu aprendiz, aquilo que está dizendo ou mesmo 
através de seu silêncio, que também tem um significado, 
mesmo que sejam de outras maneiras, inclusive de modos 
incomuns de se expressar (ORRÚ, 2016, p. 151).
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E para que, em sala de aula, as práticas pedagógicas contribuam para  a aprendizagem da 
criança com autismo  “[...] é preponderante que as atividades tragam  a  gênese  do 
interesse do estudante, para que ele, ainda que por meio de pequenos passos, possa  de 
forma gradual e constante, seguir adiante descobrindo novas experiências de 
aprendizagem” (CUNHA, 2018, p 123). Isso também implica uma revisão dos modelos 
tradicionais presentes na escola, uma vez que há outros saberes que se entrelaçam no 
dia-a-dia. É necessário pensar em práticas construídas com o aluno, pois

Assim, ao conhecer e explorar o eixo de interesse do aluno com autismo, conhecendo o 
jeito de aprender dele, entendê-lo como possível protagonista de seu próprio processo de 
aprender, o professor poderá identificar melhor as  habilidades e potencialidades desse 
sujeito, e isso muito auxiliará na elaboração de estratégias (no caso deste produto, em 
aulas de Língua Portuguesa) que possibilitem a aprendizagem e a interação  em um 
ambiente escolar não excludente.

Conhecer o aprendiz e seu eixo de interesse é o ponto principal 
de partida para iniciarmos uma relação dialógica com o nosso 
aprendiz com autismo (poderia ser com todos os demais 
também, o que é próprio de uma educação na perpectiva 
inclusiva) sobre aquilo que lhe é foco de interesse, de 
curiosidade, de prazer para fazer, para aprender e, assim, 
desencadear o delineamento de percurso de aprendizado 
(ORRÚ, 2016, p.168).
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AUTISMO E LINGUAGEM: 
COMO?

As primeiras publicações registradas sobre o autismo foram as pesquisas do psiquiatra, 
austríaco, Kanner. Nessa época, a Linguística Estrutural Americana preocupava-se em 
descrever as normas que regem a língua culta e explicar como se dá seu funcionamento, 
ou seja, como os homens estabelecem a comunicação Segundo Barros ( 2011), 

De acordo com esse conceito, o sujeito com autismo não possuía linguagem.  No entanto, 
para nós, é importante uma mudança com relação a essa concepção, pois a perspectiva da 
enunciação concebe a (lingua)gem como um espaço de subjetividades no qual o sujeito se 
constitui. Assim, é evidente a existência da linguagem na pessoa com autismo.  Segundo 
Barros,

Neste estudo, que visa contribuir para prática de outros professores, as atividades 
consideram a linguagem como parte do ser. A pessoa com autismo é um sujeito que apenas 
possui particularidades. O professor deve oferecer-lhe todas as possibilidades de operar 
com a linguagem, auxiliando-lhe no processo de sustentação de um lugar de fala, de 
interação e de aprendizagem.

O conceito de linguagem enquanto ato comunicativo, 
característico desse período, que a reduz a um instrumento 
subserviente aos homens para exercer seu papel social, 
influencia os estudos sobre o Autismo, marcados pelos 
trabalhos de identificação dos aspectos formais da linguagem 
(estrutura) com destaque para os aspectos funcionais 
(exercício). Os sons, o mutismo e a ecolalia dos autistas foram 
enquadrados em postulados que os atestavam como linguagem 
ou não linguagem, sendo determinantes para caracterizar o 
comportamento do autista e a postura isenta do seu interlocutor 
diante daquelas produções (BARROS, 2011, p.228).

O autista se apropria da língua e se mantém preso a ela por 
meio de um discurso ecolálico.  Todavia, ao fazer recortes do 
discurso da linguagem de outrem age sobre a língua e atua na 
linguagem.  O mesmo ocorre com o autista que não fala: ao 
esboçar aparente reação, repulsar ou ignorar o discurso do 
interlocutor, o autista emite uma resposta a algo que foi 
enunciado e se enuncia, posto que reage a algo exterior a ele 
(BARROS, 2011, p. 229).
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O aluno com autismo tem potencialidades, por isso é imprescindível respeitar suas 
especificidades, mediando a interação dele em sala de aula, compreendendo que a 
linguagem desse aluno perpassa  por todas as áreas de seu desenvolvimento. Além disso, 
nem sempre ele usa a fala para estabelecer comunicação, o que não significa que ele não 
interaja de outras formas, utilizando outras linguagens. 

