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APRESENTAÇÃO 

Prezado professor, 

 

 

 
 

inclusão é uma temática bastante divulgada tanto no contexto social 

quanto no escolar. A todo instante novas propostas estão sendo 

lançadas para a melhoria da educação e um exemplo disso é a questão da formação de 

professores na perspectiva da inclusão. Se a escola colocar as crianças em salas de aula 

somente por colocar e não estimulá-las para que haja aprendizagem, ela não estará 

realizando sua função social que é a de socializar o saber, historicamente produzido e 

acumulado, para todos. De fato, trabalhar com a diversidade em sala de aula é uma tarefa 

difícil, conquanto não se deve ignorar as diferenças ou impedir o exercício da 

individualidade, e sim favorecer o diálogo. 

Vale resaltar que as escolas devem possibilitar o acesso de todas as crianças e 

adolescentes em classes regulares de ensino e, caso haja a necessidade de um atendimento 

especializado, ele será feito em salas de recursos, ambientes adaptados para auxiliar os 

alunos em contraturno. Para que esse trabalho em turno contrário ocorra com sucesso, o 

docente da sala de recurso deve se unir ao da sala regular com o intuito de identificar as 

necessidades de cada criança e/ou adolescente. Ao haver uma constante comunicação 

entre os educadores, cada um perceberá a possível evolução em ambas as classes. 

No tocante ao universo da surdez, é importante para os surdos dominarem as duas 

línguas, a língua de sinais como sua língua de expressão e a língua escrita do país onde 

vivem, a língua oficial da nação. Esse contexto exige do professor de português estratégias 

de ensino diferenciadas. Além disso, deve ficar nítido para esse docente que a língua 

portuguesa para surdos (doravante LPS)  não é uma língua estrangeira (LE), porém a 

metodologia de ensino de português não pode ser a mesma adotada para ensinar 

brasileiros ouvintes.  

Como professora de língua portuguesa e de sala de recursos, percebo que a leitura 

de mundo do aluno surdo é visual e por isso é de fundamental importância que ele aprenda 

a língua portuguesa escrita. Sendo assim, o texto é ferramenta básica de comunicação entre 

surdos e ouvintes que não sabem Língua Brasileira de Sinais (Libras). No entanto, é 

recomendado que todo e qualquer ensinamento deve ser trabalhado a partir da Libras.  “É 

nessa língua que deve ser dada uma visão apriorística do assunto, mesmo que geral. É por 

A 



3 
 

 

 

meio dela que se faz a leitura do mundo para depois se passar à leitura da palavra em 

língua portuguesa.” (SALLES, vol.2, 2005, p.21) 

Despertar o gosto pela leitura nas pessoas é de suma importância para a aquisição 

de novos conhecimentos e para a formação de seres autônomos e o surdo, para ter amplo 

acesso ao conhecimento, deve partilhar da escrita do mundo ouvinte. A leitura de 

diferentes gêneros textuais e sua multimodalidade é essencial para a aprendizagem da 

escrita do português, “a fim de que os processos socioculturais, históricos e ideológicos 

que lhe são constitutivos possam ser (re)significados” (LODI; BORTOLOTTI; 

CAVALMORETTI, 2014, p. 134).  

Reflexões como essas foram frequentes nos debates realizados no Programa de 

Mestrado Profissional em Letras, PROFLETRAS, que visa ao aperfeiçoamento de 

professores de Língua Portuguesa no exercício da docência no Ensino Fundamental e à 

melhoria da qualidade do ensino da Educação Básica no Brasil. Foi na tentativa de buscar 

melhorias para a educação de um modo geral que desenvolvemos uma proposta 

pedagógica em uma escola vinculada à Rede Estadual de Ensino de Sergipe, em uma sala 

de recursos, por meio de uma série de ações organizadas em oficinas, tendo como foco 

de intervenção a leitura das expressões idiomáticas, bastante presentes no gênero anúncio 

publicitário, valorizando a construção de sentidos realizada por surdos ao interpretar 

textos em língua portuguesa. Essa interpretação se diferencia ainda mais quando se refere 

a textos ricos em paronímia, homonímia, polissemia e, principalmente, metáforas; 

elementos bastante produtivos nas diversas línguas e constantes alvos de diferenças, 

barreiras/entraves na construção de sentidos. Nesses contextos, a interpretação atribuída 

aos textos pelos surdos soa estranha para os ouvintes e isso acontece devido aos traços 

culturais e às possíveis combinações dos termos da língua.  

E para valorizar esse cenário verbal e também visual, resolvemos criar uma 

página em uma rede social como objeto de aprendizagem (OA). As crianças surdas 

desenvolvem aprendizagens através da leitura e da experiência visual e, por isso, a 

escolha da criação de uma conta no Instagram, rede social com mais de um bilhão de 

usuários, utilizada para compartilhamento de fotos e vídeos e que serviu para 

divulgação das atividades desenvolvidas em sala. Imagens, português escrito e a língua 

de sinais formaram um tripé para aprendizagem de valores e da escrita do português.  

Quanto à estrutura, nosso caderno pedagógico será organizado em quatro partes: 

1. Algumas reflexões sobre a abordagem teórica: as expressões idiomáticas e a 

motivação metafórica e o gênero textual anúncio publicitário; 2. Criação e alimentação 
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de uma página no Instagram: uma proposta multimodal de ensino; 3. Roteiro de 

atividades com textos publicitários: descrição das ações no decorrer das oficinas; 4. 

Considerações finais: uma reflexão da experiência pedagógica realizada. 

Espero que esse material, apesar de ter sido desenvolvido em uma sala de 

recursos, também seja uma ferramenta útil no enriquecimento das práticas de leitura em 

sala de aula regular e que possa servir como uma proposta inicial, passível de alterações 

e adaptações que você fará, de acordo com seus propósitos de ensino, suas intenções 

sociocomunicativas e o público para o qual será destinado. 

