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RESUMO 

 

Luciana Amorim Pereira. We are Brazilian. Reconhecendo nossa cultura e (re) 

construindo a autoestima.. Ano 2015. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de Língua Inglesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova visão e reflexão a respeito de 

aspectos culturais de nosso país, utilizando a sala de aula como um espaço de construção 

de cidadãos do mundo e as aulas de língua estrangeira como “processo de redefinição de 

identidade”. Com isso, busca-se, durante as atividades aplicadas, promover a reflexão a 

respeito de costumes típicos de nosso país, permitindo que o aluno possa (re) construir sua 

autoestima como cidadão brasileiro. As atividades foram desenvolvidas em uma turma de 

segundo ano do Ensino Médio de uma escola estadual localizada no município de Maricá – 

RJ. Aspectos relacionados à língua estrangeira, foco na leitura e autoestima permeiam o 

presente estudo. Atividades elaboradas e desenvolvidas durante as aulas serviram como 

dados a fim de analisar o processo de aprendizagem da habilidade de leitura assim como 

reflexões acerca do tema proposto. Os resultados obtidos geraram em um processo de 

reflexão em que as aulas de língua estrangeira tornaram-se um diferencial e a sala de aula 

tornou-se um ambiente propício a novas discussões e reflexões. 

 

Palavras Chave:  

Língua estrangeira, Habilidade de leitura, autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Luciana Amorim Pereira. We are Brazilian. Reconhecendo nossa cultura e (re) 

construindo a autoestima.. Ano 2015. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de Língua Inglesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

The purpose of this study is to develop a new point of view and reflection about cultural 

aspects of our country, using the classroom as a space of construction of citizen in the world, 

and foreign language classes as “process of redefinition of identity”. Thus, this work aims, 

during the applied activities, to foster the reflection about the typical customs of our country, 

allowing that the student is able to (re) build his/her self esteem up as a Brazilian citizen. The 

activities were developed in a second year class of high school in a state school located in 

the city of Maricá – RJ. Aspects related to foreign language, focus on reading and self 

esteem permeate the present study. The activities that were designed and developed during 

the classes were used as data in order to analyze the learning process of reading skill as 

well as reflections on the proposed theme. The attained results generated a process of 

reflection in which the foreign language classes became a differential and the classroom an 

enabling environment for new discussions and reflections. 

 

Key-Words: 

Foreign language, Reading skill, Self esteem  
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Introdução 

 

Aprender uma língua estrangeira no contexto escolar envolve muito mais do que 

aprender gramática ou palavras novas. Aprender uma nova língua nos permite ampliar 

nossos horizontes culturais, pois por muitas vezes somos movidos pelo desejo de conhecer 

a cultura do outro, ou seja, aquilo que se mostra diferente. A partir daí, temos a ideia de que 

aprender uma língua estrangeira é também aprender a cultura daquela Língua estrangeira. 

Durante os anos em que tenho lecionado como professora de inglês, em cursos de 

idiomas e escolas públicas, percebo que os alunos apresentam certa curiosidade em saber 

um pouco a respeito da cultura e hábitos dos estrangeiros, principalmente dos norte-

americanos. Muito dessa curiosidade vem dos filmes, séries, músicas e também das aulas 

de inglês. Entretanto, ao mesmo tempo em que os alunos são movidos por tal curiosidade, 

há uma certa „supervalorização‟ da cultura estrangeira, e ao compará-la com a nossa 

cultura, é comum ouvir as seguintes afirmações por parte dos alunos: “Lá fora é outro nível”, 

“Aqui no Brasil nada presta” ou “No Brasil, tudo é atrasado”. Percebe-se, portanto, que por 

muitas vezes as aulas de língua estrangeira se tornam um momento de valorização de tudo 

que é estrangeiro; como afirma Rajagopalan (2009): “A língua estrangeira e a cultura que a 

sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos discentes” (p. 68). Diante 

disso, a língua e a cultura do outro é colocada em um patamar superior ao nosso, 

representando assim um caráter colonizador, fazendo com que, muitas vezes, nos sintamos 

inferiores, no que diz respeito à nossa questão cultural. 

Motivada por tais questões e tais falas por parte dos alunos durante as aulas de 

inglês, percebi a necessidade de se trabalhar uma nova visão e reflexão a respeito de 

aspectos culturais de nosso país, utilizando a sala de aula como um espaço de construção 

de cidadão do mundo e as aulas de língua estrangeira como “processo de redefinição de 

identidade” (RAJAGOPALAN,2009).  

O presente trabalho foi realizado em uma escola estadual, localizada no município de 

Maricá-RJ. As atividades foram desenvolvidas em uma turma de 2º ano do Ensino Médio. 

Com base em minhas próprias observações e falas de alunos no que diz respeito a 

aspectos culturais de nosso país, muitas vezes, colocados em posição inferior em relação a 

tudo que é estrangeiro, foram elaboradas atividades a partir de um texto em inglês em que 

pessoas de diferentes nacionalidades foram entrevistadas para dizer o que pensam sobre 

alguns hábitos característicos da cultura brasileira. Tais atividades têm como objetivo 

promover a reflexão a respeito de costumes típicos de nosso país, permitindo que o aluno 
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possa (re) construir sua autoestima como cidadão brasileiro, e também colaborar para o 

desenvolvimento da habilidade de leitura em LE. 

A proposta do presente trabalho consiste na elaboração de um material didático 

específico, com foco na leitura em língua inglesa, que contribua para o desenvolvimento de 

tal habilidade e que promova reflexões acerca do tema proposto na sala de aula, atendendo 

às necessidades dos alunos e também contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. 

O presente estudo tem como objetivos principais observar e analisar o desempenho 

e participação dos alunos no decorrer das atividades propostas assim como promover 

momentos de reflexão e leitura crítica no que diz respeito ao reconhecimento de nossa 

cultura e (re) construção da autoestima. Ademais, seguindo os conceitos pertinentes à 

língua estrangeira e leitura (Moita Lopes, 1996); o foco na leitura (Reorientação Curricular 

de Línguas Estrangeiras do Estado do Rio de Janeiro, 2005); e língua estrangeira e 

autoestima (Rajagopalan, 2009), as atividades foram elaboradas de forma a ajudar os 

alunos a obter certo domínio na habilidade de leitura. O presente trabalho também contribuiu 

para uma reflexão sobre o papel do professor de LE, que busca novas práticas de ensino a 

fim de contribuir para o processo de formação de cidadãos na sociedade em que seus 

alunos estão inseridos. 

Este trabalho encontra-se organizado por capítulos. No capítulo I serão 

abordadas as concepções teóricas que permeiam as atividades desenvolvidas em sala 

de aula. Tais concepções serão apresentadas e discutidas de forma a deixar claros os 

conceitos que foram utilizados durante o desenvolvimento destas atividades. 

No capítulo II, serão apresentados os procedimentos para a realização do 

presente estudo. 

No capítulo III, os resultados gerados, que consistem nas respostas a algumas 

questões elaboradas. A pesquisa e apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos participantes também serão apresentadas. 

Posteriormente, apresentam-se as reflexões finais, de acordo com as 

observações e análises que embasaram o presente trabalho. 

Afirma-se, desde já, que a pesquisa desenvolvida tornou-se fonte de reflexões, 

devido aos resultados obtidos. 
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I- Fundamentação Teórica 

 

I.1 - Língua Estrangeira e Leitura 

Apesar de alguns avanços, ainda nos dias de hoje, o ensino de língua estrangeira 

(LE) na escola básica é bastante questionado no que diz respeito à sua relevância no 

currículo escolar. Muitos partem da crença de que aprender um idioma é ter domínio das 

quatro habilidades e que tal objetivo não é alcançado pela escola, principalmente a de 

educação pública. Dessa forma, há muitos que defendem a exclusão da disciplina de língua 

estrangeira, pois acreditam não ser possível aprendê-la na escola. 

