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Resumo 

 

O presente projeto tem como principal 

objetivo explorar o ensino-aprendizagem de 

inglês a partir de atividades escritas que 

desenvolvam no aluno as capacidades de 

linguagem desejáveis para que o aprendiz 

possa agir no mundo na e por meio dessa 

língua estrangeira. Além disto, por meio 

deste projeto objetivamos aprimorar nossa 

própria prática pedagógica partindo de uma 

concepção de gramática que assume o texto 

como ponto de partida para o ensino em uma 

visão que concebe a gramática como parte 

do objeto escrito. Espera-se que seja 

intensificada a busca pelo conhecimento e a 

valorização das competências do aluno  

incentivando-o a enfrentar desafios  e 

ultrapassar os obstáculos que se colocam no 

processo em tela. Assim, o ponto de partida 

será um estudo teórico e indicar caminhos 

que possam proporcionar ao aluno uma 



aprendizagem significativa por meio de 

interações entre professor/aluno, 

aluno/aluno, onde o papel do professor seja 

o de mediador do processo de aprendizagem 

da língua inglesa, contribuindo para a 

formação global do aluno tornando-o crítico 

quanto ao seu papel de cidadão que se 

emancipa, transforma a sociedade e a si 

mesmo. 
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“capacidades de linguagem”; “entrevista”; 

“gênero textual”.  
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                                   Dear Student 

     

      A Sequência didática apresentada neste  

                                            trabalho foi elaborada com o objetivo de  

                                            ajudá-lo a explorar o ensino-aprendizagem  

                                            de Inglês tomando como ponto de partida o 

                                            gênero textual entrevista (interview) e contribuir 

                                            para a sua formação escolar. 

                                                 Por meio do estudo do gênero entrevista 

                (Interview) você descobrirá sua estrutura e suas características                                                   

                realizando atividades pertinentes ao tema. 

                                                           No final desta sequência didática a turma 

                fará uma entrevista coletiva com uma professora de uma escola 

               de Inglês e em seguida cada aluno produzirá sua própria   

               entrevista mostrando o que aprendeu durante os estudos. 

                                          

                                                                     Good Luck to you! 

                                                                     Marilda Gonçalves de Freitas 

                                                                     marildahirano@msn.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             UNIDADE 1 

 

 

 

     OBJETIVOS 

 Fornecer aos alunos as informações necessárias para que conheçam o 

projeto em questão e a aprendizagem de linguagem a que está 

relacionado. 

 Realizar uma sondagem conversando com os alunos, informalmente, 

para analisar os conhecimentos prévios que possuem sobre o gênero 

entrevista. 

 Apresentar o gênero escolhido por meio de exemplares: entrevistas de 

vídeo. 

 Propor aos alunos que observem algumas personalidades e registrem 

alguns aspectos explorados: Por que as personalidades estão sempre na 

mídia? O que ela fala? Para quem? Onde?  

 

 

 

 

SUGESTÃO: Professor, antes de realizar a primeira atividade, 

você pode fazer uma dinâmica lançando perguntas sobre 

algumas personalidades famosas. Podem ser utilizadas 

imagens/fotos como um recurso visual para confirmar a 

resposta dos alunos. 

Caro Aluno, nesta unidade  

será trabalhado o tema 

Entrevista e vamos realizar 

atividades relacionadas ao 

assunto abordado. 
 



 

   Activity 1 

1. Observe the image below: 

                                                                     http://www1.folha.uol.com.br/esporte/810457 

2. Answer the questions about the image: 

    a) The image above is of: 

           (    ) a newspaper  (    ) a magazine (    ) an advertisement 

       b) The page shows the photo of a great personality of: 

(    ) literature  (    ) politics   (    ) sports 

       c) In what newspaper does the image of  Neymar appear? 

________________________________________________________________ 

      d) Neymar says he would like to play for Chelsea. Where is this football team from? 

(    ) Scotland  (    ) England  (    ) United States of America 

      e) When was this news written? 

________________________________________________________________ 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/810457


 

f) Why do you think  Neymar said the phrase “Chelsea is my dream”. Tick the  

     correct answer. 

(A) because Chelsea is a women’s football team 

(B) because Chelsea is a small football team 

(C) because Chelsea is a great football team 

        g) What about you? Do you also have a dream? What is that? 

        _________________________________________________________________ 

 

Activity 2 

 
1. Podemos observar que Neymar tornou-se famoso por ser um ótimo jogador de 

futebol e ser valorizado pela mídia nacional e internacional. Quais meios de 

comunicação fizeram Neymar ficar conhecido no mundo todo? 

 

(    ) revistas   (    ) livros 

(    ) gibis   (    ) programas de TV 

(    ) jornais   (    ) programas de rádio 

 

2. Você  já leu ou assistiu alguma reportagem sobre Neymar? 

(    ) SIM    (    ) NÃO 

 

Em caso positivo, assinale as alternativas que auxiliaram a sua resposta. 

(    ) rádio  (    ) revista  (    ) gibi  (    ) novela 

(    ) TV  (    ) livro  (    ) jornal  (    ) folder 

 

3. Em qual meio de comunicação ele mais aparece? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Quais são os objetivos da mídia quando conversa com uma personalidade? 
 

(    ) fazer fofoca sobre a vida da personalidade 

(    ) promover a personalidade 

(    ) informar o leitor/telespectador/ouvinte sobre a personalidade 

(    ) criticar negativamente a personalidade 

 

 



 

Activity 3 
 

Leia a conversa abaixo que de uma personalidade famosa da música internacional 

em uma revista inglesa:  

 

             http://www.interviewmagazine.com/files/2009/10/03/img-lady-gaga_190455149527.jpg 

 

This past summer, while winding down her Fame Ball world tour in Japan, 

Lady Gaga, a.k.a. 23-year-old -Stefani Joanne Angelina Germanotta, gave us an 

exclusive look at a side of the Haus of Gaga that most fans never get to see: her life 

offstage, which, unsurprisingly, is just as wildly insane as her life on stage. Here, we 

present Gaga (with handwritten notes by the Lady herself), as she takes Tokyo and 

Osaka, gets inked (twice) and then prepares for an S&M scene with the legendary 

Japanese photographer Araki. The Gaga epidemic has clearly gone global. 

INTERVIEW: Your album The Fame came out last year, but, 

inarguably, 2009 has been the year of Gaga. How are you feeling? 

LADY GAGA: It's been a life-changing year for me creatively as a 

musician and a performance artist. I walk away from the Fame Ball humbled 

by my little monsters-my fans-and proud of the Haus for all its successes 

amidst the adversity of the industry. We killed it. 

 

INTERVIEW: You got two tattoos in Japan. What's the one on your 

inner arm that you got in Osaka? 

LADY GAGA: That one commemorates my favorite writer, Rainer 

Maria Rilke, a poet and romantic philosopher. In German he writes, "Confess 

to yourself in the deepest hour of the night whether you would have to die if 

you were forbidden to write. Dig deep into your heart, where the answer 

spreads its roots in your being, and ask yourself solemnly, Must I write?" 

http://www.interviewmagazine.com/files/2009/10/03/img-lady-gaga_190455149527.jpg


 

INTERVIEW: What about the second love tattoo on your shoulder, 

the one you got in Tokyo? 

LADY GAGA: That was to celebrate the Haus's collaboration with 

legendary Japanese photographer Araki. I was bound by Araki's personal 

bondage artist, by several ropes and Japanese knots, and through a visceral 

bondage and sexual-torture experience, Araki photographed me, using a 

series of several cameras. He did not photograph my image; he 

photographed my soul. We spent the night with Araki and his friends at a 

members' only bar he's owned for more than 20 years, where he displays his 

work. Here, he painted me and took Polaroids through the night. I was 

honored to be the first American woman he's photographed, and only the 

second pop artist, in the company of Björk. He signed the Polaroids "Tokyo 

Love," and the Haus got tattoos of his marking in celebration. 

 

INTERVIEW: Lady Gaga fans are some of the most obsessive out 

there right now. How do you relate to them? 

LADY GAGA: I love my little monsters. Now I live and create only 

for them.                                                        http://www.interviewmagazine.com/music/lady-gaga  

 

Activity 4 

1. Vamos observar um pouquinho das características da conversa de Lady Gaga 

publicada em uma revista inglesa: 

a. Is there an interviewer? 

(    ) YES    (    ) NO 

b. Who is he/she  

 _____________________________________________________________ 

c. Is there an interviewee? 

(    ) YES    (    ) NO 

d. Who is he/she? 

 ______________________________________________________________ 

e. Is the language used formal or informal? 

______________________________________________________________ 

 

 

http://www.interviewmagazine.com/music/lady-gaga


 

f. Are there questions? 

(    ) YES    (    ) NO 

g. Are there answers?  