Um grande abraço!...
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1. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A ABORDAGEM TEÓRICA 

 
1.1 As expressões idiomáticas e a motivação metafórica 

 

 

 
partir do século XX, percebeu-se que o vocabulário era o aspecto 

linguístico que mais reflete as mudanças sociais, econômicas e 

culturais de um povo. Inicialmente, as palavras eram estudadas de maneira isolada, até 

que foi observado na língua combinações fixas, sem lógica do ponto de vista semântico-

estrutural, cujo sentido só pode ser entendido no todo. Em outras palavras, observou-se a 

existência de expressões idiomáticas (EIs), um tipo de fraseologismo. 

 

 

 

 

Ademais, as partir do século XX, percebeu-se que o vocabulário era o aspecto 

linguístico que mais refletia as mudanças sociais, econômicas e culturais de um povo. 

Inicialmente, as palavras eram estudadas de maneira isolada, até que foi observado na 

língua combinações fixas, sem lógica do ponto de vista semântico-estrutural, cujo sentido 

só pode ser entendido no todo. Em outras palavras, observou-se a existência de expressões 

idiomáticas (EIs), um tipo de fraseologismo cristalizado pelo uso excessivo. Assim como 

os clichês, as frases feitas e os provérbios, as expressões idiomáticas são unidades 

fraseológicas. 

EIs foram criadas pelo homem para comunicar suas emoções e sentimentos. É 

o desejo de acrescentar algo nas mensagens que a linguagem denotativa nem sempre é 

capaz de oferecer. Esse sentido figurado é aquele em que palavras, expressões, assim 

como enunciados, em situações particulares de uso, ganham um novo significado . A 

“metáfora é um dos instrumentos que materializa o sentido figurado. Ela existe graças 

ao poder criador da linguagem, que se recria, continuamente, com base nos atos 

linguísticos anteriores” (ROCHA, 2013, p.175). 

Por fim, a metaforicidade é outro elemento constitutivo das EIs. Ela é resultado 

de um processo de transposição do sentido literal (ou denotativo) ao plano da 

representação, e assim as palavras ou expressões ganham um novo significado. Conforme 

relata Ortíz Alvarez (2000, p.131), a metáfora “é a fonte mais propicia para o 

A 
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enriquecimento do caudal fraseológico de uma língua”. Na perspectiva da linguística 

cognitiva, Lakoff e Johnson (2002) enfatizam que a metáfora conceitual é estruturada por 

mapeamentos que ocorrem entre os Domínio-fonte e o Domínio-alvo. O primeiro deles é 

o mais concreto e o segundo, o mais abstrato. Trazendo para o campo das EIs, as 

metáforas conceituais são de certa forma convencionalizadas, pois estão presentes no 

cotidiano de um falante e isso torna o processo de compreensão algo inconsciente e 

automático (CUNHA, 2012, p.22). Nesse sentido, é possível perceber que a metáfora é 

responsável pelo sentido figurado das EIs e que 

tal característica pode ser comprovada por meio 

de investigações e a escola tem um papel 

fundamental nesse processo. Os professores tanto 

de língua portuguesa como os da sala de recursos 

precisam desenvolver novas formas de ensinar e 

aprender, usufruindo de diferentes recursos 

digitais e não digitais para integrar os alunos de 

forma criativa e construtiva no cotidiano escolar, 

como veremos na próxima seção. 

 

 

 
1.2 Anúncio publicitário, gênero textual e escola 

 

Na era da internet, faz-se necessário professores e alunos que, dentre os seus 

múltiplos letramentos, exerçam o digital. Atento a essa nova fonte de informações que é 

a internet, hoje muito mais acessada no celular do que no próprio computador,  o educador 

deve ter uma perspectiva crítica, transformando notícias cada vez mais atuais em 

conhecimento. Dispositivos móveis como celulares com conteúdos informacionais 

hipertextualizados, se usados de maneira adequada nas aulas de língua portuguesa, 

acabam transformando a informação em conhecimento através do pensamento crítico. 

Além disso, muitos livros são representação escrita da norma culta e carregam 

toda a sua estrutura gramatical. Como é sabido, o surdo possui uma língua espaço-visual 

e muitas vezes tem dificuldade de aprender o português escrito, assim eles preferem 

assistir a ler e, por esse motivo, trabalhar com imagens, ou melhor, hipertextos é de suma 

importância para aprendizagem do português como língua adicional. Segundo Rojo 

(2012), a escola deve trabalhar com as diferentes culturas e com os diferentes gêneros que 
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fazem parte do cotidiano do aluno. Por isso, o conceito de multiletramentos aponta para 

dois tipos de multiplicidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade 

semiótica dos textos. A multimodalidade ou multissemiose dos textos exigem 

letramentos. Ou seja, textos cada vez mais compostos de múltiplas linguagens exigem 

“capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas para fazer 

significar” (ROJO, 2012, p.19). 

Quando apresentamos uma proposta de intervenção para alunos surdos a partir 

do gênero textual anúncio publicitário, levamos em consideração a importância e eficácia 

de se trabalhar com gêneros em sala de aula, com o intuito de articular a leitura com as 

práticas sociais. Segundo Marcuschi (2005), os gêneros textuais são moldados pelas 

exigências sociais e isso torna claro como a sociedade se organiza e funciona. 

O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover um 

produto de uma marca ou uma empresa, ou ainda de promover uma ideia (CARVALHO, 

2004). A linguagem dos anúncios publicitários adapta-se ao perfil do público/leitor ao 

qual eles se destinam e a um suporte ou veículo em que eles são divulgados. Sendo assim, 

a principal característica do gênero textual anúncio publicitário é a tentativa de 

convencimento do leitor a adquirir determinado produto e para alcançar os intentos 

desejados, utiliza-se de recursos linguísticos. Dentre esses recursos linguísticos, 

apresentados em textos publicitários, encontramos as metáforas conceituais, ou metáforas 

da vida cotidiana, e consequentemente as EIs. 