Quando se fala na importância do ensino de LE, muitas vezes, esta se encontra 

relacionada ao desenvolvimento profissional e prestígio social que vêm em decorrência de 

se obter domínio de uma língua estrangeira, principalmente das habilidades de escrita e 

fala. Devido a tais questões, um dos maiores desafios dos professores de LE é justificar a 

relevância social que tal disciplina apresenta no currículo escolar. No entanto, devido a 

certas condições desfavoráveis para o ensino das quatro habilidades, principalmente na 

escola pública brasileira, foca-se unicamente na habilidade de leitura.  

No que diz respeito à leitura em LE, Moita Lopes afirma que “A leitura é a única 

habilidade que atende às necessidades e que o aprendiz pode usar em seu próprio meio”. 

(MOITA LOPES, 1996, p.131). O foco na habilidade de leitura também atende às 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, mas este documento não fecha as 

portas para que os professores trabalhem outras habilidades em sala de aula, desde que 

sejam relevantes no contexto em que se encontram. Entre muitas justificativas, o documento 

afirma que o foco na leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o aluno a ter sucesso na 

habilidade de leitura em Língua Portuguesa. 

Portanto, o foco em uma única habilidade, neste caso a leitura, não parece ser um 

ponto negativo no ensino de LE, afinal “a aprendizagem da leitura em LE colabora no 

desenvolvimento de uma habilidade que é central na escola” (MOITA LOPES, 1996, p.132). 

Sendo assim, “aprender a ler em LE ajuda no desenvolvimento da habilidade da leitura em 

língua materna.” (MOITA LOPES, 1996, p. 132) e contribui para o desenvolvimento do 

letramento do aluno. 

Além de colaborar de forma significativa com o desenvolvimento da habilidade de 

leitura em língua materna, ler textos em língua estrangeira permite ao aluno ter acesso aos 
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mais variados gêneros textuais, obter diferentes visões de mundo, conhecer e reconhecer 

diversas culturas, assim como atender às exigências do mercado de trabalho e do meio 

universitário. Portanto, aprender a ler em LE permite ao aluno ampliar seus conhecimentos 

acerca do mundo e contribui para a sua formação geral. 

 

I.2 -O Foco na Leitura 

A ênfase na leitura em língua estrangeira requer uma atenção especial por parte do 

professor, pois esta atende a um critério de relevância social no mundo contemporâneo e 

possibilita ao aluno ter acesso a diferentes informações e a conhecimentos a serem 

construídos na sala de aula, formando cidadãos ativos e críticos na sociedade em que estão 

inseridos. 

Dessa forma, por ser uma habilidade complexa, o que fazer para facilitar a leitura em 

língua estrangeira? O que o professor pode fazer para que tal habilidade seja desenvolvida 

de forma significativa para seus alunos? Nós, professores, temos à disposição alguns 

documentos como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que orientam para o 

foco na leitura. O documento de reorientação curricular de línguas estrangeiras do Estado 

do Rio de Janeiro (2005) afirma que, para trabalhar a leitura em LE, é preciso recorrer a 

quatro tipos de conhecimento: conhecimento do sistema linguístico, de mundo, de 

organização textual e de outros meios semióticos. 

De acordo com o documento, tais conhecimentos são fundamentais para a 

compreensão de textos em LE. Ao recorrer ao conhecimento de sistema linguístico (de 

vocabulário, formação de palavras e sintaxe), o aluno será capaz de compreender muitas 

partes de um texto. Por sua vez, o conhecimento de mundo, que são conhecimentos prévios 

acerca de determinado assunto, facilita o envolvimento do aluno na leitura. O conhecimento 

de organização textual, ou seja, de como a informação é organizada em gêneros, ao ser 

acionado, facilita na compreensão de textos. Por fim, o conhecimento que vai além das 

palavras, outros meios semióticos, como imagens, cores, designs, etc., que cada vez mais 

estão inseridos no mundo contemporâneo, contribui de maneira significativa para leitura em 

LE. 

Ao explorar tais conhecimentos, o professor estimula o processo de aprendizagem 

em leitura em LE, contribuindo para a construção de significados. Neste caso, a leitura age 

como uma maneira de formar indivíduos participantes de um mundo social, em que estes 

são encorajados a levar para a sala de aula questões que fazem parte de seu cotidiano e 
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experiências. Afinal, “Acreditamos que, tendo voz na escola, o aluno se sentirá mais 

encorajado a atuar criticamente em outras instâncias do mundo social” (p.94) 

O documento ainda aponta para alguns pressupostos a serem considerados: os 

quatro eixos de conhecimento interligados, em que o pré-conhecimento de mundo em língua 

que o aluno tem seja o ponto inicial para o processo de aprendizagem; os conteúdos não 

devem ser tratados como um fim em si mesmos, ou seja, precisam fornecer instrumentos 

para que o aluno seja capaz de ler sozinho após os anos de estudo na escola; textos que 

proporcionem desenvolvimento crítico-reflexivo; e diálogo com o mundo contemporâneo 

multicultural. 

Em síntese, o foco na leitura em LE tem como objetivo fazer com que os alunos 

sejam capazes de: 

- Identificar os mais variados gêneros textuais e seus propósitos comunicativos; 

- Desenvolver consciência crítica em relação aos objetivos de cada texto; 

- Utilizar o conhecimento prévio acerca de determinado assunto, dialogando, assim, 

com o texto; 

- Deduzir o significado de palavras desconhecidas por meio do contexto; 

- Entender que a leitura é de forma geral, não sendo necessário o entendimento de 

cada palavra; 

- Saber buscar informações específicas. 

Dessa forma, as aulas de língua estrangeira apresentam seu papel significativo no 

currículo escolar assim como na sociedade em que estamos inseridos. Afinal, “a 

aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a autopercepção do 

aluno como ser humano e como cidadão”. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998, p. 15). 

 

I.3 - Língua Estrangeira e Autoestima. 

Aprender uma língua estrangeira no contexto escolar em que estamos inseridos, 

muitas vezes, apresenta-se como um desafio. Uma vez que está relacionada à proficiência 

em LE, a pessoa que domina outro idioma é considerada distinta ou culta. Afinal, a palavra 

„estrangeira‟ nos remete a qualificar, seja uma língua ou cultura, com maior respeitabilidade 

em relação àquilo que é materno. 
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Nas salas de aula, é comum, nós, docentes, ouvirmos frases do tipo: “Não sei a 

minha própria língua, como vou aprender uma língua estrangeira?”. Ou os alunos, ao se 

depararem com um texto em LE, imediatamente dizerem: “Não sei ler em português, como 

vou ler em outro idioma?”. Tais argumentos constroem barreiras em relação à aprendizagem 

de uma outra língua, criando-se a ideia de que aprender um novo idioma seja algo distante 

ou impossível de ser alcançado. Dessa forma, pode-se afirmar que tal concepção faz com 

que alunos sintam-se diminuídos diante do desafio de aprender uma LE. Afinal, isto ocorre 

devido a antigas práticas em que “a língua estrangeira e a cultura que a sustenta sempre 

foram apresentadas como superiores às dos discentes”. (RAJAGOPALAN, 2009, p.68). 