(    ) YES    (    ) NO 

h. The purpose of this interview is: 

(    ) to describe  (    ) to inform   (    ) to narrate 

i. The text is about: 

(    )  Lady Gaga’s new album 

(    ) Lady Gaga’s tatoo 

(    ) Lady Gaga’s family 

j. The occupation of Lady Gaga is: 

(    ) doctor (    ) nurse  (    ) singer  (    ) cook 

k. Where was she when this conversation happened? 

(    ) Korea  (    ) Japan  (    ) Singapura (    ) China 

l. When did this conversation take place? 

(    ) May  (    ) March  (    ) June  (    ) April 

m. Where was the conversation  published? 

(    ) newspaper  (    ) in a magazine  (    ) in a book 

n. This text is: 

(    ) a resume  (    ) a synopsis  (    ) an interview 

Tick (√) the elements below to justify your answer. 

  (    ) questions   (    ) verses       (    ) interviewer 

  (    ) comic   (    ) interviewee      (    ) answers 

  (    ) formal language  (    ) informal language   (    ) to inform 

 

 



 

Activity 5 

1. Observe estas personalidades. Elas são tão famosas ou mais quanto Neymar e 

Lady Gaga. Você as conhece? Vamos descobrir? 

 Os endereços das imagens acima foram copiadas do site Corbis e estão citadas nas referências.                                              
  

2. Você conhece estas personalidades? 

 

       sim     não 

 

3. De onde você as conhece? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Estas pessoas são famosas por que: 
 

    a. (    )  elas estão sempre na mídia. 

    b. (    ) elas fizeram grandes descobertas. 

    c. (    ) elas se destacam profissionalmente. 

 



 

5. Qual é a ocupação de cada uma delas? Escreva no quadro abaixo: 

 

PERSONALITY OCCUPATION 

Luís Inácio ”Lula da Silva”  

Barack Obama  

Lionel Messi  

Martin Luther King  

Madre Teresa de Calcutá  

Neymar  

Nelson Mandela  

Mahatma Gandhi  

Lady Gaga  

 

 

6. As personalidades do quadro acima não são dos mesmos países. Relacione cada 

uma delas ao seu país: 
 

(1) United States of America  (    ) Lady Gaga    

(2) Brazil     (    ) Barack Obama      

(3) Argentina    (    ) Neymar   

(4) Macedonia    (    ) Nelson Mandela      

(5) Africa     (    ) Mahatma Gandhi 

(6) India     (    ) Madre Teresa de Calcutá 

(    ) Martin Luther King 

(    ) Lionel Messi 
(    ) Lula 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SUGESTÃO: Professor, para a realização das atividades 5 e 6, 

levar os alunos para a sala de informática e pedir que eles 

pesquisem sobre a vida destes personagens. 

 



 

 

Activity 6 
 

Think about this: 

 

 

 

 

 

a) What is an idol? 

_________________________________________________________________ 

 

b) Do you have an idol? 

NAME:  ____________________________________________________________ 

PROFESSION: ______________________________________________________ 

 

c) Why is he/she your idol? 

_________________________________________________________________ 

 

d) Do you know other famous idols? And what do they do? Write some names and 

professions (MAN or WOMAN): 

 

Name Profession 

  

  

  

  

  

  

 

 

In Brazil and other countries 

there are many famous idols. 

 



 

Activity 7 

Você pôde observar que estas personalidades que já vimos e uma infinidade 

de outras estão/estiveram na mídia durante um tempo de sucesso. Muitos ainda 

continuam porque suas contribuições para a humanidade continuam vivas. Você 

percebeu que quando alguém faz sucesso a mídia sempre está presente tentando 

descobrir algo a respeito da personalidade para informar o leitor/telespectador ou 

ouvinte. Estas informações vêm em forma de uma conversa entre duas pessoas ou 

mais que chamamos de entrevista. 

Você assistirá agora 03 entrevistas curtas e sobre pessoas que estão/estiveram 

na mídia em determinado momento de sucesso. Fique bem atento, pois você terá 

algumas perguntas para serem respondidas. 

 

Entrevista 1: 

Jô Soares entrevista Quico – Carlos Villagran  (o Quico do seriado Chaves)  

e o dublador Nélson Machado no Jô Onze e Meia do SBT. 

http://www.youtube.com/watch?v=UMr3vAspWJQ&feature=related 

 

Entrevista 2: 

A vingança: Faustão leva dois coices de Pedro (filho de André Gonçalves) 

http://www.youtube.com/watch?v=hzINanrH3b4&feature=related 

 

Entrevista 3: 

Amy Winehouse com 18 anos, antes da fama, indo fazer o teste na 

gravadora, de Taxi. 

http://www.youtube.com/watch?v=4CRJo1bIPkM 

 

Activity 8 

1. The videos are about: 

 (    ) a biography  (    ) a story  (    ) an interview 

2. These interviews were taken from 

 (    ) a TV program  (    ) a book  (    ) a newspaper 

http://www.youtube.com/watch?v=UMr3vAspWJQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hzINanrH3b4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4CRJo1bIPkM


 

 

3. Number the sentences according to the interviews: 

(1) Interview 1  (    ) interview with Amy Winehouse 

(2) Interview 2  (    ) interview with son of André Gonçalves 

(3) Interview 3  (    ) interview with Quico 

 

4. Who are the interviewers? 

a. Interview 1: _______________________________________________________ 

b. Interview 2: _______________________________________________________ 

c. Interview 3: _______________________________________________________ 

 

5. Make a quick description of where the interview took  place: 

INTERVIEW 1 

 

 

INTERVIEW 2 

 

 

INTERVIEW 3 

 

 

 

6.  As entrevistas apresentadas trazem um pouquinho da vida de pessoas famosas. 

Quando elas falam de si mesmas utilizam uma linguagem mais informal. The videos 

present a formal or informal language? 

___________________________________________________________________ 

Justify your answer transcribing excerpts from the interviews 1 e 2. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

 

Activity 9 

 Até este momento você fez observações sobre os elementos que compõe a 

entrevista oral e a entrevista escrita por meio das atividades realizadas. Observe as 

entrevistas 1, 2, 3 e 4 e preencha o quadro comparando-as: 

QUESTIONS Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 

1. Quem é/são o (s) 

entrevistado (s)? 

 

 

   

2. Quem faz a 

entrevista? 

 

 

   

3. Onde acontece a 

entrevista? 

 

 

   

4. Qual a ocupação 

da (s) pessoa (s) 

entrevistada (s)? 

( ) cantor  

( )ator 

( )personagem 

de seriado  

( ) cantor  

( )ator 

( )personagem 

de seriado 

( ) cantora  

( )ator 

()personagem 

de seriado 

( ) cantora  

( )ator 

()personagem 

de seriado 

5. Qual entrevista é 

oral ? 

    

6. Qual entrevista é 

escrita? 

    

7. Na (s) entrevista 

(s) a linguagem é 

( ) formal  

( ) informal 

( ) formal  

( ) informal 

( ) formal  

( ) informal 

( ) formal  

( ) informal 

8.  As entrevistas têm 

título? Escreva . 

 

 

   

9. Tem apresentação 

dos entrevistados? 

    

10. Qual tempo 

verbal é usado na (s) 

entrevista (s)?  

( ) presente  

( ) passado 

( ) futuro 

( ) presente  

( ) passado 

( ) futuro 

( ) presente  

( ) passado 

( ) futuro 

( ) presente  

( ) passado 

( ) futuro 

11. Há um agradeci- 

mento no final da (s) 

entrevista (s)? 

 

 

 

   

 

 



 

Activity 10 
 

Você percebeu que uma pessoa famosa está em vários meios de comunicação 

(jornais, revistas, TV, internet, e outros). Imagine que seu amigo/sua amiga de classe 

é uma pessoa famosa. Se você tivesse a oportunidade de falar com ele/ela o que 

perguntaria?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO: Professor, nesta atividade, os alunos farão a 

produção inicial para investigação o que eles sabem sobre o 

gênero entrevista. Você pode questioná-los sobre os tipos de 

perguntas que eles poderiam fazer e escrever no quadro 

conforme eles forem elaborando. 

 

Nestas atividades você observou que as 

personalidades destacadas sempre estão na 

mídia falando sobre o que fazem. Isto é 

importante? Por quê? Para quem? 



 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE  2 

 

 

 

   OBJETIVOS 

1. Promover o contato com o gênero a ser trabalhado; 

2. Mostrar aos alunos que há diferentes formas de entrevistas e que elas 

acontecem de acordo com o contexto social em que estão inseridas; 

3. Observar a estrutura do gênero estudado: perguntas/respostas; 

entrevistador/entrevistado e o papel desempenhado pelos dois; o tipo de 

gênero; onde é veiculado, entre outros. 
 