Para Sandmann (1993), a linguagem da propaganda utiliza recursos expressivos 

e se serve da linguagem coloquial para cumprir seu papel, que é de envolver, convencer 

e persuadir o leitor. Embora não tenhamos como mensurar quantidade, é relevante dizer 

que esses textos são marcados pela grande utilização de EIs. Um dos motivos pelos quais 

optamos por utilizar o determinado gênero em nossa pesquisa. Ademais, a escolha do 

gênero anúncio publicitário para trabalhar com o ensino de português para surdos 

(doravante LPS), deve-se ao fato dos textos possuírem diferentes linguagens (verbal e 

não-verbal), serem visualmente atrativos e ainda apresentarem textos relativamente 

curtos, porém não menos complexos. 
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2. CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE UMA PÁGINA NO INSTAGRAM: 

UMA PROPOSTA MULTIMODAL 

                         

 

ara que as práticas educacionais se tornem mais eficazes para nossos  

alunos, há uma necessidade de diálogo entre as novas linguagens 

tecnológicas   e   os   processos   de   ensino-aprendizagem   de  língua  portuguesa. Sendo 

assim, a escola deve oferecer aos alunos práticas de multiletramentos que possam 

proporcionar meios para navegar com mais propriedade nesse contexto tecnológico e 

multissemiótico. Esse atual contexto exige novas habilidades, dentre as quais a de maior 

relevância é o desafio da leitura hipertextual.  

Além disso, nossos alunos, que desde criança 

estão familiarizados com o contexto tecnológico no 

cotidiano, mostram pouco interesse nas práticas de 

letramento tradicionais, mais um motivo para que a 

escola repense no seu modo de agir. Dessa forma, 

acreditamos que os multriletramentos envolvendo as 

TICs é uma excelente opção para atrair os jovens. 

Professores devem buscar novas formas de ensino 

contemporâneas, valorizando as formas de 

linguagem e cujo foco deve ser  o discente com suas exigências e expectativas. 

               Assim sendo, a escola atual deveria desenvolver diferentes letramentos 

(letramentos    críticos, letramentos da cultura colaborativa, letramentos multiculturais ou 

multiletramentos) para corresponder ao meio digital que nos cerca. É válido ressaltar que 

o trabalho escolar com os multiletramentos tem um rol bastante amplo de possibilidades, 

dentre eles: 

 

  

 multiletramentos nos impressos (jornal, revista, charges, tiras, HQs, publicidade 

etc.);  

 hipermídia baseada em escrita (mini e hipercontos, poemas visuais ou digitais, 

blogs, wiki, fanfics, ferramentas de escrita colaborativa etc.);  

 hipermídia baseada em áudio (podcasts, rádio (blog)s, (fan)clips etc.);  

 hipermídia baseada em design (animações, games, arte digital etc.);  

P 
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 hipermídia baseada em fotos (photoshoping, fotologs, animações, fotonovelas 

digitais etc.);  

 hipermídia baseada em vídeo (videologs, remixes e mashups, (fan)clips etc.);  

 redes sociais (Orkut, Facebook, Google +, Twitter, Tumblr etc.);  

 ambientes educacionais (AVA, portais etc.).  

Fonte: ROJO, 2013, p.09. 

 

Como verificado no quadro acima, a prática dos multiletramentos não exige 

obrigatoriamente o uso das TICs, no entanto duas possibilidades hipotéticas reforçam essa 

necessidade: primeiro o perfil dos nossos alunos cada vez mais conectados com o mundo 

digital; segundo a diversidade de recursos presentes nesse contexto, englobando assim 

uma das exigências dos multiletramentos, a exploração dos gêneros multissemióticos que 

permeiam o nosso cotidiano. 

A produção e circulação de material para o Instagram, que constitui nossa opção 

de leitura e ampliação de construção de sentidos para alunos surdos, contempla as duas 

exigências de uma proposta de multiletramento: por um lado há a exploração da 

multiplicidade cultural presentes nas expressões idiomáticas, tendo em vista que as EIs 

da LP “não são transmitidas naturalmente para os surdos, como acontece com os 

ouvintes”, pois são resultantes “tanto do sem número de combinações possíveis dos 

termos da língua, como de traços culturais” (FARIAS, 2006,  p.254-255). Por outro lado, 

o ambiente do Instagram permite a hibridização dessas expressões através de diversos 

recursos semióticos. Dessa maneira, a perspectiva de multiletramento por meio da criação 

da página no Instagram permite não só transpor para a esfera escolar o uso das redes 

socias muitas vezes utilizado somente para o entretenimento, como potencializa a 

divulgação e circulação da produção de nossos alunos surdos. Ao compartilharem seus 

conhecimentos com outros sujeitos, surdos ou ouvintes, os alunos experimentam, nessas 

trocas, outras formas de socialização. 

Além disso, produzir vídeos para divulgar no aplicativo faz com que nossos 

estudantes se sintam valorizados, reconhecidos, apreciados por outros sujeitos. Os alunos 

acabam exercendo um protagonismo que muitas das vezes não existe no ambiente escolar, 

principalmente ao falarmos dos surdos, historicamente deixados à margem no processo 

ensino-aprendizagem. Podemos acrescentar ainda que para os jovens nativos da geração 

net, a inovação urge, faz parte do seu cotidiano, pois sempre são bombardeados com os 

avanços tecnológicos da indústria de games, celulares, aplicativos, dentre outros. Assim, 

ao publicarem fotos e vídeos na rede social, além de divulgarem sua língua como forma 
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de fortalecimento identitário, os alunos podem inovar ao mesclar textos verbais com 

imagens e vários outros recursos permitidos no meio digital que atendam às suas 

necessidades de expressão. Essas constatações ratificam a defesa de que o uso do 

Instagram constitui uma ferramenta motivadora para os alunos, visto que incentiva 

práticas de multiletramentos importantes no atual cenário histórico e social.  