No entanto, as aulas de LE, no mundo globalizado em que vivemos nos dias de hoje, 

surgem como uma oportunidade significativa de obtermos uma nova visão do que realmente 

é estrangeiro. Os mais diversos meios de comunicação nos permitem dialogar com outras 

culturas e novas formas de pensar e agir. Tal diálogo torna-se importante no ambiente 

escolar, pois este promove reflexões acerca de quem somos em nosso ambiente social, 

atentando sempre para as diferenças de línguas, culturas, costumes e pensamentos no 

mundo em que vivemos. Dessa forma, é necessário “entender o processo de „ensino-

aprendizagem‟ de uma língua “estrangeira” como parte integrante de um amplo processo de 

redefinição de identidade” (RAJAGOPALAN, 2009, p. 69).  

Portanto, torna-se fundamental promover diálogo e reflexões acerca do aprendizado 

de LE. Tal propósito é que possibilita que nossos alunos desfaçam as barreiras construídas 

e (re) construam a autoestima. Afinal, como afirma Rajagopalan (2009), “o verdadeiro 

propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com 

pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos 

no mundo”. (p.70) 
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II - Procedimentos 

As atividades que compõem o presente trabalho foram desenvolvidas na turma 2004, 

2º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual CIEP 259 – Professora Maria do Amparo 

Rangel de Souza, no município de Maricá - RJ. A classe é composta por trinta e três alunos, 

na faixa etária de 15 a 17 anos. As aulas de inglês, com dois tempos de 50 minutos cada, 

aconteciam às sextas feiras. No que diz respeito ao conhecimento de vocabulário, gramática 

e compreensão textual em língua inglesa, metade da turma possuía o nível considerado 

básico. 

O trabalho nomeado „We are Brazilian‟ foi dividido em cinco atividades distintas, em 

que o foco principal consistia em leitura e compreensão de texto em língua inglesa, assim 

como momentos de reflexão sobre o tema proposto. 

Atividades: 

Atividade 1: 

A primeira atividade foi elaborada com o objetivo de introduzir o tema a ser 

trabalhado nas atividades seguintes. Em um primeiro momento, utilizando o aparelho de 

data show, apresentei aos alunos somente o título do texto: „Brazilians Have Some 

Interesting Habits And This Is What Non-Brazilians Think About Them‟, do website 

BuzzFeed (Anexo 1).  Utilizando as estratégias de leitura (neste caso, reconhecimento das 

palavras cognatas), os alunos puderam deduzir o assunto principal do texto. Em seguida, 

tivemos um breve momento de discussão sobre hábitos que os alunos acreditavam ser 

típicos de nosso país. 

Na segunda parte desta atividade, os alunos foram separados em dez pequenos 

grupos. Cada grupo recebeu um tópico diferente do texto que representava um hábito 

considerado típico de brasileiros. O objetivo consistia em utilizar as estratégias de 

conhecimento prévio, palavras cognatas e imagens para a compreensão de cada tópico. 

Após alguns minutos, cada grupo apresentou, aos demais, o que compreendeu, contando 

sempre com minha intervenção a fim de, ratificar e retificar o que fora apresentado (Anexos 

2 e 3). Por fim, tivemos um breve momento de reflexão a respeito do assunto principal do 

texto assim como dos tópicos apresentados. 

Posso afirmar que essa primeira atividade foi considerada um momento de 

„descobertas‟ a respeito de nossa cultura e também um „aquecimento‟ para as atividades 

seguintes. 
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No auditório, apresentação do tema a ser discutido 

 

 

Um dos hábitos brasileiros apresentados no texto 

 

 

Um dos tópicos a ser apresentado por um grupo 
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Atividade 2: 

Na segunda atividade desenvolvida, os alunos assistiram a dois vídeos. No primeiro 

momento, antes da apresentação dos vídeos, pedi aos alunos que dessem informações 

sobre o que sabiam a respeito de outros países. Muitos falaram sobre celebridades norte-

americanas, hábitos que vêem em filmes e séries, e também sobre o futebol europeu. No 

que diz respeito ao que os estrangeiros sabem sobre nós brasileiros, todos destacaram 

futebol e samba (Anexos 4 e 5). 

O primeiro vídeo a que assistimos, intitulado „O que os gringos sabem sobre o 

Brasil?‟, disponível no Youtube, é uma entrevista com estrangeiros na cidade de Dublin, em 

que estes respondiam perguntas a respeito de geografia, celebridades, políticos e música de 

nosso país. Este foi um momento de descontração e surpresas, pois os alunos puderam 

perceber que sabemos muito sobre a vida e cultura de outros países, enquanto os 

estrangeiros sabem muito pouco sobre nós. 

O segundo vídeo, „Americans try Brazilian snacks for the first time‟, também 

disponível no YouTube, retratava americanos experimentando e dando opiniões sobre 

alguns lanches considerados brasileiros, como paçoca, guaraná, brigadeiro, etc. Os alunos 

mostraram-se surpresos ao perceber que alguns doces são parte de nosso „patrimônio 

nacional‟. Encerramos a atividade com um momento de degustação dos lanches 

apresentados no vídeo. 

Nesta atividade, os alunos mostraram-se interessados nas „descobertas‟ 

apresentadas nos vídeos. Considero esta aula como um momento de grande participação e 

envolvimento nas discussões propostas. 

 

A turma assistindo ao vídeo „O que os gringos sabem sobre o Brasil?‟ 
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Brigadeiro: Patrimônio nacional. Momento de degustação de „Brazilian snacks‟ 

 

Atividade 3: 

Na terceira atividade, trabalhamos especificamente com o texto que fora apresentado 

aos alunos na atividade 1 (Anexo 6). Sendo assim, elaborei um handout com questões de 

compreensão textual, além de perguntas de opinião acerca do assunto proposto (Anexo 7). 

Por ser um texto muito longo, nesta atividade as questões elaboradas abordavam os tópicos 

de 1 a 5. 

Em um primeiro estágio, antes da atividade de leitura, tivemos um momento de pré-

leitura, ou seja, um breve resumo das atividades anteriores assim como perguntas acerca 

do gênero textual. Os alunos foram incentivados a utilizar as estratégias de leitura 

trabalhadas ao longo do ano.   
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Atividade de pré-leitura. Perguntas acerca do gênero textual 

 

Orientações acerca das estratégias de leitura em LE 

 

As questões de compreensão elaboradas tinham como objetivo localizar e identificar 

informações específicas; deduzir significado por meio do contexto; e promover reflexão 

acerca de cada tópico, recorrendo ao conhecimento de mundo e opiniões pessoais. 

 

Questões de compreensão textual. Localizar e identificar informações específicas e perguntas 

de opinião e/ou reflexão. 
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Aluno fazendo a atividade de compreensão textual 

Atividade 4: 

Esta atividade, também de compreensão textual, é uma continuação do handout 

anterior. Desta vez, as questões elaboradas abordavam os tópicos de 6 a 10, também com 

perguntas de localização de informações contidas no texto, de dedução de vocabulário e 

reflexão. 

 

Questões de compreensão textual e de vocabulário. 
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Questões de compreensão textual. Localizar e identificar informações específicas e perguntas 

de opinião e/ou reflexão. 

 

 

Atividade 5: 

Por fim, após as atividades anteriores e os momentos de discussão e reflexão, aos 

alunos foi solicitado que, em grupos, fizessem uma pesquisa acerca de outros hábitos que 

fazem parte da cultura brasileira e que, ao mesmo tempo, fossem considerados estranhos 

ou interessantes pelos estrangeiros (Anexo 9).  

Esta foi a última atividade, em que cada grupo apresentou novidades acerca do tema 

trabalhado nas aulas anteriores. Utilizando o aparelho de data show, os alunos 

apresentaram costumes considerados típicos de nossa cultura, como o fato de sermos 

sentimentais e demonstrar afeto em público, ou então, ser algo comum para as mulheres 

brasileiras vestir biquíni fio-dental. Tais hábitos são considerados interessantes ou estranhos 

pelos estrangeiros que vêm ao Brasil (Anexo 10). 