 

 

 

 

 

 

Para reconhecermos a 

estrutura do gênero entrevista 

nesta unidade estudaremos 

duas entrevistas: uma em 

inglês e outra em português. 
 

 

SUGESTÃO: Professor, você pode pedir auxílio ao professor 

de História para a contextualização das entrevistas falando 

sobre as personalidades estudadas. 



 

Activity 1 

1. Leia o texto: 

 

ENTREVISTA MAHATMA GANDHI 

Escrito por “Administrator”, domingo, 1 de maio, 2011 – 11:54 

Mohandas Gandhi Karamchas (Mahatma Gandhi) mundial líder hindu famoso.  

Ele nasceu na Índia em 2 de outubro de 1869 e é considerado o pai da nação indiana.  

Aos 15 anos, Gandhi tornou-se líder do movimento nacionalista indiano,  

combatendo os abusos contra seus compatriotas por meio de uma campanha  

de resistência passiva, por causa disso, ele foi condenado à prisão  

17 vezes e com 15 jejuns voluntários, até que em 1919 alcançou  

a independência da Índia contra o colonialismo britânico.  

Infelizmente, Gandhi foi assassinado em 1947.  

Mahatma Gandhi significa Grande Alma.  

 

Maria Silva -. Que move você para lutar contra isso?  

Mahatma Gandhi -. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.  

 

Maria Silva -. Você acha que a passividade é uma arma eficaz, porque alguns 

pensam que a passividade é sinônimo de covardia?  

Mahatma Gandhi -. Um erro não se torna verdade pelo fato de que todo mundo 

acredita nele. A violência e covardia são termos contrários. A não-violência é a 

maior virtude, a covardia é o maior vício. A não-violência sempre sofre, a covardia 

sempre causa sofrimento. A não-violência perfeita é a maior coragem, o 

comportamento não-violento não é desnaturalizante, a covardia sempre é.  

 

Maria Silva -. Qual é a sua opinião sobre a violência? 

Mahatma Gandhi -. Olho por olho e o mundo inteiro cego. Ninguém pode fazer o 

bem em uma área de sua vida, ao ferir o outro. A vida é um todo 

indivisível. Gostaria de suportar todas as humilhações, todas as torturas, o 

ostracismo absoluto, e até morte, para impedir a violência.  

 

Maria Silva -. Que você acha sobre a violência contra as mulheres?  

Mahatma Gandhi -. Mulher é a companheira do homem, dotada das mesmas 

capacidades mentais. Ela tem o direito de participar nos mínimos detalhes nas 

atividades do homem, e tem o mesmo direito que ele à liberdade.  

 

Maria Silva -. Qual você acha que é o caminho para alcançar a paz?  

Mahatma Gandhi -. Não há caminho para a paz, a paz é o caminho. 

 

Texto A 



 

 

Maria Silva -. Você acha que a existência de diferentes religiões provoca conflitos 

que impedem a paz entre as nações?  

Mahatma Gandhi -. Religião é uma árvore com muitos ramos. Se formos ver 

apenas os ramos, dizemos que há muitas religiões, mas se vemos a árvore inteira, 

compreenderemos que há uma só religião. Estou convencido de que não há mais 

religião do que a verdade.  

 

Maria Silva -. Qual é o objetivo de Gandhi?  

Mahatma Gandhi -. Eu não quero que a minha casa seja murada de todos os lados 

e minhas janelas sejam fechadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam 

sopradas sobre a minha casa tão livremente quanto possível. Mas eu me recuso a ser 

varrida por qualquer um deles. Eu me recuso a viver em casas de outras pessoas, 

como um intruso, um mendigo ou um escravo.  

 

Maria Silva -. Onde você tira a força para continuar lutando contra um mundo cheio 

de violência?  

Mahatma Gandhi -. A força não vem da capacidade física, mas da vontade 

indomável.  

 

Maria Silva -. Qual você acha que é a razão por que há tanta violência entre os seres 

humanos? 

Mahatma Gandhi -. A mais flagrante das coisas ruins sobre as pessoas más é o 

silêncio das pessoas boas.  

 

Maria Silva -. Que você acha de quem não pode perdoar?  

Mahatma Gandhi -. Quem não pode perdoar, destrói a si mesmo. Perdoar é 

esquecer.  

 

Maria Silva -. Você acha que o tempo que foi perdido em guerras pode se recuperar 

algum dia?  

Mahatma Gandhi -. Um minuto é irrecuperável. Sabendo disso, como podemos 

desperdiçar tantas horas?  

 

Maria Silva -. E se você deixar esta terra sem nunca ter visto o mundo que você 

quer?  

Mahatma Gandhi -. Nascimento e morte não são dois estados diferentes, mas dois 

aspectos do mesmo estado.       

       

 Fonte: Consciência animal (web), O Poder do Carisma 1993.  
http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-

gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79 

 
 

 

http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79
http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79


 

 

Activity 2 

Responda as questões sobre o texto lido. 

2. O texto que você leu é uma conversa entre duas pessoas. 

    a) Sobre o que fala o texto? 

        ________________________________________________________________ 

      

     b) Você já leu este tipo de texto?  

          _______________________________________________________________ 

     c) Onde podemos encontrá-lo? 

         _______________________________________________________________ 

     d) Quando e onde este texto foi publicado? 

         _______________________________________________________________ 

         

        e) Quem faz as perguntas? E quem responde? 

            _______________________________________________________________ 

        f) O texto que você leu é: 

 

              uma história                   uma sinopse                   uma entrevista 

         

          

 Assinale as principais características do texto que auxiliaram na sua resposta. 

(    ) receita                               (    ) entrevistado  (   ) título 

(    ) perguntas                          (    ) musica (    ) tema 

(    ) linguagem formal             (    ) respostas (    ) linguagem informal 

(    ) entrevistador                     (    ) colher informações (    ) gênero escrito 

 

 



 

Activity 3 

1. Quem foi Mahatma Gandhi? 

___________________________________________________________________ 

2. Onde e quando ele nasceu? 

___________________________________________________________________ 

3. Qual foi a importância que Gandhi teve no cenário mundial? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Leia a introdução da entrevista: 

Mohandas Gandhi Karamchas (Mahatma Gandhi) mundial líder hindu famoso.  

Ele nasceu na Índia em 2 de outubro de 1869 e é considerado o pai da nação indiana.  

Aos 15 anos, Gandhi tornou-se líder do movimento nacionalista indiano,  

combatendo os abusos contra seus compatriotas por meio de uma campanha  

de resistência passiva, por causa disso, ele foi condenado à prisão  

17 vezes e com 15 jejuns voluntários, até que em 1919 alcançou  

a independência da Índia contra o colonialismo britânico.  

Infelizmente, Gandhi foi assassinado em 1947.  

                                         Mahatma Gandhi significa Grande Alma.  

http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-

gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79 

 

http://www.corbisimages.com/images/Corbis-HU026592.  

 

http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79
http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:entrevista-a-mahatma-gandhi&catid=59:entrevista-por-mary-silva&Itemid=79
http://www.corbisimages.com/images/Corbis-HU026592


 

a) O que você compreende por”campanha de resistência passiva”? 
 

 

        Escrever uma carta de reclamação.  Fazer jejuns voluntários. 

        

        Fazer uma passeata                            Ordenar o assassinato em 1947. 

 

 

b) Na imagem de Gandhi e através da leitura do texto podemos perceber algumas 

de suas características pessoais. Assinale-as. 
 

 

(    ) pacífico   (    ) estúpido   (    ) humildade  

(    ) lutador   (    ) espiritual   (    ) solidário 

(    ) amargo   (    ) vegetariano  (    ) agitado 

(    ) simplicidade  (    ) louco   (    ) mentiroso 

 

 

c) Leia a frase abaixo:  

 
 

 

 

a) A tradução para esta frase seria: 

    (    ) Há caminho para a paz, a paz é o caminho. 

    (    ) Não há caminho para a paz, a paz é o caminho. 

    (    ) Há caminho para a paz, a paz não é o caminho. 

 

b) Na sua opinião, o que Gandhi quis dizer por meio desta frase? 

   ________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

c) O que é a PAZ pra você? 

   _______________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

THERE IS NO WAY TO PEACE, 

   PEACE IS THE WAY. 

              Mahatma Gandhi  

 



 

d) Das imagens abaixo, quais transmitem a ideia de paz? Circule. 

 

                          

                    

 

 

 

 

Activity 4 

1. O início da entrevista já mostra uma conversa espontânea entre a 

entrevistadora Maria Silva e o entrevistado Mahatma Gandhi. Quando a 

entrevistadora faz uso do pronome de tratamento “você” mostra: 

 

                a formalidade da entrevista. 

                a informalidade da entrevista. 