 

PASSO A PASSO 

Ter um perfil no Instagram é bem fácil! 

Como criar uma página no Instagram 

 

A primeira coisa que você precisa fazer é 

baixar o aplicativo no seu celular. Você pode: 

fazer o download do app para Android ou 

fazer o download do app para IOS. 

Assim que o download estiver completo, 

basta instalar e abrir o aplicativo. 

Em seguida, será pedido seus dados cadastrais 

(nome, e-mail, telefone etc.) Você também 

pode fazer seu login pelo Facebook (o que faz 

o processo ser mais rápido). 

Com isso feito, você deverá definir qual será 

o nome de usuário e a imagem do seu perfil.  

 Por fim, você deve definir sua Bio (Uma 

biografia que descreve claramente o que o 

usuário faz ou quais seus interesses). 

 

Como alimentar a página do Instagram 

 

 Agora é só alimentar a página com fotos e 

vídeos. 

 Sempre que possível, marque o local onde a 

foto foi tirada. Além disso, marque as 

pessoas que aparecem nas suas fotografias e 

que tenham um perfil no aplicativo. 

 Publique fotos específicas sobre o tema  

definido e transmita informações 

necessárias ao visitante. 

 Convide as pessoas a seguirem seu perfil. 

Além disso, você pode pedir a outros perfis 

a divulgação de sua página.  

 Após colocar uma legenda, use hashtags #. 

Para fazer bom uso dessa ferramenta você 

deve analisar sua foto e encontrar palavras-

chave para ela. 

 Publique vídeos, no Instagram temos a 

possibilidade de publicar vídeos curtos de 

15 segundos e chamar ainda mais a atenção 

do nosso seguidor.  

 Por fim, interaja com seus seguidores, 

responda, comente, faça seu público se 

sentir importante. 
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3. ROTEIRO DE ATIVIDADES COM TEXTOS PUBLICITÁRIOS 

 

 
ntes de iniciar qualquer proposta que envolva as TICs, é importante 

averiguar não só os recursos oferecidos pela escola, como também o 

domínio de tais instrumentos pelos discentes. Ademais, é necessário 

analisar o comportamento desses alunos em relação às tecnologias digitais e de 

informação. A partir daí, consideramos indispensável executar as seguintes ações: 

 

1. Avaliar o laboratório de informática existente na escola e suas 

possibilidades de utilização (acesso à internet, quantidade de máquinas...) 

2. Elaborar enquetes com o intuito de conhecer o perfil dos alunos em 

relação às tecnologias, no nosso caso o uso do celular, pacotes de internet ou 

Wi-fi e, principalmente, em relação ao uso de redes sociais. 

3. Procurar diagnosticar quais os temas que mais despertam o interesse nos 

alunos. 

4. Discutir sobre as habilidades dos discentes em relação aos computadores ou 

celulares (postagens em redes sociais, criação de vídeos, imagens, uso do 

PowerPoint e do PhotoGrid...) 

 

 

ATIVIDADE 1 - Apresentação do projeto de leitura 
 

Objetivos: motivar os alunos a participarem do projeto; colher informações para 

estruturar as demais fases da proposta 

Desenvolvimento: no primeiro encontro, você, professor, deve apresentar aos alunos a 

sua proposta, com seus objetivos e as etapas. Esse momento é muito importante para a 

aceitação dos alunos, portanto use recursos imagéticos para deixar a sua ideia clara e 

atrativa. Nessa etapa você também precisará saber se os alunos têm celulares e 

smartphones e qual sua relação com as redes sociais. É possível aplicar um questionário  

com o intuito de conhecer o perfil desses discentes e sua rotina em relação às tecnologias. 

A partir das respostas obtidas no questionário você poderá delinear com mais objetividade 

o perfil dos alunos com relação às redes sociais frequentadas, a frequência das postagens 

e as possibilidades de participação no projeto. Apenas a título de exemplificação, seguem 

A 
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algumas questões possíveis de serem usadas. 

 

VOCÊ E A TECNOLOGIA 

  1- Qual seu nome? ....................................................................................... 

 

2-   Você tem ? 

                

     (    ) sim. Qual?.........................................................................              (    ) não 

3- Você utiliza ? 

       

(  ) sim                                        (    ) não 

 

4- Quais redes sociais você usa no seu dia a dia? 

 
 
 
 

                        
 
 
 

 

                        
 

Outro: ………………………………………………………………………….. 

 

5. Para usar a internet no celular, você paga um pacote de dados ou só usa 

quando encontra Wifi gratuito?  

 

 

 

  Paga (    )             Wifi (     ) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Celular_pope.webp
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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6. Você costuma postar  no Instagram? 

                 

 

 

 

 

 ( ) sim                                                                                   ( ) não 

 

7. Qual a frequência das postagens? 

 

( ) Diariamente                     ( ) Toda semana 
 

( ) Mensalmente                   ( ) Poucas vezes no ano. 

 

OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 - Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 
 

 

Objetivos: observar o conhecimento dos alunos sobre o tema; iniciar o trabalho de 

compreensão/produção de sentidos do texto a partir de imagens. 

Desenvolvimento: no segundo encontro, meu caro colega, a proposta é distribuir imagens 

impressas, por exemplo numeradas de 01 a 06, relacionadas às expressões idiomáticas. 