19 

 

 

„Sair para tomar um café‟ pode levar muito tempo, afinal não é só beber café. Trata-se de um 

momento que pode render boas conversas com os amigos. 

 

 

Os estrangeiros acham interessante o fato de muitos de nós, mesmo após estarmos vivendo 

separados da família, falarmos semanalmente com o pai ou a mãe por telefone. 
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„We are Brazilian‟: Título do nosso trabalho 

 

 

Biquíni fio dental é comum nas praias brasileiras 

 

Encerramos assim, as atividades propostas de um trabalho nomeado „We are 

Brazilian‟, que acredito ter sido apreciado, já que os alunos se mostraram envolvidos de 

forma participativa e descontraída durante as atividades realizadas, o que contribuiu, 

portanto, para que eles tivessem um maior acesso a diferentes informações e conhecimento 

acerca de nossa cultura. 
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III- Resultados  

As atividades do trabalho „We are Brazilian‟, aplicadas na turma 2004, foram bem 

desenvolvidas, principalmente no que diz respeito aos momentos de discussão e reflexão 

acerca do tema proposto. As etapas do trabalho realizado tinham como objetivo promover 

tais momentos, em que pudéssemos descobrir juntos, nas aulas de língua inglesa, aspectos 

interessantes da cultura de nosso país, ou melhor, o nosso modo de viver que caracteriza o 

que é „ser brasileiro‟. 

O texto „Brazilians Have Some Interesting Habits And This Is What Non-Brazilians 

Think About Them‟, utilizado para leitura e compreensão, aborda dez hábitos considerados 

típicos de nosso país e a opinião sobre estes, de forma bem humorada, de pessoas de 

diferentes nacionalidades. Algumas das opiniões relatadas no texto expressam surpresa ou 

estranhamento, outras, admiração. Em um primeiro momento, os alunos demonstraram 

surpresa ao perceberem que muitos de nossos costumes causaram estranheza aos 

estrangeiros entrevistados, como o fato de tomarmos dois banhos por dia, ou então 

levarmos escova e pasta de dentes para o trabalho a fim de escovar após o almoço, e até 

mesmo o fato de termos uma cesta de lixo no banheiro para jogar fora o papel higiênico 

sujo. Dessa maneira, pudemos perceber as diferenças de cada país cujos povos possuem 

estilos de vida diferente. 

Durante as atividades, tive a oportunidade de ouvir dos alunos que, apesar de todos 

os problemas que o nosso país apresenta, “não é tão ruim ser brasileiro”. Dessa forma, os 

alunos puderam fazer novas descobertas acerca de nossos hábitos, e também ter 

despertada sua curiosidade a respeito das diferenças culturais em relação a outros países. 

No que diz respeito à atividade de compreensão textual, penso agora que o texto 

poderia ter sido adaptado, uma vez que este contém seis páginas. Tal fato fez com que a 

atividade de leitura e compreensão textual se tornasse longa e, assim, dividida em duas 

aulas. Na primeira aula, a atividade abordava os tópicos de 1 a 5 do texto, enquanto na 

segunda, os tópicos de 6 a 10. Nesta atividade, preocupei-me em elaborar questões cujas 

respostas houvesse palavras cognatas ou comuns ao vocabulário dos alunos, para que 

estes pudessem fazer uso com facilidade das estratégias de leitura. As questões de múltipla 

escolha e de relacionar frases foram bem desenvolvidas pelos alunos. Por sua vez, nas 

questões discursivas, algumas vezes, os alunos precisaram contar com minha intervenção 

para compreensão de algumas sentenças do texto. 

Ao final de cada tópico, foi elaborada uma pergunta em que os alunos precisavam 

explicar ou justificar o porquê de tal hábito ser comum de nosso país, relatando o que fazem 
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em tais ocasiões ou então opinando sobre tal aspecto. Tais perguntas tinham o objetivo de 

promover a reflexão sobre tais costumes tão comuns em nosso cotidiano. 

Abaixo, é possível ver algumas das respostas dos alunos: 
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Tópico 1: O clima quente é uma das justificativas para tomarmos dois ou mais banhos por dia. 

 

 

Tópico 2:Higiene pessoal é o motivo de termos o hábito de levar escova e pasta de dente 

para o trabalho. 
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Tópico 3: Os alunos concordam com os estrangeiros em que é melhor sentar em frente a(o) 

parceiro(a). 
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Tópico 4: Para os alunos, é estranho comer um lanche sem guardanapo. 

 

 

Tópico 5: É algo raro chamarmos alguém pelo sobrenome, inclusive professores e diretores da 

escola. 
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Tópico 6: As péssimas condições de encanamento podem ser um motivo de jogarmos papel 

higiênico sujo em uma lixeira. 

 

 

 

 

Tópico 7: Opiniões divergentes acerca dos feriados. Para alguns alunos não é algo positivo 

para o nosso país. 
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Tópico 8:Comer abacate com açúcar parece ser “coisa de brasileiro”. Descobrimos que, em muitos 

outros países, as pessoas comem na comida, às vezes como salada. 

 

 

Tópico 9: Chegar atrasado a festas parece ser lei no Brasil, afinal ninguém quer ser o 

primeiro. 
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Tópico 10: Beijos e abraços não são estranhos em nosso país. 

 

Por fim, o trabalho de encerramento consistia em uma apresentação, em que os 

alunos pesquisaram outros hábitos típicos de nosso país e que, ao mesmo tempo, fossem 

estranhos ou interessantes na opinião dos estrangeiros. Os alunos apresentaram o trabalho 

em grupos, explicando de forma breve o que pesquisaram, promovendo momentos de 

discussão e reflexão. Dentre os hábitos apresentados, foi destacado o fato de nós 

brasileiros sermos sentimentais e darmos demonstrações de carinho, como beijos e 

abraços, aspectos presentes em todas as apresentações. 

Abaixo, alguns dos slides apresentados pelos alunos no trabalho final. 
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Portanto, há claras evidências de que o trabalho „We are Brazilian‟ contribuiu de 

forma positiva para o desenvolvimento da habilidade de leitura em língua inglesa, assim 

como para a análise crítica, reconhecimento da nossa cultura e (re) construção da 

autoestima como cidadãos brasileiros. 
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IV - Considerações Finais 

A todo instante, o professor de línguas estrangeiras procura observar o processo de 

aprendizagem de seus alunos. O fato de ensinar um idioma de um outro país, com uma 

cultura totalmente diferente da qual estamos acostumados, pode, em um primeiro momento, 

passar a impressão de que aprendê-lo é algo difícil, impossível de ser alcançado e também 

irrelevante ao contexto social em que vivemos. Dessa forma, devido a tais circunstâncias, 

nós, professores de LE, estamos sempre buscando diferentes estratégias e recursos a fim 

de cumprir os objetivos estabelecidos e melhorar nossas práticas de ensino.  

No presente trabalho, as atividades elaboradas surgiram a partir de discussões e 

falas dos alunos acerca de determinado assunto, assim como da busca por novas práticas 

para um melhor desempenho na habilidade de leitura em LE. De modo a obterem maior 

confiança nas situações de leitura em que estavam inseridos, busquei trabalhar um tema já 

frequente nas aulas como estratégia de ensino, a fim de contribuir para o desempenho de tal 

habilidade. 

O trabalho desenvolvido envolveu outros aspectos no que diz respeito ao ensino de 

língua estrangeira, tais como: elaboração de material didático específico, texto e estratégias 

de leitura, cultura e pensamento crítico-reflexivo. 