 

2. Observe as perguntas que Maria Silva faz mais especificamente o uso dos 

verbos. Que tempo verbal predomina na entrevista? 

                     presente   pretérito (passado)       futuro 

 

3. Retire do texto duas perguntas e circule os verbos de acordo com a resposta 

que você deu no exercício anterior 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. As respostas de Ghandi não estão diretamente em primeira pessoa. Apenas 

uma das respostas é estritamente pessoal. Identifique-a. 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



 

5. Leia as perguntas de Maria Silva para Mahatma Gandhi e identifique quais 

fazem parte de “question words” (palavras interrogativas): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Para fazermos determinadas perguntas em inglês, podemos usar determinadas 

palavras. Relacione as colunas descubra quais são elas. 

(A) What   (    ) de quem 

(B) Who   (    ) quem (como sujeito da oração) 

(C) Why   (    ) quando 

(D) Which   (    ) que, o que 

(E) Whom   (    ) quem (como objeto da pergunta) 

(F) How   (    ) onde 

(G) Whose   (    ) por que 

(H) Where   (    ) como 

(I) When   (    ) qual, quais 

7. Complete as sentenças com os pronomes interrogativos do quadro: 

                        

WHEN – WHAT – WHY – WHERE - WHO 

 

a. ___________ was interviewed? 

b. ___________ Mahatma Gandhi was born? 

c. ___________ was he born? 

d. ___________ is opinion of Mahatma Gandhi about violence? 

e. ___________ he became a great lider?  

 

 

 

 

SUGESTÃO: Professor, nesta atividade você pode intervir e trabalhar a 

gramática conforme a necessidade. 



 

8. Releia a entrevista de Mahatma Gandhi e assinale o sinônimo das palavras: 

resistência passivo  ostracismo  indomável 

(    ) ganância (    ) indiferença (    ) indócil  (    ) rebelde 

(    ) relutância (    ) passado  (    ) isolamento (    ) manso 

(    ) fidelidade (    ) inflexível  (    ) maremoto (    ) animalesco 

 

 

 

 

Activity 1 

1. Read parts of an  interview with Barack and Michele Obama: 

    President Obama, First Lady Tackle 10   
 
            Personal Questions 

                                                                                                                                Dec. 22, 2011 

President Obama and first lady Michelle Obama  

in an exclusive pre-Christmas interview with ABC News' Barbara Walters  

revealed personal insights about themselves and their relationship as  

they approach their 20th wedding anniversary next fall. 

 

What's the trait you most deplore in yourself, and the trait you most deplore in 

others? 

PRESIDENT OBAMA: Laziness. Nothing frustrates me more than when people aren't 

doing their jobs. The thing actually that I most dislike is cruelty. I can't stand cruel 

people. And if I see people doing something mean to somebody else, just to make 

themselves feel important it really gets me mad. But, with myself, since I tend not to be 

a mean person, you know, if I get lazy, then I get mad at myself.  

MICHELLE OBAMA: When people are unwilling to compromise. I just think that 

particularly in a society with big views, big differences, that, you know, the truth is 

often somewhere right in the middle. And, a lot of times, we don't want to give up 

anything. And I don't like it when I see that in myself. 

 

 

Texto B 

SUGESTÃO: Professor, após a realização das atividades com a entrevista, 

sugerimos trabalhar uma biografia (em vídeo ou escrita) de Mahatma Gandhi, 

para ampliar os conhecimentos sobre o entrevistado.  

Veja a biografia em anexo. 

 

http://abcnews.go.com/Politics/president-obama-faults-republican-lurch-extremes-divisiveness-dc/story?id=15163372


 

On what occasion do you lie? 

PRESIDENT OBAMA: Usually, the only time I lie is very personal interactions with 

family members, who you say, "You look great," and they don't. "Wonderful dress..." 

Uh, not so much. 

MICHELLE OBAMA: Things where the truth would hurt other people. 

PRESIDENT OBAMA: Right, the things where truth would hurt other people. Not too 

many big things. I said during the campaign that I'll always tell you what I think, and I 

will, always tell you where I stand. I'm not perfect, but you'll know what I believe. 

MICHELLE OBAMA: I think the same thing. When it would hurt somebody else's 

feelings. When the truth isn't helpful. 

 

What three words would you each use to describe the other? 

PRESIDENT OBAMA: Beautiful, smart and funny. 

MICHELLE OBAMA: Smart, sportsman, and father. 

 

Which historical figure do you most admire? 

PRESIDENT OBAMA: [Abraham] Lincoln and [Mohandas] Gandhi are the two 

people, when I think about what they achieved, two very different men. … What I 

admire most about them is under huge pressure, monumental changes that they brought 

about but they never lost their moral bearings. 

MICHELLE OBAMA: The first person that comes to mind is Coretta Scott King, 

because I think she's somebody that I actually had a chance to meet as well, so she's 

more real to me. Understanding the pressures, and the pain, and the ambiguity of the life 

she must have lived. And coming out on the other end of that, still hopeful and positive, 

and pushing for more for herself, for her family, for this nation. It's impressive.  

 

What is your biggest peeve about each other? 

PRESIDENT OBAMA: Oh, I don't have one. 

MICHELLE OBAMA: My list is too long. 

 

What is your idea of perfect happiness? 

PRESIDENT OBAMA: When I feel as if the people closest to me are happy and 

healthy and I'm connected with them, and when I feel as if I'm doing things that are 

making other people better and happy, then I feel real good. That's when I'm at my peak. 

MICHELLE OBAMA: Happiness is family -- the health of family -- just to keep it 

short. I could go on and on and on, but when my family's good, I'm good. 

 

 

 



 

If you could change one thing about yourself, what would it be? 

MICHELLE OBAMA: I'd be more patient. I think I've gotten more patient over the 

years. I'm constantly working on just being patient with myself and not letting my 

expectations get ahead of what's happening now. 

PRESIDENT OBAMA: I deeply regret not having learned a musical instrument. And I 

regret not having focused more on Spanish when I was studying it in school. I would 

love to be able to speak Spanish fluently and play an instrument. 

http://abcnews.go.com/Politics/president-obama-michelle-obama-answer-10-personal-questions/story  
   

Activity 2 

 

QUESTIONS  ANSWERS 

 

1. Where and when was the 

interview given? 

 

 

 

2. Who is the interview  

addressed to?  

 

 

 

3. Who are its probable public? 
 

 

 

 

4. What’s the purpose  of  this interview? Check your answer with words from the 

text. 

_______________________________________________________________ 

 

5. Match the columns: 

(A) interviewer   (    ) Michele Obama 

(B) interviewee   (    ) Barbara Walters 

     (    ) Barack Obama 

 

 

 

 

http://abcnews.go.com/Politics/president-obama-michelle-obama-answer-10-personal-questions/story


 

6. In your opinion, why does the interview give information about famous people? 

You can choose more than  one option. 

 

               to get status   to make gossip 

               to build trust   to build credibility 

Activity 3 

1. Sendo uma personalidade famosa, Barack Obama tem um papel social 

importante. Qual é o papel social? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Lendo a entrevista, você deve ter percebido na fala de Obama que há algo que o 

frustra muito. O que é e por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Em que ocasião o casal Obama mente? Escreva com suas palavras. 

       BARACK OBAMA: _______________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

      MICHELE OBAMA: _______________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

4. Você concorda que às vezes é necessário mentir? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 

5. Procure no diagrama as palavras (em inglês) que o casal usa para descrever um 

ao outro, pinte e copie-as no espaço correspondente. 

a) bonita = ___________________ d) inteligente = _____________________ 

b) engraçada = ________________ e) inteligente = _______________ 

c) desportista = ________________ f) pai = _____________________ 

  

      

A S D F G H U F A R 

B S M A R T E A F I 

E M P A D I A T O S 

L I L A S O S H G M 

H F U N N Y T E A A 

I Q U E B A U R M R 

A U L A H E L M E T 

B E A U T I F U L R 

A P O L O G A C O U 

U S P O R T M A N E 
                                                                                                                                                                                                                            http://www.claudiohumberto.com.br/OlalaCMS/uploads/midias/11.10.14-17.22.00-obama3.jpg.jpeg 

                             http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-38365403.jpg?size=67&uid=685af951-4dfb-4222-8537-d744e360e296 

Activity 4 

1. Você leu duas entrevistas escritas em português e em inglês. As duas entrevistas 

têm características em comum como você já viu em atividades anteriores. 

Vamos revê-las? Nesta brincadeira (bingo) você aprenderá mais sobre a 

entrevista. Se necessitar, use o dicionário. 

