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Olá, educadores e educadoras!

Este é o caderno de orientações para utilização em 
sala de aula do material “Nossa Língua do Brasil”, 
primeiro Objeto Digital de Aprendizagem (ODA) 
desenvolvido pelo Museu da Língua Portuguesa, 
por meio do Centro de Referência do MLP.  
O material é resultado do projeto “Na sua escola: 
objetos digitais de aprendizagem do Museu da 
Língua Portuguesa”.

Este documento tem como objetivo apresentar 
inspirações para uso desse conteúdo, sugerindo 
atividades e conteúdos complementares, 
potencializando o poder criativo dos professores 
e professoras. Aqui, não pretendemos trazer uma 
receita ou um passo a passo de uso, mas sim um 
referencial de possibilidades que pode se adaptar à 
realidade de cada sala de aula, aos seus estudantes 
e aos recursos disponíveis na sua escola, podendo 
ser utilizado com quem conhece ou não o acervo do 
Museu da Língua Portuguesa.

O material “Nossa Língua do Brasil” e as 
informações contidas neste caderno foram 
construídos em colaboração com professores e 
formadores de Língua Portuguesa da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo. Esperamos 
que este Caderno do Professor oriente atividades 
de debate e troca e, sobretudo, fortaleça a relação 
do Museu da Língua Portuguesa com a comunidade 
escolar, colaborando para a construção de novas 
relações entre a língua portuguesa e  
a nossa identidade.

Bom trabalho!

Centro de Referência  
do Museu da Língua Portuguesa



Nossa Língua,  
Língua Nossa

O Museu da Língua Portuguesa é um equipamento 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, administrado pela IDBrasil 
Cultura, Educação e Esporte, uma organização 
social de cultura. O Lab_Língua Portuguesa, 
parte integrante de seu Centro de Referência, 
busca potencializar a vocação do Museu para a 
educação, estruturando ações e projetos voltados 
a apoiar professores e professoras no ensino e na 
aprendizagem da Língua Portuguesa nas escolas – 
e, com isso, fortalecer debates necessários sobre 
cultura, direitos humanos, diversidade, cidadania e 
inclusão.

Falar sobre a nossa língua – em toda a sua 
dinamicidade – é valorizar as múltiplas expressões, 
usos e formas de ser e estar no mundo. É valorizar 
cada pessoa como falante e artista de sua língua, 
em movimento, numa invenção constante de 
palavras, ritmos e melodias. É reconhecer-se como 
parte de uma sociedade plural e diversa.

Com muito orgulho, portanto, lançamos o “Nossa 
Língua do Brasil” e, com ele, este Caderno, fruto de 
um trabalho coletivo em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, com a colaboração preciosa 
de profissionais da educação, do audiovisual e da 
cultura.

Assim, seguimos firmes no propósito de construir 
um Museu em sintonia com o tempo presente, 
aliado aos desafios sociais contemporâneos.

Museu da Língua Portuguesa



O Museu deu a Letra. 
A Escola deu o Tom!

Firmar parcerias pensando nas aprendizagens de 
nossos jovens e crianças foi o ponto de partida 
desse encontro entre a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo (SME) e o Museu da Língua 
Portuguesa (MLP). 

O projeto “Na sua escola: objetos digitais de 
aprendizagem do Museu da Língua Portuguesa” 
tem como objetivo desenvolver materiais a partir 
do acervo do MPL voltados ao apoio, ao ensino e à 
aprendizagem da Língua Portuguesa.

 E foi assim que o Museu deu a letra, trazendo 
professoras e professores para (re)conhecer e  
(re)visitar seu acervo, depois de permanecer 
fechado por mais de cinco anos. Os(as) docentes, 
por sua vez, deram o tom ao que encontraram! 
Colocaram na bagagem repertórios e vivências... O 
próprio Museu foi para dentro das mochilas e levado 
às escolas, onde se encontrou com estudantes e, 
juntos, brincaram de língua portuguesa. Mais tarde, 
esses estudantes voltariam ao Museu, num fluxo 
assim: daqui pra lá, de lá pra cá, do Museu para 
a escola, da escola para o Museu, e todos para o 
mundo.

Divisão de Ensino Fundamental e Médio 
Coordenadoria Pedagógica 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Equipe Técnica de Língua Portuguesa
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Imagem trecho do vídeo “Nossa 
Língua do Brasil”, parte da 

tela “Crianças” da experiência 
“Falares”. Acervo Museu da 

Língua Portuguesa.



8

SOBRE O VÍDEO

Os falares que deram origem  

ao ODA “Nossa Língua do Brasil”

O ODA “Nossa Língua do Brasil” foi criado a 
partir dos vídeos-depoimentos que compõem a 
experiência “Falares”, obra inédita idealizada para 
o Museu da Língua Portuguesa, que apresenta as 
variedades do português brasileiro e mostra toda 
sua riqueza e diversidade ao longo da extensão 
territorial do país. Concebida pelo escritor 
pernambucano Marcelino Freire e pela atriz, 
pesquisadora, produtora cultural e poeta paulista 
Roberta Estrela D’Alva, “Falares” fica localizada 
no terceiro andar do Museu e consiste em nove 
grandes telas verticais distribuídas no espaço, 
formando uma espécie de “bosque” de falares. 

Foto da 
experiência 

Falares, 2021.
Acervo Museu 

da Língua 
Portuguesa. 

Foto: Ana Mello.
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A visita é um passeio por essas telas com 
representantes das diversas regiões do país que 
conversam com a pessoa visitante sobre os temas 
relacionados aos diferentes aspectos da língua 
portuguesa viva. É uma viagem minuciosamente 
costurada entre palavras, expressões, músicas, 
cores e assuntos. Divididos por grupos sociais, 
os vídeos representam: Jovens, Crianças, Griots1, 
Porta-vozes2, Pregões3, Educadores, Imigrantes, 
Profissões e Cantos. Há, ainda, uma décima tela, 
onde é possível selecionar temas discutidos por 
especialistas, tais como a relação da língua com 
as culturas indígenas, a Libras e o português, os 
conceitos de certo e errado, as variações do falar, 
língua e opressão e palavrões e dialetos.

1 Para alguns povos dos paí-
ses africanos, os Griots são 
os anciãos responsáveis por 
transmitir aos mais novos as 
memórias do povo através da 
narração de histórias. Nesta 
experiência, a tela intitulada 
“Griots” traz os testemunhos 
de pessoas idosas.

2 A tela “Porta-Vozes” mostra 
a apresentação de artistas 
declamando e interpretando 
textos de peças, livros e de-
poimentos sobre o ofício do 
artista.

3 A tela “Pregões” desta ex-
periência traz as falas e os 
depoimentos dos profissio-
nais que se utilizam da voz 
e da comunicação nas suas 
profissões, tais como: poe-
tas, radialistas, religiosos, 
vendedores ambulantes, jor-
nalistas, entre outros.

SAIBA +
No aplicativo do 
Museu, você também 
encontra conteúdos 
complementares à 
experiência, inclusive 
o texto dos curadores 
e apresentação em 
Libras. É possível 
acessar clicando aqui.

https://app.mlp.org.br/experiencia/17
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Nossa Língua do Brasil:  

um mosaico de caminhos possíveis

O material “Nossa Língua do Brasil” e as 
informações contidas neste caderno foram 
construídos após diversas escutas com 
profissionais da comunidade escolar de realidades 
diversas (escolas públicas estaduais e municipais, 
escolas particulares, professores que atendem a 
grupos de migrantes, que atuam com Educação de 
Jovens e Adultos e com comunidades quilombolas 
e indígenas próximas à cidade de São Paulo), 
e foram traçados os pontos que conduziram a 
elaboração deste material e a compreensão de 
que a participação colaborativa e multivocal é de 
fundamental importância.  

A escolha do formato audiovisual e da temática a 
ser tratada neste ODA partiu da ideia de construir 
um material que representasse a amplitude e 
diversidade do acervo do Museu, que estivesse 
ligado a temas contemporâneos em debate, que 
tivesse aderência ao público juvenil, num formato 
que permitisse amplo acesso, e conseguisse 
alcançar a maior parcela de estudantes. Isso tudo 
com o objetivo de desenvolver uma tecnologia de 
aprendizado que possa ser adaptável aos diferentes 
contextos de sala de aula. Assim, surgiu o “Nossa 
Língua do Brasil”, que tem como proposta promover 
questões/temas disparadores para discussão 
e conversas com alunos e professores em aula. 
O objetivo é que este material seja aplicável 
para diferentes grupos escolares e proporcione 
diferentes usos e diversas camadas de interação.
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A representatividade é um dos eixos norteadores 
deste material. A presença de diferentes perfis 
de gênero, faixas etárias e origens, tanto na 
composição da equipe de desenvolvimento do 
ODA quanto no conteúdo apresentado no vídeo, 
contribui para uma apresentação transversal e 
ampla da linguagem e identificação com o público 
escolar que se pretende alcançar. Nesse sentido, 
a escolha do personagem central do vídeo foi de 
grande relevância. Nascido e criado em São Miguel 
Paulista, Lucas Afonso ministra oficinas de poesia 
e literatura para jovens em medida socioeducativa, 
apresentando a poesia através da música. Ele 
está presente na tela “Educadores” da experiência 
“Falares”.