Dessa forma, ressaltamos que, ao  elaborar propostas de atividades, o professor precisa 
favorecer a aquisição e o desenvolvimento da linguagem do aluno com autismo,  
reconhecendo as suas várias formas de expressão e, além disso, mediar, constantemente, 
as relações dele com o outro na sua constituição como sujeito

É pela linguagem que o aluno com autismo, em seu processo de 
aprendizagem, sofrerá transformações em seu campo de 
atenção, aprendendo a diferenciar um determinado objeto de 
outros existentes, assim como a construir ferramentas internas 
para integrar estas informações.  Pela linguagem, também 
modificará seus processos de memória, deixando de ser 
engessado por uma ação mecânica de memorização, o que 
facilitará o desenvolvimento de uma atividade consciente que 
organiza o que deve ser lembrado.  A linguagem proporcionará 
ao aluno com autismo maior qualidade em seu processo da 
imaginação, ação essa, em geral tão comprometida em pessoas 
com a síndrome.  Igualmente, serão constituídas de maneira 
concreta e contextual as formas de pensamento que terão maior 
generalização em seu cotidiano, a partir de experiências 
vivenciadas nas relações sociais onde os conceitos são 
formulados (ORRÚ, 2012, p.111).
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Quando se fala em gramática, é comum ouvirmos críticas de professores e estudiosos da 
linguagem. Bastaria criarmos novos arranjos substitutivos para o ensino da gramática? Isso 
seria a renovação? Esta é uma questão que vai muito além disso. Envolve uma postura em 
relação à educação e à  adoção de uma outra concepção de (lingua)gem.  Para Geraldi 
(2012), é importante refletir sobre qual é a finalidade do ensino de Língua Portuguesa, isto 
é, “para que” o ensino, e dar a ele um norte funcional em sala de aula.  
 
A linguagem como forma de interação, mais do que possibilitar a transmissão de 
informações, é vista como lugar de interação humana e está vinculada à corrente da 
linguística da enunciação. Nessa direção, compreendemos que os estudos linguísticos 
alinhados à gramática tradicional, ou ao ensino estruturalista, não poderiam fornecer as 
possibilidades de elaborarmos estratégias para um trabalho em sala de aula, envolvendo 
tanto a turma, quanto o aluno com autismo. 

Sendo assim, a interação pela linguagem é a base do nosso propósito, uma vez que nela a 
linguagem é lugar de constituição de sujeitos e de relações sociais. Por mais que o aluno 
com autismo apresente especificidades relacionadas à fala e à comunicação, entendemos 
que, nessa concepção,  por meio da alteridade, há possibilidades de também estimular o 
desenvolvimento da linguagem desse educando. 

Nessa perspectiva, utilizaremos as contribuições teóricas de  Antonie Culioli por meio dos 
pesquisadores de sua teoria como Carlos Franchi,  Rezende, Zavaglia, Romero, etc. Para 
elabotarar o trabalho com a (lingua)gem. Acreditamos que esse referencial  trará 
inquietações sobre o ensino de língua, criando um ambiente favorável às operações com e 
sobre a linguagem: a abordagem epilinguística.

A epilinguagem precede a metalinguagem tradicional, distanciando-se de uma postura 
descritiva, sem, contudo, descartar do ensino da língua os conhecimentos gramaticais. O 
trabalho epilinguístico, na essência, é o exercicio de operar com a linguagem, de refletir 
sobre ela, partindo dela mesma, da prática e do uso (FRANCHI, 1991).

AUTISMO E EPILINGUAGEM: 
POR QUÊ?
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O uso da linguagem a que nos referimos é considerado a partir da dimensão funcional da 
linguagem, corresponde às situações reais da língua (reconhecendo-a como viva) , além 
das práticas que envolvem as condições contextuais, bem como as atitudes e o 
conhecimento dos sujeitos enunciadores e suas intenções enunciativas.).

Portanto, a ideia de re(significação) da prática, subjacente à elaboração da sequência de 
atividades proposta neste produto educaciocal, ancora-se na abordagem epilinguistica, 
com a expectativa de favorecer o  trabalho com a linguagem e, sobretudo, de proporcionar 
condições para a autonomia do sujeito com autismo , possibilitando-lhe maior protagonismo 
na construção dos próprios conhecimentos.

15



SEQUÊNCIA 
DE  

ATIVIDADES
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Primeira Atividade 

Atividade

Filme “Escritores da Liberdade”, 
lançado em 2007, sob a direção de 
Richard LaGravanese. 

Duração 

Objetivos

Metodologia 

120 minutos (03 aulas).