 

INTERVIEWER 

 

 PRESENT TENSE 

 

INFORMATION 

 

ANSWERS 

 

INTERVIEWEE 

 

QUESTIONS 

 

ORAL LANGUAGE 

 

INFORMAL LANGUAGE 

 

OPINIONS 

 

 

http://www.claudiohumberto.com.br/OlalaCMS/uploads/midias/11.10.14-17.22.00-obama3.jpg.jpeg
http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-38365403.jpg?size=67&uid=685af951-4dfb-4222-8537-d744e360e296


2. Leia a resposta de Barack Obama quando a entrevistadora Barbara Walters 

pergunta-lhe  em que ocasião ele mente: “Usually, the only time I lie is very 

personal interactions with family members, who you say, "You look great," and 

they don't. "Wonderful dress..." Uh, not so much. A linguagem apresentada no 

trecho grifado é formal ou informal? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Em que tempo verbal aparecem as perguntas do texto B? 

               Present   Past   Future 

 

Retire do texto uma pergunta que comprove sua resposta e circule o verbo: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Complete o texto abaixo com os verbos destacados entre parênteses usando-os no 

simple present: 

Um jornal britânico publicou 50 curiosidades sobre a vida do  

presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama. 

Confira abaixo algumas das curiosidades divulgadas. 

 

He _________________ (collect) comic Spiderman and Conan the Barbarian 

His __________________ (favourite) food is shrimp linguini, made by Michelle. 

He ____________ (be) left-handed – and sixth post-war president to be elected. 

He _______________ (have) a pair of  red boxing gloves authographed by 

Muhammad Ali. 

He ________________  (speak) Spanish.  

   His favourite  drink __________ (be) iced tea. 

 

 

Vamos relembrar!!!! Present Simple or Simple Present are verb 

tenses which can express actions taking place in the present or 

future. It’s also used to express universal truths; events or 

actions that occur with regularity, and also our habits and 

routines. 

 



 

 

He doesn`t _________ (drink) coffee and rarely __________ (consume)alcohol. 

 He ________________ (have)  four identical pair of shoes. 

His favourite  painter ___________ (be) Pablo Picasso. 

He ________________ (plan) to install a basketball court in the White House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito bem! Nestas atividades você 

percebeu que as entrevistas escritas tanto 

em português bem como em inglês têm a 

mesma estrutura. 

SUGESTÃO: Professor, estas atividades mostrarão como os aspectos gramaticais 

podem ser trabalhados na LI. Lembrando que a aproximação entre texto e 

gramática pode acontecer tendo  o texto como ponto de partida e como objeto 

de ensino. Terminadas as atividades desta unidade, sugerimos levar os alunos ao 

Laboratório de Informática para pesquisar mais sobre a vida de Barack Obama e 

a Casa Branca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE  3 

 

 

 

      

 

       OBJETIVOS 

 Observar o contexto de produção em que se insere a entrevista oral 

e a identificação das características de entrevistas orais e escritas; 
 Relacionar as entrevistas ao seu contexto de produção 

(interlocutores, finalidade, lugar, ...) e o suporte de circulação 

(livro, revista, TV, ...); 
 Trocar impressões com os colegas a respeito dos vídeos. 

 

 

Agora, vamos assistir a  

duas entrevistas e analisar o 

que elas têm em comum com 

as entrevistas estudadas 

anteriormente.  
 



 

Activity 1 

 

 

 

Você conhece programas de TV de entrevistas? Como são realizadas? Assista os 

vídeos abaixo com bastante atenção. Observe se as entrevistas têm as mesmas 

características das estudadas anteriormente. 

Entrevista 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4JgwQRWkIM&feature=related 

Programa “Marília Gabriela Entrevista” entrevista o jornalista, âncora e editor-chefe do 

“Jornal Nacional” Willian Bonner – exibido pelo canal GNT no dia 18/10/2009. PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=U2YNPKkjAJQ 

Programa “Marília Gabriela Entrevista” entrevista o jornalista, âncora e editor-chefe do 

“Jornal Nacional” Willian Bonner – exibido pelo canal GNT no dia 18/10/2009. PARTE 2 

 

Activity 2 

1. Sobre a entrevista de Marília Gabriela com William Bonner: 

a. Quem é o entrevistado?  

_____________________________________________________________ 

 

b. Ele é uma pessoa pública? 

_____________________________________________________________ 

 

c. Pelo perfil do entrevistado é possível saber a  classe social a qual ele 

pertence? 

______________________________________________________________ 

 

d. Qual lugar físico que acontece a entrevista? 

______________________________________________________________ 

 

AGORA VAMOS ASSISTIR DUAS ENTREVISTAS 

CURTAS REALIZADAS NA ORAIS CURTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=S4JgwQRWkIM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=U2YNPKkjAJQ


 

e. Em geral, a entrevista é anunciada com a apresentação do perfil do 

entrevistado para o conhecimento do telespectador. De que forma a 

entrevistadora apresenta o perfil de Willian Bonner? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

f. O tom de voz , a postura dos interlocutores,  as perguntas e a temática da 

entrevista nos permite qualificá-la como formal ou informal? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O entrevistado demonstra sentir-se à vontade com a entrevistadora que 

também tem muita facilidade para conduzir a entrevista e quem ganha com 

isso é o telespectador. Identifique na entrevista elementos de humor do 

entrevistado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Cite algumas perguntas de relevância que Marília Gabriela faz a Willian 

Bonner. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. As respostas do entrevistado são completas, adequadas às perguntas da 

entrevistadora? Cite exemplos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

5. Nos textos orais, de maneira geral, ficam evidentes os momentos em que os 

interlocutores (entrevistador e entrevistado) relutam em falar alguma coisa 

ou pensam melhor antes de fazê-lo. Em duplas, faça uma observação da 

entrevista de Marília Gabriela com William Bonner e transcreva um momento 

de hesitação na resposta de William Bonner. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Como os famosos, as pessoas comuns também podem ser entrevistadas? Em 

que ocasiões? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Activity 3 

Entrevista 5: 

Vamos ver agora mais uma entrevista de vídeo – Programa Passe VIP entrevista o 

grupo de música Sambô  

https://www.youtube.com/watch?v=QSchwWJA3Wo - PARTE 1 

 

Débora Cristina entrevista o grupo Sambô no Programa Passe VIP em 19/09/2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=H5lSdPEAnWY  - PARTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO: Professor, se for preciso, ajude os alunos a se lembrarem do que 

caracteriza o tipo de entrevista apresentada nos programas de televisão: mais 

formais, mais informais, em geral tratam de qual aspecto relativo ao entrevistado 

(vida pessoal, assunto que o entrevistado é especialista, fatos recentes). Qual é o 

perfil das pessoas que, geralmente, são entrevistadas nos programas que você 

conhece? Qual critério você acredita ser utilizado para se escolher uma pessoa a 

ser entrevistada? Como o entrevistador deve se preparar antes de fazer a 

entrevista? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSchwWJA3Wo
http://www.youtube.com/watch?v=H5lSdPEAnWY


 

1. Observando a entrevista do Grupo Sambô preencha o quadro abaixo: 

a. Onde acontece a entrevista? 

_________________________

_________________________

________________________ 

b. Quem é/são o (s) 

entrevistado (s)? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

c. E a entrevistadora? 

___________________ 

___________________ 

__________________ 

d. Qual é o assunto abordado 

na entrevista? 

_________________________ 

________________________ 

________________________ 

e. Quando esta entrevista 

foi realizada? 

______________________ 

______________________ 

_____________________ 

e. A quem se destina 

este tipo de entrevista? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 
 

 

2. Você já estudou as características que compõem a entrevista em textos 

anteriores. Esta entrevista em estudo tem o mesmo formato da entrevista de 

Marília Gabriela com Willian Bonner? 

                           

                           SIM                                           NÃO 

 

Justifique sua resposta escrevendo algumas características observadas na 

entrevista. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Como a entrevistadora apresenta o perfil do (s) entrevistado (s)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. A entrevistadora Débora Cristina, várias vezes, parece perdida ao dar a 

palavra a um elemento do grupo Sambô. O que essa atitude nos faz pensar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

5. Em sua opinião, qual público gostaria de assistir esta entrevista? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Na introdução a entrevistadora diz  ...faz tempo que eu “tô”querendo “batê 

um papo”com eles. “Tô” falando do Sambô. As palavras e expressão 

destacadas mostram uma linguagem formal ou informal do gênero entrevista? 

Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Observe alguns dos trechos retirados da entrevista e escreva se são formais ou 

informais: 

(___________)  “...Pô, que legal isso aí!” 

(___________) “O Sambô é uma das bandas mais populares no cenário atual”. 

(___________) “ ... pô, que legal isso aí...” 

(___________) “O show é uma verdadeira roda de samba”.  