Você sabe quem é  
o Lucas Afonso?

Lucas é o narrador-personagem 
deste material. Lucas Afonso é MC, 
ator, arte-educador, musicoterapeuta 
e autor do livro de poesias A Última 
Folha do Caderno, lançado em 2020. 
Foi campeão do Slam Brasil 2015 
e participou das séries “Sintonia” e 
“Irmandade” da Netflix.  
Apresente o Lucas aos seus alunos e 
saiba mais sobre seus trabalhos aqui.

https://www.instagram.com/lucasafonsooficial
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Propondo uma atividade  

para além da sala de aula

Como parte integrante deste ODA, foi desenvolvido 
um vídeo-atividade. A proposta é que ele seja 
um desdobramento para ação, com base no que 
foi visto e discutido no “Nossa Língua do Brasil”. 
A edição alterna a linguagem de documentário 
clássica para uma linguagem de reels/TikTok, com 
os recortes gravados por meio do celular.

No vídeo, a nossa personagem atravessa as portas 
do Museu em busca da diversidade dos falares 
que podemos encontrar nos espaços de interação 
social, e assim chegamos à Estação da Luz, espaço 
simbólico de intenso fluxo de pessoas das mais 
diversas realidades. 

SAIBA+  
sobre a estação da Luz

Um edifício-monumento situado em um 
bairro da região central da cidade de São 
Paulo, a estação da Luz foi inaugurada 
em 1 de março de 1901. Projetada pelo 
engenheiro britânico Charles Henry Driver, 
foi sede da São Paulo Railway Company e, 
desde 2006, é a casa do Museu da Língua 
Portuguesa. Na exposição virtual “Estação 
da Luz: 120 Anos”, é possível ver a história 
do prédio em que está instalado o Museu e 
por onde passam mais de 350 mil pessoas 
diariamente. A exposição virtual está 
disponível no Google Arts & Culture.

https://artsandculture.google.com/story/RAURhHm2wnzb1g?fbclid=IwAR3GM-USS13rKwrDb9jJXbc3JAoKaEHWVwQ5vTHu_2RXAf_NRMBZabEknH0
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Os usuários da estação da Luz são entrevistados e 
apresentam palavras e expressões que utilizam no 
dia a dia ou que se relacionam com seus lugares de 
origem. No vídeo, algumas perguntas escolhidas 
em parceria com professores da rede municipal 
surgem para ativar as reflexões:

• A língua é viva. E quem dá vida a ela? A gente.
• Tem um único jeito de falar português?
• Qual a relação entre o falar e a nossa identidade?
• Tem gente que fala diferente de você? E você, 

fala diferente dependendo de com quem você 
está falando?

A partir dessas perguntas, o vídeo propõe que os 
alunos e professores desenvolvam um trabalho 
no formato que desejem (áudio, texto, vídeo, 
dicionário e o que mais a imaginação permitir) e 
compartilhem com o MLP. É um desejo de que os 
trabalhos selecionados sejam referenciados no site 
do MLP e possam ser acessados por outros alunos 
e professores, estimulando a produção e a troca 
com estudantes de diferentes regiões do país.

Compartilhe com o  
Museu da Língua 
Portuguesa 

Os trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos a partir deste ODA podem 
ser compartilhados com o Museu. 
A proposta é que estes possam 
ser referenciados pelo Museu, 
ampliando o seu acervo e gerando 
novos conteúdos, podendo ser 
compartilhados em seus canais 
oficiais. Você pode compartilhar 
esses trabalhos clicando aqui!

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/oda1/
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Aqui, sugerimos alguns direcionamentos para a 
construção desses trabalhos:

Áudio/Podcast: hoje, é possível realizar gravações 
de boa qualidade com aparelhos celulares 
simples, bastando escolher locais mais 
silenciosos e direcionar a saída do microfone 
para quem está falando. Há na internet diversos 
softwares de edição de áudio gratuitos e de 
fácil manipulação, como o Audacity e o Audio 
Cutter – este último possibilita, inclusive, a 
edição on-line, sem necessidade de download. 
Caso planejem uma temporada de um podcast, 
sugerimos episódios curtos, com a participação 
de convidados e diversidades de vozes (aqui, a 
possibilidade de trabalhar com áudios gravados 
através do Whatsapp é uma importante 
ferramenta para captar pessoas de diferentes 
regiões).

Vídeo: os vídeos costumam necessitar de um pouco 
mais de dedicação, especialmente na edição do 
material gravado. Gravações por celulares com 
uma boa iluminação natural funcionam bem. 
Há também a possibilidade de criar montagens 
com imagens, áudios e depoimentos que se 
complementem, gerando vídeos interessantes 
e dinâmicos. Ferramentas de redes sociais 
como Tik Tok e Instagram possibilitam a edição 
de vídeos curtos, enquanto o Wondershare 
Filmora e o Windows Movie Maker funcionam 
para edição no computador. Há aplicativos 
para celular, como o Kinemaste e o InShot, que 
também desempenham um bom papel. 

https://www.audacityteam.org/download/
https://mp3cut.net/
https://mp3cut.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusvwme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusvwme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
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Cartazes: ocupar os espaços da escola com 
cartazes e materiais visuais pode ser uma 
sugestão de execução simples e de impacto 
para troca com a comunidade escolar. Para 
criar materiais com maior apelo visual de forma 
simples, ferramentas como o Canva ajudam na 
composição de materiais visuais que podem 
ser ajustados conforme a proposta da atividade. 

Aplicativos: outra proposta é a construção 
colaborativa de painéis digitais ou jogos do 
tipo trivia. Podem ser utilizadas ferramentas 
como o Padlet, que permite criar diversos 
quadros virtuais que podem ser construídos 
colaborativamente entre grupos de alunos ou 
com outras turmas, enquanto o Kahoot! e o 
Mentimeter permitem gameficar atividades, 
com quizzes e questionários que apresentam 
respostas em tempo real.

https://www.canva.com/pt_br/
https://pt-br.padlet.com/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/pt-BR
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Campos de atuação possíveis

Partindo da exploração do campo de estudo e 
pesquisa, atuação na vida pública e vida pessoal, 
este material permite o trabalho com prática 
de compreensão oral e análise linguística para 
identificação de traços de variação linguística 
do português contemporâneo e sua relação 
com contextos variados de uso. Destaca-se a 
oportunidade para uma abordagem transmidiática 
e interseccional para as análises, uma vez que os 
tais contextos de uso variam a partir de diferentes 
dimensões e aspectos socioculturais e identitários, 
bem como estrangeirismos e usos de línguas ou 
elementos/traços linguísticos de outras idiomas, os 
quais se apresentam principalmente nos falares de 
migrantes.

Aqui, compartilhamos algumas das habilidades 
e competências da BNCC e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento do Currículo da 
Cidade que se relacionam com o conteúdo deste 
material.
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Base Nacional Comum Curricular

EF09LP10
Comparar as regras de colocação pronominal na 
norma-padrão com o seu uso no português brasi-
leiro coloquial.  Plano de Aula 1

EF09LP12
Identificar estrangeirismos, caracterizando-os se-
gundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica 
de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu 
uso.  Plano de Aula 1

EF69LP55
Reconhecer as variedades da língua falada, o con-
ceito de norma-padrão e o de preconceito linguísti-
co.  Plano de Aula 1 e Plano de Aula 4

EM13LP09

Comparar o tratamento dado pela gramática tradi-
cional e pelas gramáticas de uso contemporâneas 
em relação a diferentes tópicos gramaticais, de 
forma a perceber as diferenças de abordagem e o 
fenômeno da variação linguística e analisar motiva-
ções que levam ao predomínio do ensino da norma-
-padrão na escola.

EM13LP10

Analisar o fenômeno da variação linguística, em 
seus diferentes níveis (variações fonético-fonológi-
ca, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmá-
tica) e em suas diferentes dimensões (regional, his-
tórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), 
de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza 
viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da 
constituição de variedades linguísticas de prestígio 
e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às 
variedades linguísticas e o combate a preconceitos 
linguísticos.