O tema proposto, as atividades elaboradas, os momentos de discussão e reflexão e 

os trabalhos apresentados pelos alunos se revelaram como um diferencial nas aulas de 

língua estrangeira. Percebe-se, portanto, a importância do professor de línguas 

estrangeiras, ao estar atento ao que se discute em sua sala de aula, buscando estratégias e 

soluções para um problema específico. 

Os contratempos que ocorreram durante a realização das atividades, relacionados 

ao tempo disponível, melhor elaboração do material didático e a necessidade de utilização 

de mais um outro texto para atividade de leitura, resultaram em um processo reflexivo, 

fazendo com que algumas ações fossem repensadas para ocasiões futuras. 

Pode-se afirmar que o presente estudo contribuiu de forma significativa para minha 

prática de ensino, resultando em observações e um processo de reflexão, fazendo com que 

a busca por novas propostas de ensino em minha sala de aula seja algo constante.  

Considero, portanto, que cada etapa realizada para o desenvolvimento do presente 

trabalho fez da sala de aula de língua estrangeira um ambiente reflexivo, propício à 

investigação, na qual professor e aluno se tornam mais conscientes de suas ações.  

Por fim, encerro meu texto com uma citação que traduz o meu sentimento após a 

realização do presente trabalho: 
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Being a good classroom teacher means being alive to what 

goes on in the classroom, alive to the problems of sorting out what 

matters, moment by moment, from what does not. And that is what 

classroom research is all about: gaining a better understanding of 

what good teachers (and learners) do instinctively as a matter of 

course, so that ultimately all can benefit. (Allwright and Bailey, 1991 

APUD Nunan, 1992, p.55) 

 

Ser um bom professor em sala de aula significa estar vivo 

para o que acontece dentro da sala, vivo para os problemas de 

selecionar o que interessa, momento a momento, e que não 

interessa. A pesquisa em sala de aula é tudo isso: obter um melhor 

entendimento sobre o que professores (e aprendizes) fazem de 

maneira instintiva normalmente, de forma que todos possam 

beneficiar-se. (Tradução minha) 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Texto 

Brazilians Have Some Interesting Habits And This Is What 

Non-Brazilians Think About Them 

30 days of paid holiday leave: thumbs up! Trashcan full of poo-covered toilet paper in the 

bathroom: noooooooope. 

posted on Aug. 12, 2015, at 6:52 p.m. 

 
Rafael Capanema 

Equipe BuzzFeed, Brasil 

 

BuzzFeed Brasil explained Brazilian customs to their colleagues in the United States, Canada, 

and Mexico and asked them to write the first thing that crossed their minds. Thirteen people 

replied. This is what they said: 

 

1. Sometimes Brazilians take two baths a day. What do you think 

about that? 

 
mokasha.com 

Chris (US): That‟s a commitment to hygiene. 

José Luis H. (Mexico): LOL, some times I don‟t take a bath all weekend. 

Alexis (US): That‟s OK if it‟s very hot out and you bathed in the morning, got sweaty, and 

didn‟t want to go to bed all dirty. Otherwise it‟s wasteful! 

Elaina (US): I barely take one shower a day, and baths are like a once-in-six-months 

occasion. 

Arianna (US): Who has the time??? 

Susie (US): I suppose it‟s very hot where you live, so that makes sense. 

Chelsea (US): DO YOU REALIZE CALIFORNIA IS IN A DROUGHT? TAKE A 

SHOWER INSTEAD, DUDES. 

http://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema
http://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema/gringos-reagem-a-habitos-brasileiros#.aqM4M5Pgez
http://mokasha.com/2014/12/26/emojioke-32-musicas-para-voce-adivinhar/tumblr_m1vql4ss3m1r5usl8o1_1280/
http://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema
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Erin (US): It makes sense that people from warmer climates might feel the need to bathe 

more often. That being said, you water bills must be a nightmare. 

 

2. Almost everyone in Brazil brings a toothbrush and a toothpaste 

with them everywhere they go and they brush their teeth at work 

after lunch. Is that weird to you? 

 
ego.globo.com 

Chris (US): In reality I think it sounds good? But there is no way I remember to bring that 

stuff with me everywhere. 

José Luis H.: (Mexico) That‟s weird. You all probably have excellent teeth though, your 

dental hygiene habits are way ahead of us. 

Will (US): A little bit but it seems like a good idea. I have a toothbrush at work but feel weird 

since nobody else does it. So the brush sits unused. 

Elaina (US): Not really, but taking selfies whilst doing it is definitely weird. 

Susie (US): Good to know, so when I come visit you I can plan accordingly and you won‟t 

think I‟m disgusting. 

Chelsea (US): Yes but I get cavities a lot so really, who‟s the real dummy? 

Monique (US): Once again, Brazil is making us look like a bunch of ragamuffins who don‟t 

know what a bar of soap looks like. 

Sarah (US): I mean, I should probably take up this habit. We probably all should. Kudos. 

Erin (US): I SAW SOMEONE DO THIS WHEN I VISITED THE SAO PAULO OFFICE 

and I assumed she had a dentist appointment later. It‟s bad for your teeth to brush more than 

twice a day! Eat a mint instead. 

 

3. Brazilian couples sit side by side at restaurants. Thoughts? 

 
ego.globo.com 

José Luis H. (Mexico): It‟s easier to kiss. 

Alexis (US): While there is something to be said for the side-snuggle, pretty much every 

romantic norm I‟m accustomed to rejects this idea. You‟re supposed to gaze into each others‟ 

eyes and clink champagne glasses across the table! Romance is dead in Brazil! 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/06/aline-rosa-selfie-escovando-com-amigas.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2013/03/jogador-adriano-almoca-com-namorada.html
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Will (US): This seems normal for a couple to do. 

Elaina (US): So do obnoxious American couples. Operative word being obnoxious. 

Arianna (US): Love it. 100%. 

Susie (US): Kinda sweet. 

Driadonna (US): Me and my boo do it all the time. It‟s more intimate, maybe, but I know it 

makes the waitress/waiter want to barf. 

Monique (US): Don‟t you want to stare into each others eyes or look at their very freshly 

brushed smile? 

Sarah (US): SAME SIDERS?! No. Go away. 

Erin (US): I wish the U.S. would lighten up about this, it‟s much easier to share food this 

way. 

 

4. Brazilians never touch their food: they always use napkins. And 

they eat pizza with knife and fork. What’s the deal with that? 

 
ego.globo.com 

Chris Gera: Seems like hygiene is a thing, BUT PIZZA WITH A FORK AND KNIFE IS 

THE DEVIL‟S WORK 

José Luis H. (Mexico): Brazil‟s got a serious case of the germophobia. 

Will (US): That‟s weird. 

Elaina (US): HOW MANY TIME HAVE YOU BITTEN INTO THE NAPKIN 

Ishmael (Canada): Think of all the grease you won‟t get on your hands! All that glorious, 

moisturizing food grease. 

Susie (US): Wait, are you trolling us? 

Chelsea (US): Monsters, all of you. 

Monique (US): Y‟all aren‟t living until you‟ve licked grease off your fingers. 

Sarah (US): Blasphemy. 

Erin (US): You will never know the true pleasures of a burger until you place your naked 

hands on it. 

 

5. Brazilians always refer to each other by their first names — 

including the president! How do you feel about that? 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/05/nada-de-dieta-solange-gomes-posta-foto-devorando-hamburguer.html
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boomsbeat.com 

José Luis H. (Mexico): Cool, we should all learn. 

Alexis (US): That seems friendly :) 

Will (US): Hmmm could be weird if I was not familiar with the person and they were older 

than me. 