• Promover a aprendizagem 
sobre vários aspectos da cultura do 
mundo, em especial a americana, 
bem como questões conflituosas no 
que se refere a questão 
étnico-cultural;
• Ampliar o repertório criativo, 
possibilitando o acesso à muitas 
formas de expressões humanas

Exibição do filme

Interesse dos alunos durante a 
exibição do filme.Atividades

Como fazer?
Antes de iniciar o filme, comente sobre 
algumas questões que   serão apresentadas 
nele, como, por exemplo, a questão 
étnico-cultural, muito presente na cultura 
americana. 



Sugestões de perguntas 

01. Quais os grupos (tribos) que conviviam em Long Beach? 

02

02

02

02. Que etnias foram representadas nos grupos de alunos?

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/2880603/ adaptações.

03. Há acontecimentos que comprovam o preconceito dos alunos entre si? Explique.

04. Compare a atitude da chefe de departamento (Sra. Campbell) e da professora 
Erin em relação aos alunos. 

05. O que era o Programa de Integração? 

06. Qual a diferença entre as classes de Erin e do Prof. Gelford? (espaço físico e alunos) 

07. O que aumenta ainda mais a tensão entre os alunos?

08. Porque a professora se decepciona ao se deparar com o cenário na escola?

09. Qual a atitude da professora diante do cenário caótico?

10. Para você, qual o objetivo do Jogo da Linha? 

11. Que fato desencadeou a discussão sobre gangues? 

12. Em sua classe, você percebe algum tipo de segregação? Explique. 

13. O que Erin ensinou aos alunos em relação a morrer para defender sua gangue?

14. Que evento da história a professora usa como comparação para os conflitos 
raciais do colégio?

15. Conte uma das histórias que os sobreviventes do holocausto narraram aos alunos. 

16. O que o marido de Erin insinua quando pergunta se ela consegue ensinar uma 
aluna notável? Por que ele faz isso? 

17. Em “O diário de Anne Frank”, a narradora cita as primeiras sanções contra os 
judeus. Comente sobre uma.

18. Miep Gies visita a escola. Que mensagem deixada por ela você considera mais 
importante? 

19. Qual personagem foi mais marcante para você? Justifique.

20. Quando a colega de Eva lhe diz: “Eu tenho a sua cor”, podemos interpretar de 
duas maneiras, uma real e outra metafórica. Explique ambas.

21. Qual a posição final dos alunos?
22. Que outras lições podemos tirar do filme? Comente.

sobre o filme 18



Como fazer?

19

Segunda Atividade 

Atividade

Análise e discussão 
sobre o filme.

Duração 

Objetivos

Metodologia 

55  minutos (01 aula).

• Perceber aspectos culturais 
americanos, além de questões 
conflituosas que podem ser 
relacionada à realidade de nossa 
sociedade.

Discussão em grupo 
sobre as problemáticas 
apresentadas no filme.

Participação dos alunos e 
envolvimento dos alunos.Avaliação

O professor deve promover discussões sobre as questões conflituosas 
apresentadas no filme, relacionando-as com a realidade brasileira.  
Sugerimos que  as cadeiras sejam colocadas em círculo,  em seguida, 
solicite aos próprios alunos que pontuem os temas problematizados no 
filme. É possível que, durante a discussão, surjam  os seguintes temas: 
problemas com a família, preconceito, racismo, intolerância, violência 
holocausto. Conduza o debate sobre o assunto, peça a eles que expressem 
suas opiniões e problematizem apresentando exemplos em nossa 
sociedade, na escola etc.
Pensando no sujeito com autismo, oportunize  possibilidades de expressão, 
observe seus gestos, sua atenção ao momento.  Se achar conveniente, faça 
perguntas sobre a opinião dele.
Outra sugestão é o trabalho interdisciplinar com Geografia e/ou História, 
uma vez que o filme  faz diálogos importantes com essas disciplinas.



Como fazer?
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Terceira Atividade 

Atividade

Animação   sobre “A história os Estados 
Unidos  Unidos da América” 
(disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9g1aRtjf
GSs)” e apresentação de imagens 

Duração 

Objetivos

Metodologia 

55  minutos (01 aula).

• Ampliar conhecimentos 
sobre a história e a cultura 
americanas;
• Visualizar melhor as 
imagens que serão expostas 
na próxima atividade.

Exibição do documentário e 
das imagens na biblioteca, 
destinada à utilização de 
multimeios.