EM13LP13

Analisar, a partir de referências contextuais, esté-
ticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de 
escolhas de elementos sonoros (volume, timbre, 
intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sin-
cronização etc.) e de suas relações com o verbal, 
levando-os em conta na produção de áudios, para 
ampliar as possibilidades de construção de senti-
dos e de apreciação.
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EM13LP14

Analisar, a partir de referências contextuais, es-
téticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes 
de escolhas e composição das imagens (enqua-
dramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de 
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua 
sequenciação (disposição e transição, movimentos 
de câmera, remix, entre outros), das performances 
(movimentos do corpo, gestos, ocupação do es-
paço cênico), dos elementos sonoros (entonação, 
trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações 
desses elementos com o verbal, levando em conta 
esses efeitos nas produções de imagens e vídeos, 
para ampliar as possibilidades de construção de 
sentidos e de apreciação.

EM13LP15

Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar 
textos escritos e multissemióticos, considerando 
sua adequação às condições de produção do texto, 
no que diz respeito ao lugar social a ser assumido 
e à imagem que se pretende passar a respeito de 
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia 
em que o texto ou produção cultural vai circular, ao 
contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao 
gênero textual em questão e suas regularidades, à 
variedade linguística apropriada a esse contexto e 
ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais 
(ortografia padrão, pontuação adequada, mecanis-
mos de concordância nominal e verbal, regência 
verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.

EM13LP16

Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em questão, 
à clareza, à progressão temática e à variedade lin-
guística empregada, como também aos elementos 
relacionados à fala (modulação de voz, entonação, 
ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) e à ci-
nestesia (postura corporal, movimentos e gestuali-
dade significativa, expressão facial, contato de olho 
com plateia etc.).

EM13LP17

Elaborar roteiros para a produção de vídeos varia-
dos (vlog, videoclipe, videominuto, documentário 
etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia 
e transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., 
para ampliar as possibilidades de produção de sen-
tidos e engajar-se em práticas autorais e coletivas.

Base Nacional Comum Curricular
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EM13LP18

Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos 
e áudio, além de ferramentas e ambientes colabora-
tivos para criar textos e produções multissemióticas 
com finalidades diversas, explorando os recursos 
e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas 
colaborativas de escrita, de construção coletiva do 
conhecimento e de desenvolvimento de projetos.

EM13LGG303

Debater questões polêmicas de relevância social, 
analisando diferentes argumentos e opiniões ma-
nifestados, para negociar e sustentar posições, for-
mular propostas, e intervir e tomar decisões demo-
craticamente sustentadas, que levem em conta o 
bem comum e os Direitos Humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbi-
to local, regional e global.

EM13LP20

Produzir, de forma colaborativa, e socializar play-
lists comentadas de preferências culturais e de 
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines 
ou publicações afins que divulguem, comentem e 
avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, 
livros, peças, exposições, espetáculos de dança 
etc., de forma a compartilhar gostos, identificar afi-
nidades, fomentar comunidades etc.

Base Nacional Comum Curricular
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Currículo da Cidade

EFCAUTLP38

Planejar a fala considerando a situação comu-
nicativa; o conteúdo temático; organizando es-
quemas, notas, roteiros etc. que possam apoiar 
a produção oral, utilizando apresentações com 
slides multimodais, exibição de fotografias, ví-
deos, depoimentos ao vivo, entre outros recur-
sos.  Plano de Aula 1

EFCAUTLP44

Valorizar a linguagem de seu grupo social como 
forma de comunicação cotidiana, buscando 
conhecer as diferentes manifestações culturais 
existentes e repudiando discriminações rea-
lizadas contra pessoas pelo uso de variedade 
considerada não-padrão.  Plano de Aula 1 e  
Plano de Aula 4

 EF06LP39

Identificar a existência de variedades da 
Língua Portuguesa determinadas por classe 
social, gênero, idade, escolaridade, profissão, 
localização geográfica e atividades humanas, 
assim como por influências interculturais dos 
povos indígenas, africanos, europeus e outros.  
 Plano de Aula 2

EF06LP40

Reconhecer as situações comunicativas mais 
apropriadas ao uso de diferentes variedades, 
sem sobrepor uma à outra, valorizando-as e 
repudiando discriminações realizadas contra 
pessoas pelo uso de variedade considerada 
não-padrão.  Plano de Aula 2

EF07LP40

Identificar a existência de variedades da 
Língua Portuguesa determinadas por classe 
social, gênero, idade, escolaridade, profissão, 
localização geográfica e atividades humanas, 
assim como por influências interculturais dos 
povos indígenas, africanos, europeus e outros.  
 Plano de Aula 3

EF07LP41
Reconhecer as situações comunicativas mais 
apropriadas ao uso das diferentes variedades e 
a importância de valorizá-las sem sobrepor uma 
à outra.  Plano de Aula 3

EF08LP37
Reconhecer as situações comunicativas mais 
apropriadas ao uso de diferentes variedades 
linguísticas e a importância de valorizá-las, sem 
sobrepor uma à outra. Plano de Aula 4

EF08LP38

Reconhecer discriminações realizadas contra 
pessoas pelo uso de variedade não-padrão, 
analisando tanto a relação entre escolha e si-
tuação comunicativa, como os efeitos da discri-
minação para a constituição do sujeito. 
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EF09LP26

Identificar a existência de variedades da Língua 
Portuguesa determinadas por classe social, gê-
nero, idade, escolaridade, profissão, localização 
geográfica e atividades humanas, assim como 
por influências interculturais dos povos indíge-
nas, africanos, europeus e outros.  
 Plano de Aula 5

EF09LP27

Reconhecer as situações comunicativas mais 
apropriadas ao uso de diferentes variedades 
linguísticas e a importância de valorizá-las, sem 
sobrepor uma à outra. 
 Plano de Aula 1 e Plano de Aula 5

EF09LP28

Reconhecer discriminações realizadas contra 
pessoas pelo uso de variedade não-padrão, 
analisando tanto a relação entre escolha e si-
tuação comunicativa, como os efeitos da discri-
minação para a constituição do sujeito.
 Plano de Aula 5

EF09LP30

Examinar as relações que se estabelecem nos 
sintagmas verbais, com especial atenção à 
topologia pronominal e aos efeitos de sentidos 
decorrentes de seus usos, considerando as 
variedades linguísticas do português falado no 
Brasil.

EF07LP09

Identificar, em textos multimodais das diferen-
tes áreas do conhecimento que estejam rela-
cionados ao desenvolvimento de projetos inter-
disciplinares, as diferentes linguagens e o papel 
que possuem na constituição dos sentidos, 
definindo-os de modo articulado e inseparável.

EF08LP06

Reconhecer, em textos multimodais das di-
ferentes áreas de conhecimento que estejam 
relacionados ao desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares, valores éticos e estéticos que 
nele circulam, as diferentes linguagens que o 
constituem e o papel que possuem na constru-
ção dos sentidos, definindo-os de modo articu-
lado e inseparável.

EF09LP05

Identificar os valores éticos e estéticos veicula-
dos em textos multimodais das diferentes áreas 
do conhecimento que estejam relacionados ao 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 
assim como as diferentes linguagens que o 
constituem e o papel que possuem na formação 
de sentidos, definindo-os de modo articulado e 
inseparável. 

Curriculo da Cidade
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Materiais complementares

Além do conteúdo apresentado em “Nossa Língua 
do Brasil”, há outras produções e materiais que 
podem complementar as atividades desenvolvidas 
com os alunos. Neste espaço, indicamos algumas 
produções de formatos diversos que podem 
compor o material apresentado aqui.

 + Caderno educativo exposição “Menas”: O núcleo 
educativo do Museu da Língua Portuguesa 
produz periodicamente materiais educativos das 
exposições temporárias do Museu. Em 2010, a 
exposição “Menas: o certo do errado, o errado do 
certo”, dos curadores Ataliba Teixeira de Castilho 
e Eduardo Calbucci, deu origem ao material 
disponível no site do Museu.

 + Álbum “Língua Brasileira”, de Tom Zé: Lançado 
em julho de 2022 pelo Selo Sesc, o álbum 
propõe investigar a língua e a cultura brasileiras, 
celebrando suas especificidades e riquezas, e 
tensionando as divergências na narrativa de sua 
disseminação no Brasil.

 + Saber uma língua é separar o certo do errado?: 
O texto, escrito pelo professor Ataliba T. de 
Castilho, trata de como a língua é um organismo 
vivo que varia conforme o contexto e vai muito 
além de uma coleção de regras e normas de 
como falar e escrever. O texto está disponível no 
site do Museu da Língua Portuguesa.