Elaina (US): Oh now that‟s pretty chill. Also who is that man, I like him, he has a friendly 

face and a casual greeting wave. 

Ishmael (Canada): I like this idea, but what happens when there are several people with the 

same first name? Do you guys start numbering them like John 1, John 2? 

Chelsea (US): I think that‟s actually really nice! Mostly cause I want to be on a first name 

basis with Obama. 

Monique (US): It further proves that they are a cool laid back group of people who don‟t 

bother with such foolishness as titles. That‟s why they are all wrinkle free and beautiful – they 

don‟t stress about nonsense. 

Erin (US): DILMA! It sounds nice and friendly, like you all live on Sesame Street. 

 

6. Brazilians wipe their asses and throw the toilet paper in a little 

bin next to the loo. Does that sound crazy to you? 

 
ecoviagem.uol.com.br 

Chris (US): Absolutely. I was onboard with a lot of these concepts but I‟m out at this one. 

José Luis H. (Mexico): We do the same in Mexico, but I‟ve always thought it‟s kinda gross. 

Alexis (US): EW EW EW what if it smells? You just have a bin full of poo-paper there until 

you change it? Gross. 

Will (US): Not crazy but GROSS. Flush that poo away, I mean the bathrooms must smell 

NASTY! 

Ishmael (Canada): This is simply disgusting. You won‟t touch your food but you leave 

poopy toilet paper piled up in the bin? What about the smell??? 

http://www.boomsbeat.com/articles/5358/20140617/42-interesting-facts-about-neymar-became-a-father-at-age-19-named-the-most-marketable-athlete-in-the-world.htm
http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/ceara/fortaleza/apartamento/brisa-brasil-residence/
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Arianna (US): Um it doesn‟t sound GREAT? I definitely wouldn‟t be psyched about 

emptying that garbage can. But probably good for the sewage system. 

Susie (US): Nope, that‟s pretty common in many countries around the world where the 

plumbing doesn‟t deal well with paper. 

Chelsea (US): I assume this is for plumming reasons and not wanting to clog the toilet. It‟s 

gross with poop but hey, that‟s better than an overflowing poo toilet. 

Monique (US): Yes. I‟m sorry. For a nation that seems so hellbent on cleanliness, that‟s just 

gross. I feel awful for the person who has to clean that out. What happens when it gets too full 

and overflows?!?! 

Sarah (US): So let me get his straight. You take two baths a day but you throw the poo 

covered toilet paper in the bin? How do you stand being in the bathroom so much with that 

stench??? 

Erin (US): WHOOPS, bad news for your plumbing. When I was in Sao Paulo I even read a 

sign that said “Please throw paper in the garbage” and I assumed they meant wrappers for 

tampons/pads because WHERE ELSE would the toilet paper go?! 

 

7. Brazilians have 30 days of paid vacation leave and more than 10 

days of national holidays a year. Tell me how you feel about that. 

 
ego.globo.com 

Chris (US): [through clenched teeth] I‟m happy for them…. 

Will (US)r: SEETHING WITH JEALOUSY!!!!!! 

Arianna (US): That‟s living. 

Susie (US): WELL THAT SOUNDS NICE DOESN‟T IT. 

Driadonna (US): I think I should move. 

Chelsea (US):Wait so they get 40 days off? GET IT TOGETHER, U.S.. 

Monique (US): I‟ve been living in the wrong country, my friend. 

Sarah (US): I get half of that. Does BuzzFeed Brazil get 30 days?!?!?! 

 

8. Avocado is eaten as a fruit in Brazil. With sugar and all. 

WTF??? 

http://ego.globo.com/viagem/noticia/2015/03/belo-e-gracyanne-barbosa-exibem-musculos-beira-mar-nas-bahamas.html
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bolsademulher.com 

Chris (US): Yeahhhhhhhhhhhhh I‟m a big avocado fan but I THINK I don‟t get behind this 

one. I think… 

José Luis H. (Mexico): Yeah avocado smoothies rock. 

Alexis (US): I trust you, but that sounds nasty. Avocado with honey mustard is how it‟s done. 

Ishmael (Canada): GTFO. Avocado is only meant to be used in guacamole. 

Arianna (US): Sure! Sure. Who am I to say no. Sugar makes everything wonderful. 

Susie (US): WTF indeed. 

Driadonna (US): Now that‟s just gross. 

Sarah (US): This is sad. 

Erin (US): I saw how much sugar you put in your tiny coffees and I‟m not surprised. 

 

9. If a Brazilian is throwing a party and tells people to arrive at 9 

PM, they’ll arrive at least 2 or 3 hours later. And everyone thinks 

that’s perfectly normal, including the party host. How does that 

sound to you? 

 
ego.globo.com 

Chris (US): Ultra fashionable. 

José Luis H. (Mexico): No one wants to be the awkward first guest at the party. 

Alexis (US): Puerto Ricans do the same thing, so I‟m used to that. 

Ishmael (Canada): Surprise parties must be very hard to organize in Brazil. 

Arianna (US): Why not just say it starts at the real time? I get being a little late but that 

seems a little out of control. 

Susie (US): So say you wanna game the system and you invite people for 6PM. Do they come 

at 9? Or do you add even more time to early invitations? 

Monique (US): I do that all the time. Isn‟t that how it works in America? I don‟t understand 

the question. 

http://www.bolsademulher.com/medicina-alternativa/1404/abacate-engorda
http://ego.globo.com/festa/noticia/2013/06/tathy-rio-e-robinho-vao-festa.html
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Erin (US): If I threw a party and no one showed up for three hours I would probably cry, 

leave my house, and go get drunk at a bar. 

 

10. Brazilians often finish texts and emails with ―kisses‖ or 

―hugs‖, even when talking to people they’ve never met in person. 

Is that OK with you? 

 
dentistacampogrande.com.br 

Chris (US): Oh that‟s okay with me ;) XOXO 

Alexis (US): Ew no. I don‟t like that. Don‟t touch me, even virtually, until we‟re friends. 

Will (US): Would not do that. 

Elaina (US): One of my favorite emojis is , so yes, that is totally okay with me. 

Ishmael (Canada): I feel like this sets up an unrealistic expectation that you will want to kiss 

that person when you actually meet them in person. 

Arianna (US): I think it‟s cute. Even professional contacts? Sure, why not. Well, ok, hugs, 

not kisses. 

Monique (US): Yeah, well when a nation is as sexy as Brazil anyone can hug or kiss me 

anytime. 

Sarah (US): No. Stop. 

Erin (US): Again, it seems very nice and friendly. Like your entire country is one big family. 

I like it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dentistacampogrande.com.br/boca/doencas-do-beijo-cinco-doencas-transmitidas-atraves-do-beijo
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Anexo 2 – Plano de aula da atividade 1 

 

PLANO DE AULA – Atividade 1 

 

Escola: CIEP 259 – Profº Maria do Amparo Rangel de Souza 

Professora: Luciana Amorim Pereira 

Turma / Série: 2004 – 2º ano do Ensino Médio 

Data: 11/09/2015 

Local: Auditório 

Duração: 2 tempos (50 minutos cada)  

 

Objetivos:  

- Introduzir o tema „We are Brazilian‟, proposto para atividades nas próximas aulas; 

- Reconhecer e refletir sobre hábitos considerados típicos de brasileiros; 

- Analisar e compreender o título e os tópicos do texto apresentado utilizando conhecimento 

prévio e reconhecendo as palavras cognatas; 

- Refletir e dar opiniões sobre os tópicos apresentados no texto. 