Participação e envolvimento 
dos alunos.Avaliação

Planejamento

Professor, para contribuir para a construção dos conhecimentos, sugerimos 
uma animação sobre a história dos Estados Unidos.  A animação conta a 
história de forma bem divertida, além de apresentar imagens bastante 
coloridas. Vale ressaltar que, geralmente, as imagens despertam muito 
interesse no estudante com autismo.
Aproveite o momento de descontração, ouça opiniões, teça comentários 
sobre a cultura americana, estabeleça comparações com a cultura 
brasileira.
Outra adaptação, que pode variar, de acordo com a disponibilidade da 
escola, pois sabemos que muitas escolas não oferecem impressões 
coloridas,  e passar as  imagens, que serão trabalhadas na próxima 
atividade (quarta), em forma de apresentação (power point) para que os 
alunos vizualizem os detalhes das imagens. Sugerimos que os alunos  já 
estejam com as impressões da quarta atividade.  Aproveite para comentar  
os detalhes das imagens.
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Algumas cenas da animação, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9g1aRtjfGSs).



Como fazer?
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Quarta Atividade 

Atividade

Análise e produção de texto.

Duração 

Objetivos

Metodologia 

120 minutos (2 aulas).

• Ler e analisar textos 
operando com a linguagem;
• Relacionar o significado ao 
contexto.

• Leitura de imagens;
• Produção de 
enunciados escritos 
(frases);
• Produção de texto.

Participação e 
desenvolvimento dos alunos.Avaliação

Planejamento

Professor, primeiramente, entregue as atividades aos alunos, 
então  com as atividades em mãos, explique o comando de cada 
exercício. Proporcione o momento para que eles exponham seus 
questionamentos,  além de frisar que se houver dúvidas durante a 
realização da atividade, os estudantes podem  solicitar o auxílio do 
professor,  a qualquer momento.



a)

Fonte: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/
estados-unidos.htm

Fonte: 
http://www.intercambiodireto.com/blog/cultura
-estados-unidos/

b)

Fonte: 
https://br.depositphotos.com/21361009/stock-photo-children-of-different-ethnicities-holding.html

Neste trimestre, assistimos e desenvolvemos várias atividades nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Geografia sobre o filme “Escritores da Liberdade”, lançado 
em 2007, sob a direção de Richard LaGravenese.  
A história é desenvolvida em uma escola, localizada nos Estados Unidos, 
conhecido como terra da liberdade. Contudo, o filme aborda questões 
conflituosas no que se refere à questão étnico-cultural. 
A partir dos debates em sala de aula e dos conhecimentos que possui sobre a 
história e a cultura americanas, reflita sobre o significado das imagens abaixo e 
crie para cada uma delas uma frase de exaltação (elogio) e outra tecendo uma 
crítica:
 

01

23



c)

Fonte: 
http://www.intercambiodireto.com/blog/cultura-es
tados-unidos/

Fonte: 
http://www.intercambiodireto.com/blog/cultura-es
tados-unidos/

d)

e)

Fonte:http://blogdoscursos.com.br/esportes-nos-eau/

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tio_Sam

Fonte: 
http://fadeesportemundial.blogspot.com/2011/04/
futebol-americano.html

24



f)

Fonte: 
http://fadeesportemundial.blogspot.com/2011/04/
futebol-americano.html

Fonte: 
http://fadeesportemundial.blogspot.com/2011/04/
futebol-americano.html

Analise a charge abaixo e, conforme seus conhecimentos sobre o assunto, 
explique o que entendeu. Além disso, diga se concorda com a visão do 
chargista sobre a problemática abordada.

02

Fonte:https://br.sputniknews.com/charges/2018111512685317-eua-guerras-democracia-vitimas/

25



Produza um texto discutindo a cultura americana, a partir das informações e  
dos conhecimentos construídos com base nas atividades 01 e 02. 

03

26
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Quinta Atividade 

Atividade

Reescrita de texto.

Duração 

Objetivos

Metodologia 

120 minutos (2 aulas).

Relacionar o significado ao 
contexto, operando com a 
linguagem. 

Reescrita de frases por 
meio de substituição das 
palavras e expressões  
destacadas por outras que 
mantenham o sentido do 
enunciado. 

Participação e 
desenvolvimento dos alunos.Avaliação

Planejamento

Professor, nesta atividade selecionamos textos produzidos pelos 
alunos na 4ª atividade e elaboramos todos os exercícios utilizando 
frases criadas por eles, com pouquíssimos ajustes. 
Entregue as atividades aos alunos, e assim,  com as atividades em 
mãos, explique o comando do exercício.  



a) A bandeira é muito importante e bonita, pois representa várias pessoas.

A bandeira é muito importante e bonita, pois representa várias pessoas.

b) A bandeira carrega muito sangue de pessoas de outros lugares.

A bandeira carrega muito sangue de pessoas de outros lugares.

c) A bandeira tem manchas de sangue oculto.

A bandeira tem manchas de sangue oculto.