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/09/menas.pdf
https://www.sescsp.org.br/lingua-brasileira-de-tom-ze/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Saber-uma-li%CC%81ngua-e%CC%81-separar-o-certo-do-errado.pdf
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 + Série “O Tamanho da Língua”: A série multimídia, 
realizada em 2018 pelo jornal Folha de São Paulo, 
apresenta a riqueza da língua portuguesa em 
diferentes sotaques e expressões. Jornalistas 
percorreram Portugal e Moçambique, além de 
vários estados brasileiros, para abordar temas 
como as origens da língua, as particularidades 
de cada forma de falar e a relação dos falantes 
com o idioma. São vídeos, mapas, depoimentos e 
outros materiais que contribuem para discussão 
a respeito da diversidade do português no Brasil 
e no mundo.

https://arte.folha.uol.com.br/especiais/2018/o-tamanho-da-lingua/


Trecho do vídeo “Nossa 
Língua do Brasil”. Acervo 

Museu da Língua 
Portuguesa.
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Planos de Aula

Proposta 1

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Realização
Professora Adriana Martins da Gama -  
EMEF João Ribeiro de Barros.
Apoio e orientação dos formadores da DIPED: 
Luciano de Brito Leal e José Lopes Moreira Filho - 
DRE Guaianases.

Apresentação
Sequência de atividades com foco no estudo 
da língua como elemento cultural dinâmico, 
mutável e variável na perspectiva de combater 
preconceitos e valorizar os diferentes falares.

Objetivos
• Produzir registro audiovisual dos diferentes 

falares do nosso território (Guaianases);
• Apresentar breve panorama histórico da língua, 

demonstrando seu caráter mutável e variável;
• Demonstrar como a língua portuguesa falada 

no Brasil se materializa de diferentes formas, 
dependendo da região, época, classe social, 
gênero, faixa etária, profissão e situação 
comunicativa; 

• Combater o preconceito linguístico;
• Conhecer o Museu da Língua Portuguesa e seu 

vasto material de pesquisa sobre a língua.
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Grupo escolar trabalhado
Alunos do 9º ano (EF Anos finais)

Habilidades BNCC
EF09LP10, EF09LP12, EF69LP55

Objetivos de Aprendizagem CC
EFCAUTLP38, EFCAUTLP44, EF09LP27

Desenvolvimento
• Aula 1 (1h30)

A origem da língua portuguesa 
e os estrangeirismos: Aula expositiva dialogada 
sobre a origem da língua portuguesa. Uso do 
Google Classroom para acesso ao material de 
estudo, visualização do vídeo “idomaterno”, leitura 
de trecho do poema “Língua Portuguesa”, de 
Olavo Bilac, leitura de trecho da canção “Samba 
do Approach”, de Zeca Baleiro, e atividade através 
de formulário do Google Classroom.

• Aula 2 (45min)
Variação linguística: Entrega do texto impresso de 
Marcos Bagno para leitura e análise, solicitação 
de pesquisa sobre variação linguística (jargões e 
falares regionais utilizados pelos moradores do 
entorno escolar).

• Aula 3 (45min)
Preconceito linguístico: Leitura de texto-síntese 
baseado no livro homônimo de Marcos Bagno e 
roda de conversa.
Visita ao Museu da Língua Portuguesa: visita 
monitorada realizada em 8 de junho de 2022,  
com foco na experiência “Falares”.
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• Aula 4 (45min)
“Menas - o certo do errado, o errado do certo”: 
Atividade baseada na exposição temporária 
homônima do Museu da Língua Portuguesa, que 
versava sobre os “erros” linguísticos mais comuns 
(de acordo com a norma-padrão), com o objetivo 
de discutir a amplitude e a criatividade da língua. 
Questões interpretativas.

• Aula 5 (45min)
Vídeo “Nossa língua do Brasil”: Divisão da 
turma em quatro grupos, visualização do vídeo 
produzido pelo Museu, introdução à proposta 
de produção de vídeo com a mesma estrutura e 
temática observada no vídeo assistido.

• Aula 6 (45min)
Vídeo-atividade “Nossa Língua do Brasil”: 
Ratificação da proposta de produção de material 
audiovisual inspirado na dinâmica do vídeo 
do Museu, reunião dos grupos para rascunhar 
o roteiro baseado nas pesquisas realizadas, 
nos conteúdos estudados e no que foi visto e 
assimilado durante a visita ao Museu da Língua 
Portuguesa.

• Aula 7 (45 min)
Orientação sobre a elaboração dos vídeos: 
Análise do roteiro e do material coletado pelos 
estudantes para elaboração do vídeo, orientações 
e ajustes antes da entrega do produto final.

Referências:
 - Línguas indígenas no Brasil
 - As origens da Língua Portuguesa
 - Variação linguística
 - Preconceito linguístico (Jairo Beraldo)

http://basilio.fundaj.gov.br/
https://www.letras.ufg.br/n/1844-as-origens-da-lingua-portuguesa
https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/variacao-linguistica
https://brasilescola.uol.com.br/portugues/preconceito-linguistico.htm


28

 - COSTA, C. L., MARCHETTI, G. Geração Alpha 
Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo: Edições SM, 
2018. (9º ano). p. 48-49.

Reflexão final
Foram utilizadas diferentes ferramentas 
avaliativas, como a inserção de questões sobre 
a temática na avaliação bimestral, o feedback 
durante as aulas e a produção de material 
audiovisual.
O vídeo produzido demonstrou que nem todos 
os estudantes estão familiarizados com as 
ferramentas de edição. Essa inabilidade com a 
tecnologia foi um dificultador para a finalização 
do trabalho. Outro dificultador foi o momento 
de aplicação da atividade, que coincidiu com 
outras demandas escolares, como a OBMEP, 
o Dia da Família, as sondagens, as atividades 
de finalização do bimestre e as ausências em 
virtude da COVID. No entanto, mesmo em meio à 
correria para atendimento ao prazo de finalização, 
acredito que o objetivo precípuo foi atingido, pois 
as atividades realizadas durante o processo de 
ensino-aprendizagem demonstraram, de maneira 
geral, a assimilação do conteúdo. Ressalto, ainda, 
que a visita ao Museu da Língua Portuguesa foi 
especialmente relevante e significativa para os 
alunos.
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Proposta 2

BOM MESMO É SER DIFERENTE

Realização
Professora Elizabete de Santana Andrade Souza - 
EMEF João de Deus Cardoso de Mello.

Apresentação
Inicialmente, exibir o vídeo de apresentação 
produzido pela equipe do Museu da Língua 
Portuguesa e, na sequência, puxar uma discussão 
inicial, tentando levantar o que os alunos já 
conhecem e/ou pensam sobre os diferentes 
“falares” do povo brasileiro.
De posse das informações levantadas, a ideia é 
trazer outras obras sobre variação linguística e 
preconceito linguístico, puxando o falar como 
elemento de identidade individual e coletiva. Para 
finalizar, apresentar o vídeo-atividade e propor 
uma roda de conversa (com gravação), tendo 
como disparador a pergunta do vídeo.

Objetivos
Além de desmitificar a ideia de que há um falar 
correto e os demais estão errados, o objetivo é 
que as crianças se vejam como atores sociais, 
responsáveis também pelo processo de mudança 
de tais concepções.

Grupo escolar trabalhado
Alunos do 6º ano (EF Anos finais)

Habilidades BNCC
EF06LP39, EF06LP40
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Desenvolvimento
• Exibir o vídeo “Nossa língua do Brasil” como 

motivador inicial. Levantar as primeiras 
impressões da turma. Repetir a exibição, 
pausando para aprofundar a análise.

• Exibir o vídeo “Sotaques do Brasil”, tentando 
buscar outros exemplos de nossa língua para 
exemplificar o que está sendo apresentado. Neste 
momento, seria interessante abordar a formação 
do povo brasileiro e como a diversidade contribuiu 
para a rica cultura do país.

• Trabalhar o poema “Pronominais”, linkando com 
o vídeo, buscando destacar as adequações 
necessárias quando pensamos nas produções 
escritas.

• Exibir o vídeo “Sotaques brasileiros: como as 
pessoas acham que são”: Mediando, na sequência, 
uma conversa sobre estereótipos. Iniciar, neste 
ponto, a conversa sobre preconceito e como ele 
afeta (ou deveria afetar) todos nós.

• Exibir o trecho da live da influenciadora Juliette, 
destacando o preconceito linguístico e, ao 
mesmo tempo, buscando saber se os alunos já 
presenciaram atitudes preconceituosas contra 
aqueles que têm sotaques.