Terminado o tempo de observação por parte dos alunos, faça indagações em Libras sobre 

as imagens, tais como: Vocês conhecem essas imagens? Já viram essas imagens em algum 

lugar antes, em livros, na TV, em aulas de português? Sabem o que elas significam?  

Após os questionamentos em Libras aplique uma atividade com questões 

relacionadas às expressões apresentadas com o intuito de ter uma noção do grau de 

conhecimento e dificuldade dos seus alunos. 

 
 

 

Professor, caso prefira, você pode fazer essa atividade em vídeo! 
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Uma proposta de estruturação da atividade se encontra a seguir: 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS 
 

1. V ocê conhece essas imagens? 

(   ) sim  (   ) não  (    ) algumas 

 
2. Qual ou quais imagens você conhece? 

1 (   ) 2 (   )  3 (   )  4 (   )  5 (   )  6 (   ) 

 

3. As imagens que você já viu, você lembra onde? 

(   ) Em livros.     (   ) Em aulas de português.     

(   ) Na TV. (    ) Na internet.      (   ) Outros: 

 
4. Relacione a imagem ao seu respectivo enunciado. 
 

A B  C                                              

   
2       

                                                      
1 Disponível em: https://sweetgeek.com.br/de-onde-vem-a-expressao-pe-na-jaca/, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020.  

Disponível em: http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020. 

Disponível em:https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-

de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472, acessado em 20 de fevereiro de 2020. 
2 Disponível em:https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-

de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472, acessado em 20 de fevereiro de 2020. 

Disponível em: https://brasil.babycenter.com/thread/623101/eu-tenho-o-rei-na-barriga, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020. 

Exemplos de figuras relacionadas às expressões 

idiomáticas. 

https://sweetgeek.com.br/de-onde-vem-a-expressao-pe-na-jaca/
http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,ensaio-fotografico-mostra-animais-de-diferentes-especies-mas-quase-identicos,10000078472
https://brasil.babycenter.com/thread/623101/eu-tenho-o-rei-na-barriga
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D E F 

 
(   ) Ficar de queixo caído. (   ) Comprar gato por lebre. 

(   )  Enfiar o pé na jaca. (   ) Ter o rei na barriga. 

(   ) Amigo da onça. (    ) Pisar em ovos. 

 
 

5. Sabem o que essas imagens significam?  

( ) Sim    (   ) Não 

 

6. A expressão idiomática “pisar em ovos” significa:  

(      ) Tomar cuidado    (   ) Quebrar os ovos com os pés. 

 

7. A expressão idiomática “comprar gato por lebre” significa:  

(   ) Ser enganado    (    ) Querer um gato e não um lebre. 

 

8. A expressão idiomática “ter o rei na barriga” significa:  

(  ) A rainha está grávida de um rei.  (   ) Ser arrogante, orgulhoso. 

 

9. A expressão idiomática “enfiar o pé na jaca” significa: 

( ) Cometer excessos, exagerar.  (   ) Pisar na jaca para saber se está madura. 

 

10. A expressão idiomática “amigo da onça” significa:  

(   ) Ter uma onça como animal de estimação. (    ) Pessoa falsa. 

 

11. A expressão idiomática “ficar de queixo caído” significa: 

( ) Ficar admirado, impressionado, surpreso.  ( ) Abrir a boca demais. 

OBRIGADA! 
 

                                                      
Disponível em:https://www.facebook.com/164861690297041/photos/d41d8cd9/315805348536007/, 

acessado em 20 de fevereiro de 2020.  

Disponível em: https://sweetgeek.com.br/de-onde-vem-a-expressao-pe-na-jaca/, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020.  

Disponível em: http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020. 

Disponível em: https://br.toluna.com/opinions/2761965/Qual-o-significado-da-express%C3%A3o-pisar-

em-ovos, acessado em 20 de fevereiro de 2020. 

https://www.facebook.com/164861690297041/photos/d41d8cd9/315805348536007/
https://sweetgeek.com.br/de-onde-vem-a-expressao-pe-na-jaca/
http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/
https://br.toluna.com/opinions/2761965/Qual-o-significado-da-express%C3%A3o-pisar-em-ovos
https://br.toluna.com/opinions/2761965/Qual-o-significado-da-express%C3%A3o-pisar-em-ovos
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ATIVIDADE 3 - Estratégias de leitura e análise das expressões 

idiomáticas (EIs) 
 

 

Objetivo: desenvolver habilidades de compreensão/produção de sentidos das EIs. 

Desenvolvimento: este encontro pode ser iniciado com uma atividade de leitura das EIs. 

Após a leitura inicial você pode pedir para que os alunos destaquem as palavras 

desconhecidas por eles, registrando-as através da escrita.  

Por fim, discuta os significados dessas palavras contextualizadas (isso pode ser 

feito, por exemplo, com ajuda do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de 

Capovilla e Raphael e por meio da Libras). Após o trabalho com o vocabulário crie um 

debate em Libras sobre o significado das EIs, tanto o seu sentido literal quanto o 

conotativo. É importante ressaltar que dependendo do contexto há a possibilidade de um 

significado diferente. 

Em seguida, com o uso do Datashow, mostre aos alunos vídeos em Libras cujo 

assunto são as expressões idiomáticas em língua portuguesa. Tal atividade tem dois 

intuitos: mostrar uma quantidade maior de expressões idiomáticas aos alunos surdos e 

utilizar tais produções como protótipos para os vídeos que serão produzidos por eles. 