01

Fonte:https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
geografia/estados-unidos.htm 

Fonte:http://www.intercambiodireto.com/bl
og/cultura-estados-unidos/

28

Dando continuidade à quarta atividade, referente às discussões sobre as 
temáticas apresentadas no filme “Escritores da Liberdade”, bem como as 
abordagens feitas em relação ao espaço (Os Estados Unidos) que se 
desenvolve a história, principalmente, no tocante à questão étnico-cultural, 
criamos frases de exaltação e crítica.  
Sendo assim, partindo do resultado das frases que elaboramos, faça o que se 
pede:

Ainda com relação às imagens, observem as frases construídas e reescreva-as, 
substituindo as palavras destacadas por outras que  mantenham o sentido do 
enunciado.



d) Os americanos possuem muitos símbolos característicos, como se 
fossem uma marca.

A bandeira carrega muito sangue de pessoas de outros lugares.

e) Os símbolos retratam um pouco da história americana

Os símbolos retratam um pouco da história americana

a) A foto mostra que os Estados Unidos abraçam todas as raças.

A foto mostra que os Estados Unidos abraçam todas as raças.

b) A imagem mostra uma coisa, mas a realidade é outra.

A imagem mostra uma coisa, mas a realidade é outra.

c) Os Estados Unidos têm muitas diversidades e etnias.

Os Estados Unidos têm muitas diversidades e etnias.

02

Fonte: 
https://br.depositphotos.com/21361009/stock-photo-
children-of-different-ethnicities-holding.html

29



d) A imagem representa união, porém não é isso que a realidade revela.

A imagem representa união, porém não é isso que a realidade revela.

e) O racismo nos Estados Unidos é muito grande, mas todas as pessoas 
devem ser respeitadas.

O racismo nos Estados Unidos é muito grande, mas todas as pessoas devem 
ser respeitadas.

a) Os lanches dos EUA são os melhores do mundo.

Os lanches dos EUA são os melhores do mundo.

03

Fonte: 
http://www.intercambiodireto.com/blog/cultura-estados-unidos/

Fonte:  
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm

30



a) Tio Sam foi vitorioso pelos Estados Unidos.

Tio Sam foi vitorioso pelos Estados Unidos.

b) O Estados Unidos atraem muitas pessoas para o exército, pois se 
orgulham de lutar pelo seu país. 

O Estados Unidos atraem muitas pessoas para o exército, pois se orgulham 
de lutar pelo seu país. 

c) Essa imagem incentiva o ingresso no exército. 

Essa imagem incentiva o ingresso no exército. 

b) Esses lanches são de origem americana e são muito conhecidos pelo mundo.

Esses lanches são de origem americana e são muito conhecidos pelo 
mundo.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tio_Sam

04

31



d) Junte-se ao exército americano.

Junte-se ao exército americano.

a) Eles valorizam muito o esporte.

Eles valorizam muito o esporte.

b) Nos Estados Unidos os esportes são levados bem a sério, isso  é muito 
importante para eles.

Nos Estados Unidos os esportes são levados bem a sério, isso  é muito 
importante para eles.

Fonte:http://blogdoscursos.com.br/
esportes-nos-eau/

Fonte:http://fadeesportemundial.blogspot.
com/2011/04/futebol-americano.html

Fonte:http://fadeesportemundial.blogspot.com/2011/
04/futebol-americano.html

Fonte:http://fadeesportemundial.blogspot.
com/2011/04/futebol-americano.html

05
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a) A imagem mostra a mão que representa os Estados Unidos amassando o 
mundo e fazendo o mundo sangrar. 

b) A imagem mostra os EUA  tirando toda a democracia do mundo.  Eu 
entendo que Os Estados Unidos querem dominar o mundo, como se só 
existissem eles.

c) É o EUA massacrando o mundo, causando morte/sangue. Concordo, Os 
Estados Unidos matou muita gente em guerras.

06

Fonte:https://br.sputniknews.com/charges/2018111512685317-eua-guerras-democracia-vitimas/
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Sexta Atividade 

Atividade

Análise e produção de texto e 
polissemia.

Duração 

Objetivos

Metodologia 

120 minutos (2 aulas).

• Compreender que a palavra 
pode ter mais de um significado;
• Analisar textos de diferentes 
gêneros ;
• Fazer operações de linguagem, 
a partir dos textos de diversos 
gêneros;
• Relacionar o contexto 
linguístico com o extralinguístico.

• Interpretação de 
charge, tirinha e 
Discurso.
• Elaboração de 
enunciados a partir da 
interpretação do 
contexto;
• Reescrita de 
frases por meio de 
substituição das palavras 
e expressões  
destacadas por outras 
que mantenham o 
sentido do enunciado.