• Munidos de repertório, em uma roda de conversa, 
apresentar um bate papo, tendo como disparador 
o vídeo, mas expandindo e relacionando com tudo 
o que já foi trabalhado e com o repertório pessoal 
de cada um.



31

Referências
 - Juliette relata PRECONCEITO com  
seu SOTAQUE que sofreu ao dublar um filme 

 - SUPER Explica: Sotaques do Brasil 
 - Sotaques brasileiros: como as pessoas  
acham que são

 - Currículo da Cidade: Ensino Fundamental. 
Componente Curricular: Língua Portuguesa.  
2. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Reflexão final
O processo avaliativo percorre todas as etapas de 
trabalho, porém, ao final do percurso, anseia-se 
que as crianças consigam discorrer com maior 
propriedade acerca do tema proposto, assim 
como se reconheçam dentro de tal estrutura e 
se vejam como agentes transformadores. Para 
tanto, a forma de verificação será, especialmente, 
durante a roda de conversa final, momento em 
que deverão ser confrontadas as falas do primeiro 
encontro e as da atividade de encerramento.

https://www.youtube.com/watch?v=xf5Ml2lFy-8
https://www.youtube.com/watch?v=xf5Ml2lFy-8
https://www.youtube.com/watch?v=zCJO5HeJVz0
https://www.youtube.com/watch?v=gJHc5cDmweU
https://www.youtube.com/watch?v=gJHc5cDmweU
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Proposta 3

ONDE ESTÁ A SUA IDENTIDADE  
NO SEU JEITO DE FALAR?

Realização
Prof. Raul Dias - EMEF Octávio Mangabeira.

Apresentação
Projeção de vídeos elaborados no Museu da 
Língua Portuguesa, discussão inicial com os 
alunos e realização de atividades de reflexão 
e registro em grupo sobre a relação entre 
identidade e forma de expressão na língua 
portuguesa.

Objetivos
O objetivo principal é promover, a partir da 
projeção dos vídeos, uma discussão com os 
alunos sobre as diferentes formas de se falar a 
língua portuguesa, pensando diferentes recortes, 
como o geográfico, etário e por grupos sociais em 
um determinado contexto, bem como reconhecer 
a presença de outras variantes do português ou 
de outras línguas a partir da convivência com 
familiares ou colegas migrantes na escola.

Grupo escolar trabalhado
Alunos do 7º ano (EF Anos finais)

Habilidades BNCC
EF07LP40, EF07LP41

Desenvolvimento
• Momento 1: Introdução do tema

 - Apresentação do vídeo “Nossa língua do Brasil” 
e discussão a partir da pergunta disparadora: 
Quantas línguas você falou hoje? Qual é a sua 
língua brasileira? Que língua é essa, portuguesa 
do Brasil?
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 - Ponto de partida da discussão: Em São Paulo 
não existe sotaque? Existe “sotaque neutro”?  
Ou é tudo mito?

• Momento 2: Possibilidades para trabalho - 
perguntas norteadoras
Elaborar perguntas em grupo sobre formas de se 
expressar em São Paulo/marcas de sotaque de 
outros lugares/marcas do sotaque de migrantes 
no Brasil: 

 - Na sua opinião, como é o sotaque  
de quem vive em São Paulo?

 - Quais são as gírias do seu círculo de amigos?
 - Qual é o seu jeito de falar no dia a dia?
 - Quais são as expressões típicas de quem veio 
de/viveu em outro lugar do Brasil ou do mundo?

• Momento 3: Pesquisa dos estudantes
 - Realização de pesquisa e registro, em sala ou na 
escola, das palavras e expressões.

 - Características usadas pelos adolescentes ou 
conhecidas por serem faladas por migrantes  
em São Paulo.

 - Atividade em dupla ou trio.
 - Realização de entrevista breve.
 - Registro em vídeo: QUAL DAS EXPRESSÕES 
COLETADAS TE REPRESENTAM?

• Momento 4: Vídeo/Nuvem de palavras
Após a coleta de respostas entre os colegas da 
sala ou escola:

 - Gravação de pequenos vídeos com os alunos 
falando sobre suas coletas:

 - Qual das palavras, gírias ou expressões  
te representa?
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 - Com qual das expressões ou gírias  
você está familiarizado?

 - Registro das respostas coletadas no site 
wordclouds.com para criação de nuvens de 
palavras.

• Momento 5: Produção do material
Atividades possíveis:

 - Elaboração de vídeo-minuto sobre registros 
específicos de variação linguística relacionada a 
grupos sociais;

 - Elaboração de uma wiki sobre os termos ou 
expressões coletadas;

 - Registro das expressões/gírias mais frequentes 
entre estudantes com nuvem de palavras  
(com suas visões sobre a própria forma  
de se expressar).

Referências
 - O Tamanho da Língua: Os sotaques do  
português - YouTube

 - SOTAQUES - YouTube (Porta dos Fundos)

Reflexão final
A proposta não se desenvolveu a contento devido 
a conflitos de calendário que, apesar de revistos, 
não foram possíveis contornar: a agenda da 
escola, que envolveu semanas de organização 
para evento próprio no mês de junho, e a 
proximidade com o recesso escolar de julho, que 
tem efeito também sobre a frequência dos alunos.
Conseguimos realizar o primeiro momento, 
voltado para a reflexão a partir dos vídeos 
disponibilizados pelo Museu, com uma certa 
dose de repetição, de modo que se pudesse 
retomar o assunto e fazer a discussão. Nesse 
momento, os estudantes puderam falar um 
pouco das suas impressões sobre os vídeos e 

https://www.youtube.com/watch?v=8uFkciZLnNU
https://www.youtube.com/watch?v=8uFkciZLnNU
https://www.youtube.com/watch?v=GVTQO9czBsI
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da própria experiência do “falar diferente” no dia 
a dia, dependendo da companhia, do grau de 
intimidade, do contexto familiar ou escolar etc.
Cabe destaque para um aluno específico, que se 
identificou com a menção ao “baianês” no 1º vídeo 
exposto, por relacioná-lo com a origem de sua 
família e reconhecer essa variedade regional da 
língua no Brasil. Após esse momento, a proposta 
realizada foi a de um trabalho em dupla ou trio 
para recolher as expressões mais frequentes entre 
jovens e adolescentes na visão da turma e aquelas 
que os próprios alunos e alunas reconhecem 
como típicas do seu próprio jeito de falar.
Como último trecho da atividade, foi organizada 
uma dinâmica na sala de informática para registro 
do levantamento realizado pelas duplas em sala 
e, em alguns casos, com estudantes de outras 
turmas do período. Destaco abaixo alguns dos 
registros feitos pela turma, ipsis litteris:

 - “Agente escuta os colegas dizer iae mano” 
(Mikael e Richard)

 -  “Eai, pra ficar pá, cara, mano o que.  
Essa são as palavras que eu mais uso” (João)

 - “Pode pá, beleza e tá ligado” (Carolina)
 - “eu me identifico com gíria velho, porque maior 
parte eu falo para meus irmãos” (Paola)

 - “Cara, mano, você tá emocionado, pobres,  
gente estranha” (Sara)

 - “Ryan: parça/ Nycolas: mane/ Caue: parça”
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Proposta 4

“FALA E IDENTIDADE”

Realização
Professor Brian Galdino da Silva –  
EMEF Theo Dutra.

Apresentação
Graças a estudiosos preocupados com um 
estudo justo e sério das linguagens, há algum 
tempo vimos crescendo uma veia estudiosa 
que respeita seu corpus, percebendo-o como 
natural, que é exatamente o que ele é. Quando 
tratamos da língua, não há como hierarquizá-la, 
ditar uma como melhor e outra como pior, não 
há uma questão de valor, a menos que se trate 
de uma opinião que venha apoiada em questões 
políticas e econômicas repletas de preconceitos e 
interesse em manter certo status quo.
Interessante é que se faça um trabalho de base, 
desde o Ensino Fundamental, para que possamos 
mitigar os preconceitos linguísticos e naturalizar 
as variações linguísticas, como deve ser. Dessa 
forma, em um trabalho conjunto entre a SME-
SP e o Museu da Língua Portuguesa envolvendo 
professores da rede e formadores do Museu, 
desenvolveu-se um projeto em que os estudantes 
de várias escolas municipais deveriam, depois de 
estudos sobre a língua, produzir áudios  
e/ou vídeos de falantes que pudessem servir de 
amostras dos mais variados modos de falar.

Objetivos
• Refletir sobre a história da língua portuguesa;
• Compreender que a língua é viva  

e sofre mudanças, inevitavelmente;
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• Notar que a língua portuguesa falada varia 
conforme região, classe social, ambiente,  
faixa etária, profissão etc.;

• Combater o preconceito linguístico.