Sendo assim, é válido destacar a importância que as características linguísticas de um 

texto podem ser associadas com outros meios visuais de representar significados 

(KARNOPP, 2015). Ao ligarem a linguagem verbal à visual, a tecnologia torna os 

hipertextos cada vez mais familiares. Estas são algumas sugestões de vídeos sobre EIs: 

 

 

 

 

Professor, após a apresentação dos vídeos, pergunte aos alunos se entenderam 

todas as explicações do vídeo, se já conheciam aquelas EIs, se concordam ou discordam 

de algumas delas, se querem fazer alguma colocação. Geralmente os alunos ficam 

surpresos com a variedade das EIs e também com os diferentes significados em seus 

respectivos contextos. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pNJh9tiYZrw 

 https://www.youtube.com/watch?v=PKATW0EQGPY 

https://www.youtube.com/watch?v=pNJh9tiYZrw
https://www.youtube.com/watch?v=PKATW0EQGPY
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ATIVIDADE 4 - Introdução do gênero anúncio publicitário 
 

 

Objetivo: analisar as características, a função comunicativa e suportes de circulação do 

gênero anúncio publicitário 

Desenvolvimento: nessa atividade, meu nobre colega, utilize slides com diferentes 

anúncios publicitários para que sejam observadas suas características, a função 

comunicativa, suportes de  circulação do gênero,  dentre outros.  Essa apresentação 

pretende mostrar a importância em se trabalhar com gêneros em sala de aula, tanto no 

contexto de o ensino de língua materna quanto para o ensino de uma segunda língua, 

com o intuito  de  articular  a  leitura  com  as  práticas  sociais.  Sabe-se  que  a  

linguagem  da propaganda utiliza recursos expressivos e se serve da linguagem 

coloquial para cumprir seu papel, que é de envolver, convencer e persuadir o leitor. 

Embora não tenhamos como mensurar quantidade, é relevante dizer que esses textos 

são marcados pela grande utilização de expressões idiomáticas (EIs), um dos motivos 

pelo qual esse gênero foi o escolhido. 

   

                                                                                                                                                                        3 

                                                      
3  Disponível em: https://fantasticomundopublicitario.wordpress.com/category/publicidade-interativa/ , 

acesso em 10 de dezembro de 2019. 

Disponível em: https://mac.art.br/ , acesso em 10 de dezembro de 2019. 

 

https://fantasticomundopublicitario.wordpress.com/category/publicidade-interativa/
https://mac.art.br/
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4 

 

Professor, após a apresentação dos anúncios publicitários, questione em Libras o 

que cada imagem representa e  quais são os produtos anunciados etc.. 

Em seguida, chame a atenção dos alunos para as frases que compõem o anúncio, 

no exemplo das imagens aqui utilizadas, são: “Quem tem Kombi não fica pisando em 

ovos”; “Para quem tem o rei na barriga” e “Amigo da onça”. Questione se eles 

reconheciam essas expressões e quais seriam os significados de tais expressões no geral 

e no contexto específico da propaganda mostrada. Debata se o significado das EIs nos 

anúncios está no sentido literal ou no sentido figurado.  

                                                      
4  Disponível em: https://jeep-reliquias.blogspot.com/2012/02/propaganda-kombi-furgao.html , acesso em 

02 de março de 2020. 

Disponível em: http://portugues8csu.blogspot.com/2013/06/denotacao-e-conotacao-2-exemplos-de.html  , 

acesso em 23 de fevereiro de 2020. 
 

O anúncio publicitário 

 

 Linguagem coloquial 

 Seu papel é envolver, convencer e persuadir o leitor 

 É marcado pela grande utilização de Expressões Idiomáticas (EIs) 

 

Veja a seguir:  

https://jeep-reliquias.blogspot.com/2012/02/propaganda-kombi-furgao.html
http://portugues8csu.blogspot.com/2013/06/denotacao-e-conotacao-2-exemplos-de.html
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RELEMBRANDO 

 

 

 

Esse é o momento de chamar a atenção dos alunos para o papel das EIs na 

construção de sentidos desses anúncios publicitários. 

Para a aula seguinte, escolha um ou mais anúncios publicitários para 

aprofundarmos o debate e observe o grau de compreensão das atividades anteriores. 

Se possível, abra espaço para que os estudantes respondam a atividade 

individualmente, tirando suas dúvidas quando surgirem. O processo de correção do 

exercício pode ser acompanhado de debate e sistematização dos conteúdos, com a 

socialização das respostas e suas justificativas. 

Para finalizar, meu caro colega, procure organizar as atividades, observando 

os conhecimentos prévios dos alunos e o nível de dificuldade dos exercícios, sempre 

dando ênfase a língua de sinais dos surdos.  

 

1. Leia o anúncio: 

 5 
O anúncio publicitário  tem a finalidade de 

promover uma ideia ou a marca de um produto ou 

de uma empresa.  

 

A) O que o anúncio lido promove: uma ideia ou 

a marca de um produto? 

 

 

 

 

 

B) Que produto ou ideia ele promove? 

(   ) Chocolates (   ) Bijuterias   (   ) Lentes de contato    (   ) Tratamento dentário 

 

                                                      
5 Disponível em: https://www.facebook.com/bijouxbahia/posts/301654180273859:0 , acesso em 10 de 

setembro de 2019. 

 

https://www.facebook.com/bijouxbahia/posts/301654180273859:0
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C) Observe a imagem principal do anúncio. O que a imagem sugere? 

(   ) Que a menina está abrindo a boca demais, pois está com sono;  

(   ) Que a menina está impressionada com os preços das bijuterias. 

 

D) Observe agora a frase do anúncio: 

 
O nosso preço deixa até a concorrência de queixo caído! 

 
Que relação há entre o enunciado verbal e a imagem principal do texto? 
 

(   ) Não há relação entre a imagem e o enunciado verbal, pois a menina somente abre a 

boca exageradamente; 

(   ) Há uma relação direta, pois a imagem da menina com a boca aberta significa que ela 

está admirada, impressionada com os preços das bijuterias. 