 

8. Quando um dos elementos do grupo fala “...a gente pode pegá qualqué 

instrumento que a gente tem...”, essa expressão destacada  da ideia de: 

 

                duplo sentido                         explicação                       repetição 

 

  

 

 

 

 

Você pôde observar nestas atividades as 

diferenças e semelhanças nas entrevistas de 

vídeo podendo visualizar de maneira clara a 

estrutura  do gênero em estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UNIDADE  4 

 

 

 

 

       

      OBJETIVOS 

 Refletir sobre as semelhanças e diferenças entre a entrevista 

oral e a escrita; 

 Identificar a prática dos processos envolvidos na 

retextualização de uma entrevista oral para uma entrevista 

escrita. 

 

 

Esta unidade a seguir trará 

uma entrevista de vídeo e a 

mesma transcrita.  

O que mudará nelas? 
 



 

Activity 1 

 

 

 
 
 

Entrevista 6: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RED34ZSQVfg&feature=related 

 

This is a rare of the rare interview of Mahatma Gandhi in May 1931by  

a U.S. journalist from Fox Movietone News in Borsad  

village of central Gujarat. 
 

 

Activity 2 

 

 

 

 

 
 

 

1. In this video that you watched you observed the structure of the interview.  Write 

(YES) or (NO)  the elements of the interview of the video: 
 

 

a. (________)  interviewee   e. (_________) questions 

b. (________)  title    f. (_________) joke 

c. (________) answers    g. (_________) introduction 

d. (________) recipe     h. (_________) interviewer 

 
 

2. This interview belongs to….. 

 

a magazine    a book   

 

a newspaper    a recipe 

 

 

Agora, você assistirá uma entrevista de vídeo com o 

líder indiano Mahatma  Gandhi. Sua atenção é muito 

importante neste momento. 

 

SUGESTÃO: Professor, anotar no quadro de giz as 

observações dos alunos sobre o que é comum e diferente 

nas entrevistas orais e escrita. Pode ajudá-los perguntando, 

por exemplo, como se inicia uma entrevista oral e uma 

escrita, os tipos de perguntas que se faz, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=RED34ZSQVfg&feature=related


 

 

3. The interview is about: 

 

health     policy   

 

medicine    carnival 

 

 

4. How can you identify the main characters and what is the relationship between 

them? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

5. The purpose of this interview is: 

 

to inform    to describe 

 

to criticize    to persuade 

   
 

6. We use the conditional sentences to express hypothetical situations, or situations 

that may happen. The interview use the conditional in many questions. This 

conditional is: 

 

 

will  should   if  would 

 
 

7. In English, the adjective comes before the nouns. Match  the columns: 

 

(1) Indian dress    (    ) independência da India 

(2) American journalist   (    ) roupas europeias 

(3) child marriage   (    ) pergunta ruim 

(4) bad question    (    ) roupa indiana 

(5) India`s independence  (    ) estado indiano 

(6) European dresses   (    ) casamento infantil 

(7) Indian state    (    ) jornalista Americano 

 

 



 

 

8. Classify the expressions in two columns: 
 

 

Indian independence – American journalist – bad question – 

Indian state – European dresses – Indian dress – child marriage 
 

 

ADJECTIVES NOUNS 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Complete the text using the adjectives in the box: 

 

diversified – beautiful – great – Indian – colorful – populous - million 

 

 India is a ___________________ and a _________________ country. There 

are a _________________ of people there. It is the most 

__________________________ of the world.  

 _____________________ women wear _____________________ clothes and 

___________________________ .  

  

Agora, observe a mesma entrevista transcrita e em português: 

https://www.youtube.com/watch?v=RED34ZSQVfg     
Vídeo de entrevista rara de Mahatma Gandhi) acesso em 15/11/2012 

 

Esta é uma rara entrevista de Mahatma Gandhi em maio de 1931,   

por um  jornalista  americano da Fox News Movietone .  

Esta entrevista foi feita em Borsad  aldeia do centro de Gujarat .  

Você pode assistir Gandhi andando com Kasturba   

e outros associados no campo. 

 

Transcrição da entrevista: Em uma entrevista com um jornalista norte-americano 

disse Gandhi no verão 1931: 

https://www.youtube.com/watch?v=RED34ZSQVfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi&usg=ALkJrhjufEJks2TK7Kyb8jvPQDCRTDC2Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Movietone_News&usg=ALkJrhg0laMa61NuXjaj73QMmAHQwl8i9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://maps.google.com/maps%3Fll%3D22.42,72.9%26spn%3D0.1,0.1%26q%3D22.42,72.9%2520(Borsad)%26t%3Dh&usg=ALkJrhiBDMXu46D2Bjr08ZYb0xmrMjKYYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://maps.google.com/maps%3Fll%3D23.2167,72.6833%26spn%3D0.1,0.1%26q%3D23.2167,72.6833%2520(Gujarat)%26t%3Dh&usg=ALkJrhjg6dcxXiZ8j58duoEldZPtS_VFCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kasturba_Gandhi&usg=ALkJrhgSObuO6gxusvt6kCvMRZjs4pkY_Q


 

Jornalista: "Sr. Gandhi, você pode dizer-nos, por favor, quando você espera deixar 

a India para  ir a Londres para a segunda Mesa Redonda? " 

Gandhi: "Eu não tenho noção e não espero ir para lá, se a questão não é resolvida 

satisfatoriamente". 

 

Jornalista: "Se a Inglaterra atender aos seus pedidos, Sr. Gandhi, o senhor 

pretende  

obter total indulto no novo estado indiano? " 

Gandhi: ". Ah, sim" 

 

Jornalista: "indulto irrestrito?" 

Gandhi: "Irrestrito". 

 

Jornalista: "E você pretende também, se  ganhar a sua independência, a 

abolição dos casamentos infantis? " 

Gandhi: "Eu gostaria muito , mesmo antes da independência". 

 

Jornalista: "Se a Inglaterra não estava cumprindo suas demandas você está 

preparado para voltar para a cadeia de novo? " 

Gandhi: "Estou sempre preparado para voltar para a cadeia." 

 

Jornalista: "Você estaria disposto a morrer pela causa da independência da Índia? " 

Gandhi: "Esta é uma pergunta ruim." 

 

Jornalista: "Se você vai para a segunda Conferência Round Table você irá 

vestido com roupas indianas ou roupas europeias? 

Gandhi: "Eu certamente não serei visto com roupas europeias e se o clima  

permitir eu me apresentarei exatamente como eu estou hoje. " 

 

Jornalista: "E se o rei da Inglaterra o convidar para jantar no Palácio de 

Buckingham , o senhor  irá vestido com suas roupas indianas de sempre? " 

Gandhi: "Em qualquer outra roupa eu seria descortês com ele porque eu seria 

artificial". 

 

Jornalista: “Se a Inglaterra não o atender está preparado para voltar à prisão?” 

Gandhi: “Eu sempre estou preparado para voltar à prisão.”  

 

Jornalista: “Estaria pronto a morrer pela independência da Índia?” 

Gandhi: “É uma pergunta ruim.” 
 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fblog.godesi.com 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Round_Table_Conferences_(India)&usg=ALkJrhgxCY1qER-maJD8qJ8NpNJLUcCYRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=F22rUNvfEoO68wSu5YCoBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_monarchs&usg=ALkJrhi365fU_UcxQZ9QVni0FQxsRPSrVw
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fblog.godesi.com


 

Activity 1 

1. The interview talks about 

 

       Barack Obama             Mahatma Gandhi             Nelson Mandela 

 

2. He is known as 

 

                an Indian god      a peacemaker  a soldier 

 

3. this interview was produced in 

 

                   May 1931        October 1869   November 1931 

 

4. the interview was conducted 

            by a British journalist 

                                                                                          by an Indian journalist  

                     by a American journalist                       

 

4. This interview was published 
 

(    ) newspapers in The New York Times 

(    ) in the BritishThe Guardian news 

(    ) in the American Fox News Movietone news 

(    ) in American Time magazine 

 

5. The purpose of this interview was 

 

promote world peace                                  making India to be known 

 

fight for India independence 

 

6. Who interested this type of  interview? Check alternatives. 
 

(    ) little children  (    ) political  (    ) journalists 

(    ) teachers   (    ) cook  (    ) homeless 

 



 

Activity 2 

 
1. “Você está preparado para voltar para a cadeia de novo?”- pergunta o 

jornalista. Gandhi responde que sempre está preparado para voltar pra cadeia 

porque: 
 

              ele era ladrão   ele era político 

             ele era policial   ele era pacificador 

 

2. Após assistir ao vídeo responda como está a expressão facial de Gandhi ao 

responder as perguntas: 
 

 

tranquilo   nervoso        irônico 

 

 

3. Gandhi expressa que está sofrendo alguma pressão política ou expressa seu 

ideal de vida? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. O nosso país Brasil, também passou por  um processo político onde essa prática 

da pressão política era usada. Assinale a alternativa que corresponde a esta 

época. 