Grupo escolar trabalhado
Estudantes do 7º ano (EF Anos finais)

Habilidades BNCC
EF69LP55

Objetivos de Aprendizagem CC
EFCAUTLP44, EF08LP37

Desenvolvimento
• Aula 1

Para acessar conhecimentos prévios dos 
estudantes, uma roda de conversa em que o 
professor instiga as falas deve ser posta em 
prática. Perguntas sobre o entendimento dos 
estudantes com relação à sua própria língua de 
modo que reflitam sobre o que lhes é natural, a 
fala, como:

 - Tem um jeito certo de falar português?
 - Qual é a relação entre o falar e a nossa 
identidade?

 - Que língua é essa, português do Brasil?
 - O que pode, o que faz, essa língua?
 - Qual é a sua língua portuguesa?

• Aulas 2 e 3
Apresentar o vídeo “Quando se trata de português 
falado, não existe erro”, com o professor Ataliba 
Teixeira de Castilho, em que ele sustenta que, 
a partir das mudanças intrínsecas à língua, o 
entendimento não fica comprometido, além de 
fazer uma descrição de casos para ilustrar essas 
mudanças. Após assistirem ao vídeo, retoma-se 
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o diálogo para garantir a compreensão dele, mais 
focado na questão do preconceito linguístico, 
abrindo a possibilidade de fala por parte dos 
estudantes. Leitura da síntese do artigo de 
Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, para 
trazer subsídios para a roda de conversa.

• Aulas 4 e 5
Aproveitando as determinações do currículo para 
o 7º ano, trabalha-se o gênero textual entrevista: 
forma, estrutura, função social e modo de fazer, 
baseado na leitura de duas entrevistas do Livro 
Didático e nas questões propostas.

• Aula 6
Nesta aula, dá-se a proposta do trabalho, após 
a visualização do vídeo “Nossa língua do Brasil” 
seguido do vídeo “Nossa língua do Brasil - 
atividade”. Os estudantes decidem seus pares. 
Eles podem decidir se o trabalho se cumprirá na 
elaboração de um vídeo-entrevista ou somente na 
captação de áudio.
A entrevista deve começar com a apresentação 
da pessoa entrevistada e perguntas elaboradas 
pelos próprios estudantes, mas que devem 
se encaminhar para as principais que foram 
predeterminadas durante o curso: Qual é a relação 
entre o falar e a nossa identidade? e Tem um jeito 
certo de falar português?

Referências
 - Preconceito Linguístico (Marcos Bagno) 
 - Quando se trata de português falado,  
não existe erro (Ataliba T. de Castilho)

https://brasilescola.uol.com.br/portugues/preconceito-linguistico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/portugues/preconceito-linguistico.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NxQmBBgPrp8
https://www.youtube.com/watch?v=NxQmBBgPrp8
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Proposta 5

AS NOSSAS VÁRIAS LÍNGUAS DE CADA DIA

Realização
Professor Cleomar de Souza Lima – EE Maud As 
de Miranda Monteiro / DIPED DRE Campo Limpo.

Apresentação
Por meio da parceria entre o Museu e a SME, 
surgiu o Grupo de Trabalho, que elaborou dois 
vídeos para ampliar as discussões em sala de aula 
sobre os diversos falares dos nossos estudantes. 
A partir disso, surgiu a sequência de atividades 
aqui apresentada, realizada numa escola da 
rede estadual, com o objetivo de aproximar o 
Museu da Língua Portuguesa da sala de aula. 
Por meio de 5 aulas, a proposta resultou em 
diversas aprendizagens a respeito das variedades 
linguísticas, registradas por meio de várias 
produções textuais e a elaboração de um padlet 
com a abordagem dos diversos falares da Língua 
Portuguesa em festividades juninas.

Objetivos
• Identificar a existência de variedades da Língua 

Portuguesa determinadas por classe social, 
gênero, idade, escolaridade, profissão, localização 
geográfica e atividades humanas, assim como 
por influências interculturais dos povos indígenas, 
africanos, europeus e outros;

• Reconhecer as situações comunicativas mais 
apropriadas ao uso de diferentes variedades 
linguísticas e a importância de valorizá-las, sem 
sobrepor uma à outra;

• Reconhecer discriminações realizadas contra 
pessoas pelo uso de variedade não-padrão, 
analisando tanto a relação entre escolha e 
situação comunicativa como os efeitos da 
discriminação para a constituição do sujeito.
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Grupo escolar trabalhado
Alunos de EJA (Termo II)

Objetivos de Aprendizagem CC
EF09LP26, EF09LP27, EF09LP28

Desenvolvimento
• Aula 1

 - Para início de conversa realizei a seguinte 
pergunta: Qual língua portuguesa você fala?;

 - Na sequência, exibi o vídeo “Nossa língua  
do Brasil”;

 - Após a apresentação do vídeo, retomei a 
pergunta inicial: Qual língua portuguesa você 
fala? Abri para que os alunos se manifestassem 
e mediei a discussão;

 - Apresentei uma segunda pergunta: Qual é a 
relação entre o falar e a nossa identidade?; 

 - Na sequência, exibi o vídeo “Nossa língua  
do Brasil – Atividade”;

 - Após a apresentação do vídeo, retomei a 
pergunta: Qual é a relação entre o falar e a 
nossa identidade? Abri para que os alunos se 
manifestassem e mediei a discussão; 

 - Enfatizei que o vídeo nos faz uma proposta: 
vídeo, podcast, texto, dicionário.

• Aula 2
 - Retomei com os estudantes a proposta  
do vídeo; 

 - Apresentei algumas possibilidades: vídeo 
(Flipgrid), podcast, texto, dicionário e  
coletei sugestões;

 - Tomamos uma decisão coletivamente: produzir 
um texto e um dicionário (sugeri um padlet – 
eles ainda não conheciam essa ferramenta);

https://www.youtube.com/watch?v=g5lfCeqt0ZI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=g5lfCeqt0ZI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=apOEznGrpUs
https://www.youtube.com/watch?v=apOEznGrpUs
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 - Montei a ideia do padlet junto com os 
estudantes (a partir da discussão, uma aluna 
sugeriu falarmos de itens da festa junina).

• Aula 3
 - Levei os tablets para sala de aula; 
 - Apresentei a proposta do padlet (a partir do  
que eles tinham sugerido na aula anterior);

 - Passei rápidas orientações de como interagir 
com a plataforma;

 - Mediei a interação na plataforma.

• Aula 4
 - Apresentei uma proposta de produção textual a 
partir do que tinham sugerido para os vídeos; 

 - Tentei aproximar novamente de um dos 
materiais contidos numa das exposições do 
Museu;

 - Foi escolhida a exposição: “Menas - o certo 
do errado, o errado do certo” (15/03/2010 a 
18/07/2010);

 - Os estudantes realizaram a produção coletiva.

• Aula 5
 - Apresentei uma proposta de revisão textual a 
partir do que já tinham produzido; 

 - Após a revisão, os estudantes entregaram as 
produções finais.
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Reflexão final
Creio que o trabalho foi bem satisfatório e, como 
eu já havia abordado o conteúdo “variação 
linguística”, as discussões fluíram tranquilamente. 
Avalio como muito positiva, também, a 
participação dos estudantes em todo o processo, 
inclusive nas tomadas de algumas decisões. Uma 
das propostas que fiz foi a elaboração de um vídeo 
com exemplos de “falares” que estão presentes 
no cotidiano. Porém, por conta da vergonha, foi 
unânime o não aceitamento da proposta. Mas 
deixei em aberto para quem quisesse realizar, e 
apenas um dos estudantes aceitou.



Lucas Afonso em 
imagem trecho do vídeo 
“Nossa Língua do Brasil”. 
Acervo Museu da Língua 

Portuguesa.
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Experiências  

dos professores

Relato 1
Como é que a gente fala?

Ao iniciar a elaboração da sequência didática 
que culminaria na produção final do vídeo para a 
experiência “Falares”, o primeiro obstáculo a ser 
transposto estava relacionado à estranheza de 
não estar pautado na metodologia da Sequência 
Didática (SD), conforme proposta de Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004), que se organiza em torno de 
um gênero textual oral ou escrito. No caso, uma 
variedade de gêneros textuais (orais e escritos / 
formais e informais) deveriam ser, propositalmente, 
apresentados, explorados e descobertos com 
diversas funções sociais, a fim de abordar a 
variação linguística. 

Para início da conversa com os alunos, foi impres-
cindível explicitar que seria necessária uma grande 
interação para que, juntos, pudéssemos explorar 
as possibilidades de comunicação e conhecer as 
variantes linguísticas. Assim, as quatro turmas de 
alunos dos 9º anos conscientizaram-se da corres-
ponsabilidade na elaboração e no desenvolvimento 
de todo projeto. 