Participação e 
desenvolvimento 
dos alunos.

Avaliação

Planejamento

Professor, entregue as atividades aos alunos, e sugira que eles 
façam duplas. Explique todos os exercícios contextualizando com 
todas as sequências aplicadas.  Crie momentos para dúvidas 
coletivas e individuais.



01

02

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27301

35

Reflita sobre o título da frase “Indústria cultural: A influência da mídia sobre 
a sociedade” e, considerando o contexto, reescreva um novo título.

A partir da análise do texto acima, além de conhecimentos que foram construídos durante 
nossas aulas, crie uma nova fala para a personagem acima.

Fonte: https://blogeditando.wordpress.com/2016/09/14/mundo-contemporaneo/



a) Escreva sobre de que forma os textos podem estabelecer relação. 

b) Sabemos que na Língua Portuguesa as palavras podem ter mais de um significado.  
Sendo assim, elabore duas frases para cada uma das palavras a seguir (bola e 
mundo), atribuindo um significado diferente do sentido  utilizado nos textos acima.

Mundo:

Bola:

Fonte: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/cartografia-ideologia-com-mafalda.htm 

03

Fonte: https://www.opovo.com.br/jornal/charges/2018/01/charge-guabiras-15-01-2018.html

Texto II

36

Leia os textos abaixo (Charge e tirinha) e responda às questões A e B: 



04

37

Fonte:http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/silvioosias/2018/04/04/a-humanidade-ainda-precisa-
dos-sonhos-de-martin-luther-king/

“Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado 
da sua crença: "Consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os 
homens são criados iguais."

Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos 
descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão 
sentar-se juntos à mesa da fraternidade.

Eu tenho um sonho que um dia mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico 
sufocado pelo calor da injustiça, e sufocado pelo calor da opressão, será transformado 
num oásis de liberdade e justiça.

Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde 
não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho 
hoje.

Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo 
governador cospe palavras de "interposição" e "anulação", um dia bem lá no Alabama 
meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e 
meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje.”

Fonte:https://www.nsctotal.com.br/noticias/confira-a-traducao-na-integra-do-discurso-feito-por-martin-luther-ki
ng-ha-50-anos

Leia o texto abaixo. Ele expõe um trecho do discurso do líder 
estadunidense Martin Luther King, que lutou pelos direitos dos 
afrodescendentes em seu país.   Reescreva-o, substituindo as palavras ou 
expressões destacadas por outras que mantenham o sentido, faça 
adaptações necessárias. 
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Sétima Atividade 

Atividade

Interdisciplinaridade e análise 
de texto.

Duração 

Objetivos

Metodologia 

110 minutos (02 aulas).

• Estabelecer relações entre a 
cultura americana e a brasileira;
• Interpretar textos;
• Traduzir texto   para a Língua 
Portuguesa;
• Ampliar o repertório criativo, 
possibilitando o acesso a muitas 
expressões humanas.

• Exibição do videoclipe 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=pTFE8cirkdQ);
• Entrega de uma folha 
do tamanho A4,a cada 
dupla, com as impressões 
das atividades.

Interesse e a produção 
dos alunos em 
participar da atividade.

Avaliação

Planejamento

Professor,  leve os alunos para sala de multimeios ou outro 
espaço reservado para apresentação de vídeos;
Após o videoclipe, comente sobre as cenas, perguntando aos 
alunos sobre o que mais chamou a atenção deles;
Fale sobre quem foi o cantor, sobre suas influências na cultura 
brasileira, a fim de contextualizar a atividade.
Entregue as atividades impressas aos alunos e oriente sobre 
como fazer todas as questões. 
É importante frisar que as diversidades de textos imagéticos 
favorecem o interesse do aluno com e sem autismo.



01

Cenas do videoclipe Black or White, de 1991.

Fonte:https://mjbeats.com.br/michael-jackson-e-o-making-of-de-black-or-white-7933b34c7731 40

Se observarmos o comportamento dos brasileiros em relação à cultura, 
encontraremos muito da cultura americana.  Pense no contexto que 
vive, nas roupas que veste, nas músicas que ouve, na alimentação.  
Certamente, irá perceber influências da cultura estadunidense.

O Cantor Michael Jackson, foi um exemplo de personalidade americana 
que muito influenciou a cultura brasileira.  Quem nunca ouviu falar sobre 
ele? Sua músicas e coreografias foram bastante disseminadas na 
cultura brasileira.