Material Necessário: 

- Aparelho de data show; 

- Computador; 

- Texto 

Procedimentos: 

Warm up:  

Apresentação no data show da parte inicial do texto (título e introdução) para discussão: 

Brazilians Have Some Interesting Habits And This Is What Non-Brazilians Think About 

Them‟ 

1. Qual é o assunto do texto? 

2. O que você imagina que será apresentado nos seguintes slides? 

3. Liste alguns hábitos que você acredita que sejam „tipicamente brasileiros‟. 
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Leitura:  

Após o momento de „aquecimento‟, os alunos serão divididos em dez grupos. Cada grupo 

receberá um tópico do texto, que são os hábitos brasileiros listados pelo autor responsável, 

para que os alunos possam ler e analisar, utilizando as estratégias de leitura de observação 

das imagens e reconhecendo as palavras cognatas. Após alguns minutos, cada grupo 

apresentará aos demais o que compreenderam a respeito do tópico. Esse momento contará 

com a intervenção da professora a fim de ratificar e retificar o tópico apresentado. 

Pós leitura:  

Para encerrar a atividade, será proposto um breve momento de reflexão acerca do assunto 

trabalhado. 
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Anexo 3 – Fotos da atividade 1 
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Anexo 4 – Plano de aula da atividade 2 

 

PLANO DE AULA – Atividade 2 

 

Escola: CIEP 259 – Profº Maria do Amparo Rangel de Souza 

Professora: Luciana Amorim Pereira 

Turma / Série: 2004 – 2º ano do Ensino Médio 

Data: 16/10/2015 

Local: Auditório 

Duração: 1 tempo de 50 minutos  

Objetivos: 

- Fazer um breve resumo da atividade 1, listando os „hábitos brasileiros‟ apresentados no 

texto; 

- Identificar e listar o conhecimento que já possuem a respeito de costumes e cultura de 

outros países; 

- Assistir aos vídeos que serão apresentados; 

- Reconhecer e refletir acerca dos vídeos apresentados; 

- Reconhecer e degustar os „Brazilian snacks‟; 

Material Necessário: 

- Computador e data show 

- Brazilian snacks 

Procedimentos: 

1. 

Fazer um breve resumo da atividade anterior, relembrando os hábitos e costumes brasileiros 

apresentados no texto. 

Fazer uma breve apresentação do vídeo „O que os gringos sabem sobre o Brasil?‟ 

a. O que você sabe sobre outros países? Quais são os hábitos, costumes, celebridades, 

etc? 
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b. Já teve a oportunidade de conversar com algum estrangeiro? O que eles falam sobre o 

nosso país? 

c. O que você acha que os „gringos‟ sabem a respeito de nosso país? 

 

2. 

Assistir ao vídeo „O que os gringos sabem sobre o Brasil?‟. 

Promover um breve momento de discussão para que os alunos possam refletir e dar 

opiniões a respeito do vídeo apresentado. 

3.  

Fazer uma breve apresentação do vídeo „Americans try Brazilian snacks for the first time‟. 

a. De acordo com o que vemos em séries e filmes americanos, quais seriam as comidas 

típicas dos Estados Unidos? 

b. O que você sabe sobre comidas de outros países? 

c. Você sabe quais comidas só existem em nosso país? 

 

Assistir ao vídeo „Americans try Brazilian snacks for the first time‟ 

Promover um breve momento de discussão para que os alunos possam refletir e dar 

opiniões a respeito do vídeo apresentado. 

Momento de degustação dos „Brazilian Snacks‟ apresentados no vídeo. 
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Anexo 5 – Fotos da atividade 2 
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Anexo 6 – Plano de aula das atividades 3 e 4 

 

PLANO DE AULA – Atividades 3 e 4 

 

Escola: CIEP 259 – Profº Maria do Amparo Rangel de Souza 

Professora: Luciana Amorim Pereira 

Turma / Série: 2004 – 2º ano do Ensino Médio 

Data: 23/10/2015 e 06/11/2015 

Local: sala de aula 

Duração: 2 tempos  (50 minutos cada) 

Objetivos: 

- Analisar e compreender os hábitos brasileiros apresentados no texto; 

- Utilizar o conhecimento prévio acerca do assunto discutido nas atividades anteriores; 

- Localizar as informações necessárias para o desenvolvimento das questões; 

- Deduzir por meio de contexto as palavras de linguagem informal utilizadas pelos 

participantes do texto; 

- Correlacionar e associar informações contidas em cada tópico do texto; 

- Justificar e opinar acerca de cada tópico. 

Procedimentos: 

Pré Leitura 

Fazer um breve resumo das atividades anteriores e responder oralmente as perguntas 

seguintes; 

Faça uma breve leitura do texto „Brazilian have some interesting habits and this is what 

non-brazilians think about them’, do site de entretenimento BuzzFeed, e responda 

oralmente as seguintes perguntas: 

1- Qual é o gênero do texto? 

2- Qual é o assunto do texto? 

3- Quais são as pessoas envolvidas na construção desse texto? 

4- Onde geralmente encontramos textos como esse? 

5- Que tipo de linguagem encontramos nesse texto? Formal ou informal? 

 

Leitura: 



53 

 

No dia 23/10, serão feitas as questões acerca dos tópicos de 1 a 5 (atividade 3); 

No dia 06/11 serão feitas as questões acerca dos tópicos de 6 a 10 (atividade 4). 
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Anexo 7 – Handout elaborado para a atividade de compreensão textual 

 

Ciep 259 – Professora Maria do Amparo Rangel de Souza 

Nome: _________________________________________  Turma: ___________ 

 

I - Pre-Reading 

Faça uma breve leitura do texto „Brazilian have some interesting habits and this is what 

non-brazilians think about them’, do site de entretenimento BuzzFeed, e responda 

oralmente as seguintes perguntas: 

1- Qual é o gênero do texto? 

2- Qual é o assunto do texto? 

3- Quais são as pessoas envolvidas na construção desse texto? 

4- Onde geralmente encontramos textos como esse? 

5- Que tipo de linguagem encontramos nesse texto? Formal ou informal? 

II- Reading Comprehension: 

Para responder as questões seguintes, utilize as estratégias de leitura que foram trabalhadas ao 

longo desse ano nas aulas de inglês, assim como o seu conhecimento prévio acerca do assunto 

e as aulas anteriores acerca do tema. 

As perguntas a seguir estão divididas de acordo com cada tópico do texto. Leia com atenção e 

faça as atividades que seguem abaixo: 

TÓPICO 1: Sometimes Brazilians take two baths a day. What do you think 

about that? 

1- Relacione corretamente as colunas de acordo com as respostas dos entrevistados: 

a. José Luis H. ...  (    ) acha que faz sentido devido ao clima quente; 

b. Erin...   (    ) pergunta quem tem tempo para isso; 

c. Chris...   (    ) acha engraçado; 

d. Susie...   (    ) diz que os brasileiros têm compromisso com higiene; 

e. Arianna...    (    ) acredita que a conta de água deve ser um pesadelo; 

2- Qual justificativa você daria a um estrangeiro ao explicar o motivo de tomar dois ou mais 

banhos por dia? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 2: Almost everyone in Brazil brings a toothbrush and a toothpaste 

with them everywhere they go and they brush their teeth at work after 

lunch. Is that weird for you? 

1- Responda as perguntas: 

a) Erin, quando esteve em São Paulo, diz que viu alguém escovando os dentes após o almoço. 

O que ele presumiu que fosse? O que ele acha sobre escovar os dentes mais de duas vezes ao 

dia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) O que Elaina acha definitivamente estranho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Quais dos entrevistados acham esse hábito estranho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Por qual motivo nós, brasileiros, temos esse hábito de levar escova e pasta de dentes para 

escola ou trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tópico 3: Brazilian couples sit side by side at restaurants. Thoughts? 