 

                       Brasil Império        Brasil República                 ditadura militar 

 

5. Nos dias de hoje, no Brasil, nós temos liberdade de expressão? Podemos falar o 

que pensamos sem sermos reprimidos? 

 

                    sempre       às vezes      raramente                    nunca 

 

6. Em outro momento da entrevista o jornalista pergunta a Gandhi se ele vai para 

Londres com as roupas típicas da Índia. O que Gandhi responde? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

7. Ele deu esta resposta porque  

                   ficou com raiva do jornalista.                     valoriza os costumes da Pátria. 

                     

                    gostava do tipo de roupa que usava. 

 

8. Em que ocasiões aqui no Brasil, nós nos vestimos com roupas típicas? Assinale 

as respostas que justificam a pergunta. 

(    ) festas juninas   (    ) festa de aniversário 

(    ) festa da padroeira   (    ) festa das nações 

(    ) Carnaval    (    ) festa de casamento 

 

Activity 3 

1. O jornalista pergunta a Gandhi: “... o Senhor pretende obter total indulto no 

novo estado indiano?” A palavra destacada significa: 

     

verdade   mentira    perdão 

 

2. Reescreva a sentença “... o Senhor pretende obter total indulto no novo estado 

indiano?”trocando o termo destacado pela palavra assinalada no exercício 

anterior. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Na maioria das perguntas o jornalista faz uso do vocábulo “se”  (“Se a 

Inglaterra atender”... , “...se ganhar a sua independência...”, “Se a Inglaterra 

não estiver cumprindo...”.  Este vocábulo exprime: 

 

  

confirmação    explicação 

condição    sugestão 

 

 

 



 

4. No trecho “Estou sempre preparado para voltar para a cadeia.”, o advérbio 

destacado indica: 

 

                         que Gandhi tem certeza da sua liberdade. 

                 que Gandhi espera voltar à prisão a qualquer momento. 

 

5. Assinale o advérbio que preenche o espaço em branco na frase “I 

______________ will not be seen with European clothes”. 

 

often     rarely   

certainly    occasionally 

 

6. Escreva os advérbios do quadro, em inglês, indicando a circunstância de cada 

um deles: 

 

 

obviously – far – always - there- well – no – rarely – very –never -  

maybe – here – fast – yes – yesterday - often 

 

 

Afirmação  

Dúvida  

Frequência  

Intensidade  

Lugar  

Modo  

Negação  

Tempo  

 

 

7. Compare as semelhanças e diferenças entre a entrevista oral e a entrevista 

escrita preenchendo o quadro abaixo com suas respostas: 

 



 

QUADRO COMPARATIVO 

SEMELHANÇAS 

E/OU 

DIFERENÇAS 

ENTREVISTA 

ESCRITA 

ENTREVISTA  ORAL     

Entrevistador    

Entrevistado    

Veículo (lugar de 

exibição ou 

publicação da 

entrevista) 

  

Intenção da 

entrevista (motivo da 

realização) 

  

Níveis de formalidade 

(mais formal, mais 

informal) 

  

Público-alvo (grupo 

de pessoas a quem se 

destina a entrevista) 

  

Apresentação (perfil 

do entrevistado) 

  

Outras semelhanças 

entre as entrevistas (o 

que há em comum) 

  

Outras diferenças 

entre as entrevistas 

  

 

 

 

 

 

 

Tenho certeza que você aprendeu as 

semelhanças e diferenças nas 

entrevistas orais e escritas. Fácil, não 

é? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UNIDADE  5 

 

 

 

 

 

         

     OBJETIVOS 

 Realizar uma entrevista coletiva com a apresentadora do Professora 

da Escola de Inglês. 

 Construir um roteiro de perguntas coletivamente considerando a 

temática e a relevância das questões. 

 Proporcionar um momento de reflexão da própria escrita bem como 

dos elementos constituintes do gênero entrevista. 

 Propiciar a prática da escrita. 

 Encaminhar o fechamento das atividades. 

 Expor as produções dos alunos. 

  

Agora, vamos estudar como 

é uma entrevista coletiva. Ela 

tem os mesmos elementos 

das entrevistas estudadas 

anteriormente?  

Vamos analisar? 
 



 

Até agora você viu e estudou entrevistas em que há um só 

entrevistador (a). Você já viu uma entrevista coletiva? 

       Entrevista 7: 

 Vamos assistir uma entrevista coletiva com Rafael Cortez, repórter do 

Programa CQC (Band), músico e ex-aluno da PUC. 

http://www.youtube.com/watch?v=tsh0yLpSCsg 

 

1. A entrevista coletiva tem a mesma estrutura das entrevistas estudadas 

anteriormente? 

                         Sim     Não 

 

2. Identifique no vídeo da entrevista: 

a. Data: _________________________________________________________ 

b. Título: _______________________________________________________ 

c. Introdução/Apresentação: _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

d. Entrevistador (es): _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

e. Entrevistado: __________________________________________________ 

f. Público-alvo: ___________________________________________________ 

g. Fonte: _______________________________________________________ 

h. Informações importantes: _________________________________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tsh0yLpSCsg


 

3. Você percebeu que a entrevista coletiva também apresenta semelhanças e 

diferenças com as entrevistas estudadas: há perguntas, respostas, apresentação 

do entrevistado, entre outras. Como seria uma entrevista coletiva da turma?  

Convidaremos uma professora de Inglês para uma entrevista. Para tanto, 

precisamos planejá-la. 

Como vimos anteriormente, para que a entrevista tenha sucesso, é necessário 

seguir um passo-a-passo: 

1 – Escolher o entrevistado. 

2 – Escolher o assunto a ser abordado. 

 3 – Organizar e selecionar as perguntas. 

4 – Escolher o suporte de gravação: celular, câmera. 

 

5. Vamos trabalhar em dupla. Discuta e elabore um roteiro de perguntas para a 

entrevista. Que tipos de perguntas vocês fariam para a entrevistada? 

1. What’s your name? 

2. How old are you? 

3. do you live alone? 

4. Are you still studying? 

5. Are you married? 

6. Do you have children? 

7. Where do you work? 

8. Do you like your job?  

9. Do you work with children or 

adults ? 

10. Do you like to talk in English? 

11. Do you teach songs in English? 

12. What kind of music do you like? 

13. Do you like to read books in 

English? 

14. Do you work at this school? 

15. Do you like to go to the movies? 

16. Do you watch movies in 

English?  

17. What’s your favorite movie?  

18. We want acknowledgements you 

the conversation and say it was very 

good interviewing you. 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO: Professor, seguir o passo-a-passo da entrevista e 

ajudar os alunos  a selecionar os tópicos mais relevantes que 

devem ser abordados na entrevista. Por fim, eles devem 

elaborar as perguntas mais interessantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Relembrando.  Quais são os elementos presente em uma entrevista? Assinale (V) 

verdadeiro e (F) falso: 

(    ) narratives  (    ) interviewer  (    ) verses 

(    ) questions  (    ) opinions   (    ) interviwee 

(    ) answers  (    ) recipe   (    ) theme 

(    ) bull of medicine (    ) profile   (    ) synopsis 

(    ) information (    ) oral language  (    ) formal language 

(    ) introduction (    ) fruit   (    ) presentation 

(    ) car   (    ) subject   (    ) gestures 

(    ) informal language (    ) catchphrases  (    ) body language 

(    ) fish   (    ) written language  (    ) acknowledgement 

 

2. Agora o professor devolverá o primeiro texto que você escreveu. Observe nele 

se há os elementos estudados nas entrevistas. Pinte os quadrinhos que com os 

elementos contém a sua entrevista. 

 

 

TITLE 

 

DATE 

 

PRESENTATION 

 

QUESTIONS 

 

ANSWERS 

 

INTERVIEWER 

 

INTERVIEWEE 

 

THANK 

 

 

 

 

 

Bem, finalmente, estamos chegando 

ao final do nosso trabalho e é hora 

de você produzir. 

 



 

 

3. Agora troque a sua entrevista com o colega para ele avaliar seguindo o roteiro 

do exercício anterior. Assinale o que falta na entrevista e devolva ao colega 

junto com a produção. 

 

4. Mais uma vez observe as anotações do colega no seu texto e reescreva-o. Se for 

preciso, refaça a entrevista. 

 

 

5. Depois de revisada, entregue sua produção para que a mesma seja exposta em 

painel na sala de aula juntamente com as imagens das personalidades estudadas 

para visitação da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegamos ao final do nosso 

trabalho. Agora você vai 

poder socializar o que você 

aprendeu através da 

Exposição de sua produção. 

Parabéns! 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos/imagens utilizadas na Unidade 1 para uma dinâmica. 