Após assistirmos ao vídeo de uma das músicas do cantor, conforme seus 
conhecimentos sobre a língua inglesa, leia o texto abaixo para responder às 
questões de 01 a 05:



Black Or White
Michael Jackson

““I took my baby on a Saturday bang
Boy is that girl with you
Yes we're one and the same
Now I believe in miracles
And a miracle has happened tonight

But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

They print my message in the Saturday Sun
I had to tell them
I ain't second to none
And I told about equality
And it's true, either you're wrong or you're right

But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
Sew when the going gets rough
I ain't scared of your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scared of nobody
Girl, when the going gets mean

(L. T. B. Rap performance)
Protection
For gangs, clubs and nations
Causing grief in human relations
It's a turf war on a global scale
I'd rather hear both sides of the tale
See, it's not about races
Just places, faces
Where your blood comes from is where your 
space is
I've seen the bright get duller
I'm not going to spend my life being a color

Don't tell me you agree with me
When I saw you kicking dirt in my eye
But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

I said if you're thinkin' of being my 
baby
It don't matter if you're black or white
I said if you're thinkin' of being my 
brother
It don't matter if you're black or white

It's black, it's white
It's tough for you to get by
It's black, it's white, whoo

It's black, it's white
It's tough for you to get by
It's black, it's white, whoo”

Fonte: 
https://www.vagalume.com.br/michael-jackson/
black-or-white.html

41



01

02

42

Forme duplas e tentem, primeiramente, criar um texto, em  Língua 
Portuguesa, a partir das hipóteses levantadas mediante as cenas do vídeo 
clipe. 

Agora, utilizem apenas dicionários, com o objetivo de traduzir a canção 
inteira.



43



a) Para vocês, qual o tema tratado na canção?

b) A discussão do tema  na canção americana tem correspondências com 
discussões de temas relacionados à cultura brasileira? Explique.

03

04

05

44

Pesquisem em sites da internet e busquem a tradução da canção e, se 
necessário, façam ajustes na versão traduzida por vocês.

De acordo com o contexto e a interpretação da música, elabore um novo 
título em Língua Portuguesa e outro em Língua Inglesa para a canção.

Após terem traduzido a canção , respondam:
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Oitava Atividade 

Atividade

Análise de texto e exercícios 
epilinguísticos. 

Duração 

Objetivos

Metodologia 

55 minutos (01 aula).

• Ler e analisar textos operando 
com a linguagem;
• Relacionar o significado ao 
contexto.

• Produção de enunciados 
escritos (frases);
• Produção de texto;
• Entrega de uma folha do 
tamanho A4, a cada aluno, com 
as impressões das atividades.

Interesse e a produção 
dos alunos em 
participar da atividade.

Avaliação

Planejamento

Professor, se  necessário, leve, novamente, os alunos para a 
sala de multimeios ou outro espaço reservado para 
apresentação de vídeos, com a finalidade de repetir o 
videoclipe.
Entregue as atividades impressas aos alunos e oriente-os 
sobre como fazer todas as questões.



Preto Ou Branco 
Michael Jackson

Levei a minha garota numa balada no sábado
Cara, essa garota está com você?
Sim, nós estamos juntos

Agora eu acredito em milagres
E um milagre aconteceu esta noite

Mas se você quer ser minha garota
Não importa se você é negra ou branca

Eles publicaram a minha mensagem no 
Saturday Sun
Eu tive que lhes dizer 
Eu não tenho nada demais

E eu falei sobre igualdade
E é verdade, esteja você certo ou errado

Mas se você se refere à minha garota 
Não importa se você é preto ou branco

Eu estou cansado desse mal
Eu estou cansado dessa coisa

Eu estou cansado desse negócio
Improviso quando a situação fica ruim

Eu não tenho medo do seu irmão
Eu não tenho medo de jornal

Eu não tenho medo de ninguém
Garota, quando a coisa fica séria

Proteção para gangues, clubes e nações 
Deteriorando as relações humanas

É uma guerra de territórios numa escala global
Eu quero ouvir os dois lados da história

Veja, não se trata de raças
Apenas lugares, rostos

De onde o seu sangue vem
É onde é o seu lugar

Eu já vi o brilhante perder seu brilho
Eu não vou passar a minha vida sendo 
apenas uma cor

Não me diga que concorda comigo
Quando eu te vi me detonando

Mas se você quer ser minha garota
Não importa se você é negra ou 
branca

Eu disse se você quer ser minha 
garota
Não importa se você é negra ou 
branca

Eu disse se você quer ser meu irmão
Não importa se você é preto ou branco
É preto, é branco

Sobreviver é difícil para todos
É preto, é branco, whoo!