 

ATIVIDADE 5 – Jogo dos sentidos 
 

Objetivo: mensurar o desenvolvimento da leitura e compreensão de textos por partes 

dos alunos surdos. 

Desenvolvimento: com o objetivo de verificar até que ponto as oficinas aplicadas na turma 

contribuíram para a aprendizagem dos alunos surdos e mensurar o desenvolvimento da 

leitura e compreensão de textos por partes dos discentes, você, meu colega de profissão, 

pode confeccionar um jogo com base nos vídeos apresentados e todo o debate a respeito 

das expressões idiomáticas estudadas. Veja abaixo uma sugestão: 

Jogo dos sentidos 

 

Professor, com base nos vídeos apresentados aos discentes e todo debate a respeito 

das expressões idiomáticas estudadas, corte papel cartão ou cartolina. Divida os quadrados 

em três quantidades iguais: a primeira parte terá as EIs escritas em língua portuguesa, a 

segunda a imagem de cada expressão escolhida e na última parte colocaremos os significados 

das EIs. No nosso caso, escolhemos 09 (nove) expressões idiomáticas e confeccionamos 27 

(vinte e sete) cartas que serão espalhadas na mesa. 

Antes de comecarmos a brincadeira, devemos sortear qual a ordem da jogada ou 

simplesmente entrarmos em consenso. Em seguida, propomos dois momentos diferentes: no 

primeiro momento cada aluno deve  formar os pares das imagens com suas respectivas frases; 

já, no segundo momento, serão acrescentadas as cartas com os significados das EIs. O aluno 

com maior número de acertos ganhará o jogo e levará um brinde.  
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MODELO DO JOGO 

 

 

 

 6 

 

                                                           
                                                                                                            7                   

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 6 – Criação da página no Instagram 
 

Objetivo: desenvolver nos alunos surdos aprendizagens através da leitura e da 

experiência visual, através da criação de uma conta no aplicativo Instagram. 

Desenvolvimento: começamos nosso penúltimo módulo com o intuito de formar 

                                                      
6 Disponível em: https://brasil.babycenter.com/thread/623101/eu-tenho-o-rei-na-barriga, acessado em 20 

de fevereiro de 2020. 
7 Disponível em: https://pxhere.com/pt/photo/1270449, acessado em 10 de setembro de 2020. 
8 Disponível em: http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/, acessado em 20 de 

fevereiro de 2020. 

“Ter o rei 

na barriga” 
 

 

 

Ser arrogante, 

orgulhoso. 
 

“Segurar 

vela” 
 

 

 

 

 

Acompanhar um 

casal de 

namorados e ficar 

sobrando. 
 

“Ficar de 

queixo          

caído” 
 

 

 

 

 

Ficar admirado, 

impressionado, 

surpreso. 

 Mala sem alça; 

 Enfiar o pé na jaca; 

 Quebrar o galho; 

 Amigo da onça; 

 Pisar em ovos; 

 Ter minhocas na cabeça. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://brasil.babycenter.com/thread/623101/eu-tenho-o-rei-na-barriga
https://pxhere.com/pt/photo/1270449
http://ritmofuncional.blogspot.com/2012/09/ditados-populares.html/
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cidadãos conscientes sobre o uso da tecnologia e desenvolver nos alunos surdos 

aprendizagens através da leitura e da experiência visual e da criação de uma conta no 

aplicativo Instagram. 

Meu caro colega, comece explorando as páginas educativas no Instagram, 

geralmente chamadas de Studygram. Em seguida, promova debates em Libras sobre o uso 

consciente da tecnologia e sua amplitude. Mostre aos alunos páginas educativas que 

trabalham com diferentes contextos: o ensino da Libras; o ensino do português e o ensino 

do inglês como segunda língua. Segue abaixo alguns exemplos de páginas: 

 

 
 

@canalinteligente   @reisinportugal   @teachersamiranunes   @maos_que_falam 
 

A navegação pode ser feita nos computadores da sala de recursos, em celulares, 

tablets, no recurso que a classe tiver disponível. Chame a atenção dos alunos para as 

características das páginas de estudo, mostramos vídeos e imagens postadas, começamos 

a tecer reflexões sobre o uso do Instagram para fins educativos. 

É notório observar que a interatividade é a grande marca das TICs e que há 

uma necessidade de trabalhos cooperativos e colaborativos nesse meio. Conforme 

Santaella (2007, p.80), o mundo digital exige uma competência semiótica dos 

usuários, a qual implica “vigilância, receptividade, escolha, colaboração, controle, 

desvios, reenquadramentos em estados de imprevisibilidade ou de acasos, desordens 

e adaptabilidades”. Sendo assim, o aluno passa a ser um sujeito engajado e 

consequentemente protagonista no processo de ensino-aprendizagem que é o que nós 

queremos. 

Professor, após navegar em diferentes contas educativas, comece um debate 

em Libras sobre as futuras postagens da página que será criada pelo grupo (imagens 

de EIs com questões relacionadas à compreensão de texto; imagens de EIs com a 

escrita da expressão; imagens para os seguidores escolherem a expressão no 

português escrito equivalente). Por fim, abra uma enquete para escolhermos o nome 

e a imagem do perfil a ser criado no Instagram. Depois de escolhido o nome da página 

e a foto do perfil, é preciso decidir quem será o administrador da página. 
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ATIVIDADE 7- Publicação na página do Instagram 
 

 

Objetivo: proporcionar um espaço de transformação dos alunos em coautores do 

processo ensino- aprendizagem. 

Desenvolvimento: como tarefa final, propõe-se a elaboração de um material 

paradidático em ambiente virtual de aprendizagem. 

Geralmente o processo de produção de um vídeo é dividido em três partes: a pré-

produção, a produção e a pós-produção. No primeiro momento, são planejasas as etapas 

previstas para a gravação do vídeo (o tempo médio de duração, as expressões que cada 

aluno irá trabalhar, o roteiro e o público que queremos atingir). 