O mapa-múndi ao fundo da sala foi o ponto de 
partida para materializar o início da troca. Cadê o 
Brasil? Olha o tamanho do nosso país! “Nossa, prô, 
parece do mesmo tamanho da Oceania”. Por que 
falamos a Língua Portuguesa? “Mas o jeito que a 
gente fala aqui não é o mesmo que falamos em 
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Portugal, né?”. Vamos localizar os países que falam 
a Língua Portuguesa? Dando conta da Geografia e 
da História, fomos chegando do macro ao micro, 
refletindo sobre nossa ancestralidade para, então, 
atingirmos a discussão sobre a nossa identidade.  

A variação regional começou a aquecer a discussão, 
que logo pegou fogo. Trouxeram referências 
familiares, de vizinhos e funcionários da escola que 
vieram de outras regiões. O que conheciam por um 
nome aqui mas com outro nome de outro lugar? 
Como se pronuncia leite quente em Minas Gerais? 

Para lançar mão da multimodalidade e de outros 
recursos, orientei que solicitassem áudios, através 
do Whatsapp, com falares de pessoas de outros 
estados brasileiros e até mesmo de Portugal, para 
que juntos analisássemos o vocabulário, o sotaque 
e até mesmo as diferenças culturais e de idade. 
O que muda? “Essa parece ser estudada”, “Ah … 
essa só tem 10 anos, por isso fala assim”, “Que 
delícia essa marra carioca”, “Esse paulistano me 
representa”.

Infelizmente, um áudio de uma pernambucana 
acabou sendo corrompido e não conseguimos 
reproduzir aqui, porém, ao recebermos esse áudio, 
os alunos trouxeram uma situação que estava 
repercutindo na mídia na ocasião: o fato da ex-BBB 
Juliette, paraibana, ter sido reprovada num teste 
para dublagem de um filme internacional em razão 
de seu sotaque, sendo que, em live, a artista relatou 
que, durante o teste, aconselharam-na a usar um 
“sotaque neutro”. Os estudantes mostraram-se 
indignados com o ocorrido. Foi a deixa para 
falarmos das variantes de maior prestígio. Uma 
revisitação ao mapa do Brasil foi realizada 
para fixarmos algumas palavras e expressões 
descobertas através dos áudios. 
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Uma aula foi reservada para diferenciar a norma- 
-padrão da norma culta, assim como a apresentação 
da variação histórica, social e de estilo, para que os 
estudantes percebessem que não existe somente 
a variação regional. Foi produzido uma “nuvem de 
conceitos” com as informações que eles já sabiam e 
com as que precisariam saber. “Como conseguirão 
essas informações? Quais fontes poderão ser 
utilizadas?”. Inevitavelmente, surgiram as perguntas 
sobre o CERTO e o ERRADO, que aos poucos foram 
direcionadas ao ADEQUADO e INADEQUADO. 

Em seguida, divididos em grupo, os estudantes 
colocaram as situações de comunicação na linha/
coluna exatas. Como a possibilidade registrada por 
um dos grupos: 

Oral Escrita

Formal Debate político Currículo

Informal Áudio pelo whats 
para o boy Bilhete para a mãe

Formal Entrevista de 
emprego Petição

Informal Trocando ideias 
com os primos

Mensagem de 
texto no whats no 
grupo das amigas

Para tornar as aulas mais dinâmicas, surgiu a 
oportunidade de um jogo em grupo. Cada equipe 
recebeu uma folha com uma frase/expressão e tinha 
a missão de escrever de maneiras variadas. O grupo 
que conseguisse registrar mais formas diferentes 
receberia a pontuação da rodada.  
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Ex.: “O professor morreu/O professor bateu as 
botas/O professor faleceu/O professor virou 
estrelinha/O professor foi para o céu/Jesus recolheu 
o professor/O professor foi morar com Deus/ 
O professor foi pra debaixo da terra/O professor 
está a sete palmos”. Ufa… agitação sempre traz 
bons conhecimentos! 

Foram reproduzidos os bilhetes do Carlos/
Carlinhos/José Carlos Oliveira do caderno educativo 
da exposição “Menas”, e, como exercício, eles 
deveriam também produzir bilhetes para diferentes 
destinatários com diversas situações que foram 
sugeridas por eles mesmos. Como uma influencer 
informa sobre a sua saída definitiva das redes 
sociais aos seus seguidores/fãs por meio de uma 
carta aberta, ao seu empresário por e-mail, à sua 
namorada através de uma mensagem no Whatsapp, 
à sua melhor amiga, à sua patrocinadora? 
Internetês, estrangeirismo e neologismo sempre 
iam e vinham em nossas trocas. 

Projetor instalado na sala, caixa de som nas alturas 
e vídeo na tela. Era momento de apresentar o 
vídeo “Nossa Língua do Brasil”. Alguns trechos 
do vídeo foram transcritos para que tomassem 
conta de nossas paredes. Novamente, os alunos 
foram divididos em grupos para que, após um 
alinhamento entre eles, explicassem para a turma 
o que entenderam do trecho pelo qual o grupo 
ficou responsável. E, enfim, a reflexão final do 
vídeo trouxe um repertório muito interessante para 
iniciarmos a exploração do audiovisual. 

Os alunos registraram suas respostas e vimos ali 
uma possibilidade de gravar algumas narrativas 
“Como é que a gente fala?” com curiosidades 
sobre os “falares” da turma. A experiência foi tão 
enriquecedora que virou um programa, de cara com 
três episódios, com todo roteiro, gravação e edição 
feitos a muitas mãos.
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A pergunta disparadora “Como é que a gente 
fala?” trouxe situações de variação de grupos 
(caminhoneiros, jogadores de futebol), de estilo 
(formal ou informal), fomos brindados com o 
primo do “menas”, o “mais maior”. Surgiram as 
variantes usadas nas cantadas e até a maneira 
como são repudiadas! Soubemos como as palavras 
estrangeiras, febre das redes (hype, flop), estão 
confundindo a cabeça dos pais. E qual variante 
deve-se adotar numa briga? Até nisso eles 
pensaram! Clique nos links e veja a riqueza:

Episódio 1 - “Como é que a gente fala?”

Episódio 2 - “Como é que a gente fala?” 

Episódio 3 - “Como é que a gente fala”

Episódio 4 - Como é que a gente fala?”

Para completar, surgiu a ideia de gravarmos 
também outra sequência de vídeos “Converse 
mais com quem fala…”, que iluminou e valorizou 
todos os tipos de falares (formal, informal, gírias, 
regionalismo, estrangeirismo, neologismo). 
Também foi uma oportunidade daqueles mais 
tímidos, que só participaram dos bastidores dos 
vídeos, participarem… ah… uma palavrinha só! Só a 
boca! E como aquelas bocas nos impactaram com 
suas pronúncias! Veja a belezinha desses vídeos 
clicando nos links: 

Episódio 1 - “Converse mais com quem fala ...”

Episódio 2 - “Converse mais com quem fala ...”

E antes de dar play no recesso, o vídeo-atividade 
foi apresentado com cara de desafio, mas 
também com sabor de “eu posso!”. Olha só tudo 
que já produzimos. Vai ser massa! É lógico que a 
demanda e o cotidiano escolar nos atropelam: as 
burocracias (des)necessárias, a preocupação com o 
desempenho na avaliação institucional, o prazo para 

https://www.youtube.com/watch?v=Anh3XYOPYnc
https://www.youtube.com/watch?v=6UQfHnN4LsM
https://youtu.be/Tj0PDwOShlA
https://youtu.be/pg4LtYglanM
https://www.youtube.com/watch?v=R00pUkylMQU
https://www.youtube.com/watch?v=9RUHPitiP14
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fechar as médias, dar conta de um currículo. Mas, 
com jogo de cintura, driblamos as adversidades e 
diminuímos as expectativas. Depois do recesso eu 
mostro aquela letra do samba-enredo e dançamos 
juntos! Quem sabe um filme poderia ilustrar bem 
o assunto. Será que consigo propor situações 
para reflexões acerca do combate ao preconceito 
linguístico? Muitas ideias. Muitas ações. Com a 
certeza de que vai dar certo! 

O que começou na sala de aula tomou os corredores 
da escola e envolveu a todos. Agora, certamente, se 
espalhará por todo o território da comunidade da 
Vila Industrial, onde está inserida a EMEF ALTINO 
ARANTES, e descobriremos deliciosos “falares”. 

Professora Carolina Lobrigato

EMEF Altino Arantes
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Relato 2
Tem um jeito único de falar português?