Fonte: 
https://www.letras.mus.br/michael-jackson/637
35/traducao.html

46
Leia o texto abaixo para responder às questões  de 01 a 03:



01

47

O texto acima é a tradução de uma canção do cantor Michael Jackson, a 
partir do contexto e de seus conhecimentos a respeito da temática, além de 
nossas discussões sobre o tema, substitua as palavras, as expressões e  as 
frases destacadas por outras, mantendo o significado do texto.



Lugar:a)

02 b)

c)

d)

e)

g)

f)

h)

Guerra:

Relações:

Coisa:

Mal:

Sobreviver:

Rostos:

Humanas:

02

03

48

Sabemos que na Língua Portuguesa as palavras podem ter mais de um 
significado. Refletindo sobre esta constatação, elabore uma frase para cada 
uma das palavras a seguir, atribuindo um significado diferente do sentido 
utilizado no texto anterior.

Segundo seus conhecimentos sobre o assunto e as discussões em sala, 
além da exibição do videoclipe em Língua Inglesa, analise e explique o que 
você entendeu sobre a temática abordada no texto. Além disso, diga se 
concorda com a visão do autor da canção sobre a problemática abordada.
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Nona Atividade 

Atividade

Análise e produção de texto, 
relação entre os textos e 
polissemia 

Duração 

Objetivos

Metodologia 

55 minutos (01 aula).

• Ler e analisar textos 
operando com a linguagem;
• Relacionar o significado ao 
contexto;
• Fazer operações de 
linguagem a partir dos textos de 
diversos gêneros;
• Relacionar o contexto 
linguístico com o extralinguístico.

• Exibição da animação  
da música Identidade, do 
cantor Jorge Aragão 
(https://www.youtube.com/watc
h?v=9lXLk6p8Xrc); 
• Produção de enunciados 
escritos (frases);
• Interpretação e 
Produção de texto;
• Relação entre os textos;
• Entrega de uma folha do 
tamanho A4, a cada aluno, com 
as impressões das atividades.

Interesse e a produção 
dos alunos em 
participar da atividade.

Avaliação

Planejamento

Professor, direcione os alunos para sala de multimeios ou outro 
espaço reservado para apresentação de vídeos;
Comente sobre o videoclipe apresentado, estabeleça relação 
sobre a temática do videoclipe de Michael Jackson com o de Jorge 
Aragão. Ouça e discuta os comentários produzidos por eles.
Entregue as atividades impressas aos alunos e oriente sobre 
como fazer todas as questões.



Identidade
Jorge Aragão

Elevador é quase um templo
Exemplo pra minar teu sono
Sai desse compromisso
Não vai no de serviço
Se o social tem dono, não vai...

Quem cede a vez não quer vitória
Somos herança da memória
Temos a cor da noite
Filhos de todo açoite
Fato real de nossa história

(2x)
Se o preto de alma branca pra você
É o exemplo da dignidade
Não nos ajuda, só nos faz sofrer
Nem resgata nossa identidade

Elevador é quase um templo
Exemplo pra minar teu sono
Sai desse compromisso
Não vai no de serviço
Se o social tem dono, não vai...

Quem cede a vez não quer vitória
Somos herança da memória
Temos a cor da noite
Filhos de todo açoite
Fato real de nossa história

(2x)
Se o preto de alma branca pra você
É o exemplo da dignidade
Não nos ajuda, só nos faz sofrer
Nem resgata nossa identidade

Elevador é quase um templo
Exemplo pra minar teu sono
Sai desse compromisso
Não vai no de serviço
Se o social tem dono, não vai...

Quem cede a vez não quer vitória
Somos herança da memória
Temos a cor da noite
Filhos de todo açoite
Fato real de nossa história

Fonte: 
https://www.letras.com.br/jorge-aragao/identidade

50
Leia os textos abaixo para responder às questões 01 e 02:

Texto I 



01

02

03

04

51

Analise os dois textos e comente sobre a temática apresentada em cada 
um.

Para você, os textos I e II estabelecem alguma relação? Explique.

Se sua resposta foi afirmativa, comente se a relação entre os textos ocorre 
de forma implícita ou explicita. Justifique.

Crie um título para o texto I.

Texto II

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/150684859654/tirinha-original



01

Analise as tirinhas de Armandinho e Mafalda para responder às perguntas:

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/115938296489/tirinha-original

Fonte: https://mafaldacomplica.wordpress.com/

52

Elabore um texto explicitando o diálogo entre as duas tirinhas.



02

03

53

O significado atribuído à palavra “doente” é o mesmo nas duas tirinhas?  
Explique.

Crie uma frase atribuindo à palavra “doente” um significado diferente do 
sentido utilizado nas duas tirinhas:
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