1- Relacione corretamente as colunas de acordo com as respostas dos entrevistados: 

a. Arianna…   (    ) achou a ideia muito estranha; 

b. Erin… (    ) acredita que os brasileiros fazem isso porque é mais  fácil 

para beijar; 

c. Driadonna… (     ) diz que também sempre senta ao lado do namorado em 

restaurantes; 

d. Jose Luis H. … (     ) gostaria que em seu país também fosse assim, pois é 

melhor para dividir a comida; 

e. Sarah…   (    ) adorou a ideia. 
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2- E você? Em restaurantes ou lanchonetes, você costuma sentar ao lado ou em frente ao 

seu/sua parceiro(a), amigo(a)? O que você prefere? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 4: Brazilians never touch their food: they always use napkins. 

And they eat pizza with knife and fork. What’s the deal with that? 

1- Responda as perguntas: 

a) Qual é a opinião de Jose Luis a respeito desse hábito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Segundo Erin, o que nós brasileiros nunca conheceremos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que Chris pensa sobre comer pizza com garfo e faca?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Como você traduziria a pergunta de Susie? 

___________________________________________________________________________ 

e) E você? Como você geralmente come seu lanche (salgados, sanduíches, etc)? Você acha 

estranho comer um lanche sem guardanapo? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 5: Brazilians always refer to each other by their first names – 

including the president! How do you feel about that? 

1- Assinale a alternativa correta: 

a) Na opinião de Alexis esse hábito de se referir às pessoas pelo primeiro nome parece ser: 

(     ) descolado (     ) simpático  (     ) estranho  (     ) moderno 

b) De acordo com Will, esse hábito seria estranho em qual ocasião? 

(     ) para falar com pessoas desconhecidas; 

(     ) para chamar pessoas que possuem um cargo de autoridade; 
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(    ) para falar com pessoas mais velhas que ele. 

c) Para Monique, esse hábito... 

(    ) prova que nós, brasileiros, não nos incomodamos com títulos e bobeiras de formalidade; 

(    ) prova que somos estranhos e mal-educados com as outras pessoas; 

(    ) prova que somos pessoas legais. 

2- Em quais ocasiões nos referimos a alguém pelo sobrenome? Como você geralmente chama 

os diretores, professores da escola?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 6: Brazilians wipe their asses and throw the toilet paper in a little 

bin next to the loo. Does that sound crazy to you? 

1- Assinale a alternativa correta: 

a) Nas frases: “(…) but I’ve always thought it’s a kinda gross” e “Not crazy but GROSS”, o 

adjetivo gross nessas afirmações é uma maneira informal de dizer que algo é: 

(     ) estranho  (     ) horrível  (    ) nojento  (     ) louco 

b) Susie... 

(    ) Não acha estranho, pois em seu país isso também é comum; 

(    ) Não acha estranho, pois já viu isso em vários lugares; 

(    ) Sabe que em muitos países isso é comum devido às ruins condições de encanamento; 

(    ) Achou totalmente estranho. 

c) Quais dos entrevistados questionam “a nossa mania por higiene” abordada nos tópicos 

anteriores? 

(    ) Ishmael, Monique e Sarah 

(    ) Monique, Erin e Sarah 

(    ) Arianna, Ishmael e Monique 

(    ) Chelsea, Erin e Will 

2- Como poderíamos explicar a um estrangeiro o fato de termos uma pequena lata de lixo no 

banheiro para jogar fora papel higiênico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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TÓPICO 7: Brazilians have 30 days of paid vacation leave and more than 

10 days of national holidays a year. Tell me how you feel about that. 

1- Qual é o sentimento de Will em relação a isso? 

___________________________________________________________________________ 

2- O que Monique diz a respeito? 

___________________________________________________________________________ 

3- O que Driadonna diz que acha que deveria fazer? 

___________________________________________________________________________ 

4- Percebe-se que todas as pessoas entrevistadas nesse tópico (todas americanas) ficaram 

surpresas e acharam interessante o fato de, aqui no Brasil, nós usufruirmos 30 dias de férias e 

mais de 10 feriados nacionais. Pesquisas indicam que o Brasil é um dos países que mais tiram 

férias no mundo, ao contrário de muitos países como os Estados Unidos, por exemplo. Qual é 

a sua opinião a respeito disso? Você acha que 30 dias de férias e mais de 10 feriados 

nacionais é um algo positivo em nosso país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 8: Avocado is eaten as a fruit in Brazil. With sugar and all. 

WTF??? 

1- A expressão informal „WTF‟ também muito comum na internet é utilizada para... 

(    ) demonstrar surpresa; 

(    ) demonstrar que alguém levou susto; 

(    ) dizer que gostou de algo. 

2- Erin diz não estar surpresa, pois... 

(    ) ela também faz o mesmo; 

(    ) sabe o quanto nós brasileiros gostamos de açúcar; 

(    ) acha que nós brasileiros somos estranhos. 

3- A maioria dos entrevistados achou estranho o fato de comermos abacate com açúcar. Como 

você acha que é feito em outros países? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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TÓPICO 9: If a Brazilian is throwing a party and tells people to arrive at 9 

PM, they’ll arrive at least 2 or 3 hours later. And everyone thinks that’s 

perfectly normal, including the party host. How does that sound to you? 

1- Para Chris esse hábito é… 

(    ) extremamente mal-educado (     ) extremamente chique (     ) extremamente 

estranho 

2- Ishmael imagina que as festas surpresas no Brasil devem ser... 

(    ) difíceis de organizar (     ) muito organizadas (    ) uma bagunça 

3- O que Erin diz que provavelmente faria se desse uma festa em sua casa e que em três horas 

ninguém aparecesse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Você também tem esse hábito de chegar horas depois em uma festa? Na sua opinião, por 

que isso ocorre na maioria das festas aqui no Brasil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TÓPICO 10: Brazilians often finish texts and emails with ―kisses‖ or 

―hugs‖, even when talking to people they’ve never met in person. Is that 

OK with you? 

1- Relacione corretamente as colunas de acordo com as respostas dos entrevistados: 

a. Will…   (     ) diz que não gosta de contatos físicos, ao menos que seja 

com amigos 

b. Alexis…   (     ) diz que acha isso fofo 

c.Erin…   (     ) diz que nós brasileiros parecemos ser legais e simpáticos; 

d.Arianna…   (     ) diz que não faria isso. 

2- É comum para você ver alguém que não seja um amigo íntimo mandar beijos ou abraços? 

Como você geralmente se despede de alguém? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 8 – Fotos das atividades 3 e 4 
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Anexo 9 – Plano de aula da atividade 5 

 

PLANO DE AULA – Atividades 5 

 

Escola: CIEP 259 – Profº Maria do Amparo Rangel de Souza 

Professora: Luciana Amorim Pereira 

Turma / Série: 2004 – 2º ano do Ensino Médio 

Data: 04/12/2015 

Local: auditório 

Duração: 2 tempos  (50 minutos cada) 

 

Objetivos: 

- Reconhecer e refletir sobre hábitos considerados típicos de brasileiros; 

- Apresentar a pesquisa sobre outros hábitos típicos de nosso cotidiano; 

- Reconhecer as diferenças culturais que existem entre diversos países do mundo; 

- Refletir e opinar sobre os hábitos apresentados por cada grupo. 

 

Procedimentos: 

- Cada grupo (4 ou 5 alunos) apresentará o que pesquisaram sobre os hábitos brasileiros 

diferentes do texto trabalhado; 

- Após cada apresentação, haverá um breve momento de discussão e reflexão sobre cada 

hábito apresentado. 
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Anexo 10 – Fotos da atividade 5 
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