Professor, recomenda-se que esse processo seja detalhado por escrito e 

explicado em Libras. Depois da seleção das EIs que farão parte do material, cada 

aluno deve ter um tempo para estudá-las. Etapas como apresentação, explicação da 

expressão idiomática e despedida do narrador poderão compor cada vídeo, mas outras 

organizações também são possíveis. As gravações podem ser feitas com câmeras de 

celular, tablets ou fotográficas e o local para as filmagens deve ter boa iluminação, 

um fundo liso e monocromático, geralmente branco, e pouca interferência (como 

movimento, barulhos e etc.). A edição das versões finais dos vídeos pode ser feita 

com o uso do Kinemaster ou de outro software disponível. Caso o Kinemaster tenha 

sido escolhido, é possível encontrar a tutoriais no YouTube, como: 

 

 “Como usar o Kinemaster - App de edição de vídeo no celular9” 

 “Como editar vídeo no Celular com KINEMASTER10”  

 “Edição de um vídeo cinematográfico com celular- Kinemaster11” 

 

Depois dessas etapas concluídas, divulgue os na página do Instagram. 

 

 

                                                      
9 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sN-WRoENo-Q , acessado em 10 dezembro de 

2019. 
10 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=o50S0e3gel06 , acessado em 10 de dezembro de 

2019.  
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0FdOH3PhVCM , acessado em 10 de dezembro de 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=sN-WRoENo-Q
https://www.youtube.com/watch?v=o50S0e3gel06
https://www.youtube.com/watch?v=0FdOH3PhVCM


25 
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

a pesquisa realizada no mestrado e que serviu de base para este caderno, 

procuramos refletir sobre ações voltadas ao ensino de português no 

contexto da educação de pessoas surdas. Para isso, essa proposta de 

intervenção buscou detalhar o processo de elaboração de um material didático nessa linha 

de ensino e o modo de aplicá-lo em sala de aula para se comprovar se há viabilidade ou 

não de utilizá-lo com os alunos. 

Partindo do pressuposto de que aprender uma língua é aprender a usá-la em 

práticas sociais, as atividades utilizadas no ensino de português desenvolvidas por nós 

foram orientadas pela noção de gênero de Marcuschi (2005, 2008).  Assim, a 

implementação do projeto buscou atender às necessidades de professores e dos alunos no 

que diz respeito às habilidades leitoras de expressões idiomáticas a serem desenvolvidas 

a partir do trabalho com o gênero anúncio publicitário. O tema escolhido para ser 

trabalhado teve grande aceitação perante os alunos surdos, pois as redes sociais são 

sempre um atrativo que até pouco tempo somente fora utilizado fora do ambiente escolar.  

Nesse sentido, podemos perceber que o olhar pela perspectiva dos 

multiletramentos ofereceu grandes oportunidades de trabalho interativo e colaborativo e 

que o uso das ferramentas digitais são recursos de ensino-aprendizagem mais 

significativos, pois professores e alunos tornam-se produtores de conhecimento 

compartilhado no ambiente virtual. Sendo assim, o aluno deve estar preparado para agir 

nos diferentes contextos comunicativos dos quais participa cotidianamente. 

Embora esta proposta tenha sido aplicada em uma turma de sala de recursos, 

podemos desenvolvê-la com alunos em turmas regulares do Ensino Fundamental, uma 

vez que o aprendizado de estratégias e habilidades de leitura é uma necessidade de todas 

as séries ou modalidades de ensino. Para tanto, é fundamental que o professor, ao adotar 

nossas sugestões de atividade, faça os devidos ajustes ao seu contexto de ensino. Esses 

ajustes implicam, não só seleção de textos adequados aos conhecimentos prévios e perfil 

da turma, mas também reelaboração das questões que julgar necessário. 

É importante ressaltar que as expressões idiomáticas, por serem formadas de 

textos curtos e “enigmáticos”, atraem todos os tipos de alunos, surdos e ouvintes se 

envolvem na busca de seus significados. Outrossim, ao contrário do que por muito tempo 

se pensou, a metáfora ocorre nos discursos do cotidiano, manifestando-se por meio de 
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analogias e similaridades. No entanto, “nenhuma interpretação pode ser generalizada, 

pois muda de sentido de um contexto para outro” (FARIAS, 2006, p.254). Além do mais, 

algumas construções metafóricas pertencem a cultura particular ouvinte, logo não são 

transmitidas naturalmente para os surdos. 

Constatou-se nessa pesquisa que leitores surdos interpretam textos associando-

os a sua concepção de mundo, eles partem de sua realidade visual e de 

seu conhecimento em LP. Logo, “uma aula de LP para surdos é sempre um encontro entre 

duas culturas linguísticas” (FARIAS, 2006, p.275). Por isso, cabe ao professor pesquisar 

estratégias eficientes para o ensino do português para esse público, não se esquecendo 

que a Libras deve ser considerada ponto de partida para o ensino não apenas do português, 

mas de qualquer disciplina. Em suma, é mister apresentar aos alunos surdos a cultura 

linguística ouvinte e ajudá-los a buscar nos termos da língua em suas combinações os 

possíveis sentidos dentro de diferentes contextos.  

Impregnado da cultura ouvinte, o ensino de LP deve ocorrer nos diferentes 

contextos, pois somente assim ampliará o conhecimento de mundo dos surdos bem como 

os recursos comunicativos na LP. Por fim, as estratégias que compõem essa pesquisa, 

representam uma entre as várias metodologias que podemos adotar para trabalhar o 

português para surdos. Intentamos que elas sejam tão proveitosas para outros alunos 

quanto foram para a turma na qual aplicamos. 
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