A partir da pergunta disparadora “Tem um único 
jeito de falar português?” e da discussão em sala, 
foi proposta a gravação de entrevistas em áudio de 
pessoas com diferentes falares para a elaboração 
de um podcast realizado por uma turma do 9º ano. 

Primeiramente, os/as alunos/as gostaram dos 
vídeos do Museu, se identificaram com o Lucas. 
Pela discussão, observei que a variação linguística 
de grupo social não está clara para eles/as, porque 
suas relações sociais são restritas aos ambientes 
familiar, escolar e, na maioria dos casos, religioso. 
Os/as alunos/as demonstraram envolvimento com 
a proposta, visto que é um tema que faz sentido 
à vida deles/as. No entanto, por problemas de 
agenda, o produto final ainda não foi concluído. 

Atividades como essas, que consideram o contexto 
em que nossos/as estudantes estão inseridos/as 
e que, de forma articulada, os/as fazem refletir 
sobre a própria língua, possibilitam que eles/as 
reflitam sobre sua identidade pessoal e coletiva, 
considerando que a maneira pela qual nos 
comunicamos nos aproxima ou nos afasta do outro. 
É através da língua que nos fazemos entender e, 
assim, é perceptível que o sentimento de pertença 
por proximidade cultural, regional ou ideológica 
culmina em uma diversidade de falares, e o desafio 
é valorizar cada uma dessas múltiplas maneiras de 
se comunicar.

Professora Renata Guerra Machado
EMEF Brigadeiro Henrique Raymundo  
Dyott Fontenelle
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Relato 3
Os diferentes falares do Brasil

Trabalhar sobre os diferentes falares do Brasil 
significa valorizar as experiências de vida, a 
memória cultural e a miscigenação, que marcam a 
identidade do nosso povo. Essa heterogeneidade 
constitutiva de sujeitos implica a necessidade de 
atrelar o campo da vida pública ao campo dos 
saberes historicamente institucionalizados na 
escola. Sendo assim, as propostas desenvolvidas 
nesta atividade podem ser consideradas como 
efetivação de direitos de aprendizagem. A 
parceria com o Museu da Língua Portuguesa, 
através da atuação das formadoras nos encontros 
de formação, possibilitou avanços e ampliação 
de oportunidades, uma vez que as discussões 
fomentaram a ação prática. As atividades 
foram realizadas ao longo de três meses, de 
maio a julho de 2022. O público-alvo foram os 
alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
aproximadamente 50 estudantes, das três turmas 
que a escola atende no corrente ano (2022): 3TA, 
3TB e 4TA – Anos Finais do Ensino Fundamental. 
Em relação ao componente curricular, destaca-se 
a articulação entre as aulas de Sala de Leitura e 
Língua Portuguesa, sendo uma por semana para 
cada turma.

Pode-se dizer que o trabalho sobre as variantes 
linguísticas aproxima e dá cor à ação docente. Essa 
constatação se efetiva à medida que percebemos 
a alegria nos olhos dos alunos durante a realização 
das atividades, com participação e interação entre 
todos. A prática interdisciplinar foi um diferencial 
nessa experiência, uma vez que possibilitou a 
integração de saberes entre as diversas áreas de 
conhecimento. Um exemplo a compartilhar foi a 
atividade sobre estrangeirismo, orientada pela 
professora de Língua Inglesa.
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A característica multigeracional é uma realidade 
nas minhas turmas da EJA. Os mais jovens, dos 15 
aos 20 anos, já estudaram nos turnos diurnos e 
suas memórias dos falares são mais atualizadas, 
regionais e marcam uma nova geração. Já os mais 
adultos e idosos têm experiências migratórias bem 
ricas, com vivências, sotaques e dialetos de diversos 
estados brasileiros. As discussões realizadas 
possibilitaram acesso a conhecimentos variados 
e a valorização do outro na realidade comum. 
Por fim, só tenho a agradecer a possibilidade de 
poder participar do curso e realizar atividades tão 
prazerosas, não só para mim, mas para meus alunos 
e colegas da escola.

Professor Elvis Lima De Araujo
EMEF Professor Airton Arantes Ribeiro
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Links utilizados neste material

Os falares que deram origem ao ODA Nossa Língua do Brasil
  Conteúdo complementar à experiência “Falares”: 

https://app.mlp.org.br/experiencia/17

Nossa Língua do Brasil: um mosaico de caminhos possíveis
  Saiba mais sobre os trabalhos de Lucas Afonso: 

https://www.instagram.com/lucasafonsooficial

Propondo uma atividade para além da sala de aula
  Saiba + sobre a estação da Luz: https://

artsandculture.google.com/story/
RAURhHm2wnzb1g?fbclid=IwAR3GM-USS13r
KwrDb9jJXbc3JAoKaEHWVwQ5vTHu_2RXAf_
NRMBZabEknH0

  Compartilhe com o Museu da Língua Portuguesa: 
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/
oda1/

Áudio/podcast:
  Audacity: https://www.audacityteam.org/download/

  Audio Cutter: https://mp3cut.net/

Video:
  Tik Tok: https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_
tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_
id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c

  Instagram: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US

  Wondershare Filmora: https://filmora.wondershare.
net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.
html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJY 
usvwme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553 
hgcGIXB9qW9UlSRoClxMQAvD_

  Windows Movie Maker: https://www.tecmundo.com.
br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-
criar-slideshows.htm

  Kinemaster: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
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  InShot: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.camerasideas.instashot

Cartazes:
  Canva: https://www.canva.com/pt_br/

Aplicativos:
  Padlet: https://pt-br.padlet.com/

  Kahoot: https://kahoot.com/

  Mentimeter: https://www.mentimeter.com/pt-BR

Materiais complementares

  Caderno educativo exposição “Menas”: https://www.
museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/
uploads/2017/09/menas.pdf

  Álbum “Língua Brasileira”, de Tom Zé: https://www.
sescsp.org.br/lingua-brasileira-de-tom-ze/

  Saber uma língua é separar o certo do errado?: https://
www.museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/
uploads/2017/09/Saber-uma-li%CC%81ngua-
e%CC%81-separar-o-certo-do-errado.pdf

  Série “O Tamanho da Língua”: https://arte.folha.uol.
com.br/especiais/2018/o-tamanho-da-lingua/

Planos de Aula

Proposta 1
  Línguas indígenas no Brasil:  

http://basilio.fundaj.gov.br/

  As origens da Língua Portuguesa: https://www.letras.
ufg.br/n/1844-as-origens-da-lingua-portuguesa

  Variação linguística: https://www.ceale.fae.ufmg.br/
glossarioceale/verbetes/variacao-linguistica

  Preconceito linguístico (Jairo Beraldo):  
https://brasilescola.uol.com.br/portugues/
preconceito-linguistico.htm

Proposta 2
  Juliette relata preconceito com  

seu sotaque:  
https://www.youtube.com/watch?v=xf5Ml2lFy-8
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  SUPER Explica: Sotaques do Brasil:  
https://www.youtube.com/watch?v=zCJO5HeJVz0

  Sotaques brasileiros: como as pessoas  
acham que são: https://www.youtube.com/
watch?v=gJHc5cDmweU

Proposta 3
  O Tamanho da Língua:  

https://www.youtube.com/watch?v=8uFkciZLnNU

  SOTAQUES - YouTube (Porta dos Fundos):  
https://www.youtube.com/watch?v=GVTQO9czBsI

Proposta 4
  Preconceito Linguístico (Marcos Bagno):  

https://brasilescola.uol.com.br/portugues/
preconceito-linguistico.htm

  Quando se trata de português falado, não existe erro 
(Ataliba T. de Castilho):  
https://www.youtube.com/watch?v=NxQmBBgPrp8

Proposta 5
  Nossa língua do Brasil:  

https://www.youtube.com/watch?v=g5lfCeqt0ZI&t=4s

  Nossa língua do Brasil – Atividade:  
https://www.youtube.com/watch?v=apOEznGrpUs

Experiências dos professores
Relato 1

  Episódio 1 - “Como é que a gente fala?”:  
https://www.youtube.com/watch?v=Anh3XYOPYnc

  Episódio 2 - “Como é que a gente fala?”:  
https://www.youtube.com/watch?v=6UQfHnN4LsM 

  Episódio 3 - “Como é que a gente fala”:  
https://youtu.be/Tj0PDwOShlA

  Episódio 4 - Como é que a gente fala?”:  
https://youtu.be/pg4LtYglanM

  Episódio 1 - “Converse mais com quem fala ...”:  
https://www.youtube.com/watch?v=R00pUkylMQU

  Episódio 2 - “Converse mais com quem fala ...”:  
https://www.youtube.com/watch?v=9RUHPitiP14
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