       

 

      

 

Anexos  

Professor está em anexo algumas 

sugestões de atividades da unidade 

didática trabalhada e que você pode 

adaptá-las de acordo com a série. Esta 

unidade foi elaborada de acordo com a 

teoria das Capacidades da Linguagem: 

ação, discursiva e linguístico-

discursiva. 

 



 

   

 

        

 

     

 

     

 

 

 



 

Biografia de Mahatma Gandhi 

          BIOGRAPHY OF MAHATMA GANDHI : Mohandas Karamchand Gandhi was 

born on October 2, 1869 in Porbandar, India. He became one of the most respected 

spiritual and political leaders of the 1900's. GandhiJi helped free the Indian people from 

British rule through nonviolent resistance, and is honored by Indians as the father of the 

Indian Nation. 

          The Indian people called Gandhiji  'Mahatma', meaning Great Soul. At the age of 

13 Gandhi married Kasturba, a girl the same age. Their parents arranged the marriage. 

The Gandhis had four children. Gandhi studied law in London and returned to India in 

1891 to practice. In 1893 he took on a one-year contract to do legal work in South 

Africa. 

          At the time the British controlled South Africa. When he attempted to claim his 

rights as a British subject he was abused, and soon saw that all Indians suffered similar 

treatment. Gandhi stayed in South Africa for 21 years working to secure rights for 

Indian people. 

          He developed a method of action based upon the principles of courage, 

nonviolence and truth called Satyagraha. He believed that the way people behave is 

more important than what they achieve. Satyagraha promoted nonviolence and civil 

disobedience as the most appropriate methods for obtaining political and social goals. In 

1915 Gandhi returned to India. Within 15 years he became the leader of the Indian 

nationalist movement. 

          Using the principles of Satyagraha he led the campaign for Indian independence 

from Britain. Gandhi was arrested many times by the British for his activities in South 

Africa and India. He believed it was honorable to go to jail for a just cause. Altogether 

he spent seven years in prison for his political activities. 

          More than once Gandhi used fasting to impress upon others the need to be 

nonviolent. India was granted independence in 1947, and partitioned into India and 

Pakistan. Rioting between Hindus and Muslims followed. Gandhi had been an advocate 

for a united India where Hindus and Muslims lived together in peace. 

          On January 13, 1948, at the age of 78, he began a fast with the purpose of 

stopping the bloodshed. After 5 days the opposing leaders pledged to stop the fighting 

and Gandhi broke his fast. Twelve days later a Hindu fanatic, Nathuram Godse who 

opposed his program of tolerance for all creeds and religion assassinated him. 

http://www.indianchild.com/mahatma_gandhi.htm  

Casamentos Infantis na Índia 

"Gravidez e a maternidade precoces são uma consequência inevitável do 

casamento infantil. Meninas menores de 15 têm cinco vezes mais chances de morrer 

durante a gravidez e o parto que mulheres na faixa dos vinte anos." -Estado das 

Crianças do Mundo 2007, a UNICEF. 

http://www.indianchild.com/mahatma_gandhi.htm


UNICEF define o casamento como a união filho antes dos 18 anos de idade e 

considera essa prática como uma violação dos direitos humanos. As consequências 

nefastas do casamento infantil são a segregação da família e dos amigos, limitando as 

interações da criança com a comunidade e seus pares, a falta de oportunidades de 

educação. Meninas muitas vezes enfrentam situações de trabalho forçado, escravidão, 

exploração sexual comercial e violência como resultado do casamento infantil. Por 

causa da falta de proteção noivas infantis são muitas vezes expostos a sérios riscos de 

saúde, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis e vários especialmente o 

HIV / SIDA. Há muitas razões por que os pais o consentimento para o casamento de 

crianças, tais como necessidade econômica, proteção masculina para suas filhas, 

rolamento de criança, ou opressivos valores tradicionais e normas.Globalmente, mais de 

um terço das mulheres entre as idades de 20-24 foram casados antes de atingirem a 

idade de 18 anos. Aproximadamente 14 milhões de meninas adolescentes entre as 

idades de 15-19 dar à luz a cada ano.Meninas nessa faixa etária são duas vezes mais 

propensos a morrer durante o parto do que as mulheres em seus vinte anos. Taxa de 

casamento infantil são mais elevados na África sub-saariana e no Sul da Ásia. 

Segundo o censo de 2001, são 1,5 milhões de meninas na Índia, sob a idade de 

15 anos já é casado. Destes, 20%, ou cerca de 300.000 são mães a pelo menos uma 

criança.  O censo de 2001 também estimou que a idade média de casamento aumentou 

para 18,3 para as mulheres. A média do sexo masculino é de 22,6 anos. Mas o 

casamento infantil ainda é generalizada em todo o país. Estados como Rajasthan, Uttar 

Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar e Andra Pradesh ainda têm 

idade média de casamento abaixo da idade legal de 18 para fêmeas. Por causa das 

gravidezes precoces e muitas vezes intimamente cronometrado antes de seus corpos são 

capazes de lidar com o stress da gravidez, as mães adolescentes dão à luz 

prematuramente ou para os bebês de baixo peso. A saúde da criança e da mãe está em 

risco e muitas vezes eles não sobrevivem.Casamento infantil também faz as meninas 

mais vulneráveis à violência doméstica, abuso sexual e incapacidade de completar o 

ensino primário. É também descobriram que as taxas de mortalidade infantil são mais 

elevados do que a média nacional nos estados onde o casamento infantil é altamente 

prevalente.   

De acordo com NFHS-III pesquisa 47,3% das mulheres de 20-24 anos foram 

casados por 18 anos. Destes, 2,6 por cento foram casados antes de completar 13 anos, 

22,6 por cento eram casados antes eram 16, e 44,5 por cento eram casados quando 

tinham entre 16 e 17. Em alguns estados o percentual é bastante elevado: 65,2% 

Rajasthan, Uttar Pradesh 58,6%, 57,3% Madhya Pradesh, Jharkhand 63,2%, 55% 

Chhattisgarh, Bihar 69% e Andra Pradesh 54,8% Os Estados onde a prevalência é baixa 

são Himachal Pradesh 12,3. %, Punjab 19,7%, e Kerala 15,4%.  

O casamento de crianças na Índia tem graves implicações para o controle da 

população como noivas adolescentes possam ter alta fertilidade e um número de 

gravidezes indesejadas. Estados onde o casamento infantil é mais prevalente é também 

onde há a maior população. O casamento infantil é baixa entre as mulheres que tiveram 

acesso ao ensino superior e secundário.Casamentos na Índia são muitas vezes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=5b69UJbPKYmu9AThoYDQBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://www.unicef.org/protection/index.html&usg=ALkJrhhr39TlLspNqCo6qUQakRNDMLnSBw


registradas, e são socialmente ligação se não legalmente, o que torna difícil para o 

levantamento.   

Em 2006, o governo da Índia legislações atualização sobre o casamento infantil 

e passou a proibição do trabalho infantil Marriage Act de 2006 . 

http://www.childlineindia.org.in/child-marriage-india.htm 

Biografia de Barack Obama 

Barack Obama (1961) é político norte americano. O 44º presidente dos Estados 

Unidos. Começou a governar o país em 2009, para um mandato de quatro anos. Eleito 

pelo Partido Democrata, foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. 

Em 7 de novembro de 2012, foi reeleito com 61 milhões de votos. 

Barack Obama (1961) nasceu em Honolulu, Havaí, no dia 4 de agosto de 1961. 

Filho de Barack Obama, economista queniano e de Ann Dunham, antropóloga 

americana. O casal separou-se quando Obama tinha cinco anos de idade. Seu pai voltou 

para o Quênia. Sua mãe casou com o indonésio Lolo Soetoro. A família mudou-se para 

a Indonésia, onde Obama estudou até os 10 anos de idade, quando retornou para 

Honolulu, indo morar com seus avós maternos. Estudou na Punahou School, até 

concluir o secundário em 1979. 

Obama vai morar em Los Angeles e ingressa no Occidental College. Em 1981 

muda-se para Nova Iorque e estuda na Universidade de Columbia. No ano seguinte seu 

pai falece. Forma-se em Ciência Política na Universidade de Columbia. Em 1988 

ingressa em Harvard. No ano seguinte foi escolhido como editor da revista Havard Law 

Review, o primeiro afro-americano nessa posição. Em 1991 obtém o título de doutor em 

Direito. 

Lecionou Direito Constitucional na Escola de Chicago durante 12 anos. Atuou 

em organizações sociais, foi fundador da organização sem fins lucrativos Public Allies e 

da Fundação Woods of the Chicago. Foi defensor de causas dos direitos civis. Entre 

1993 e 1996, atuou como advogado da Davis, Miner, Barnhill & Galland. 

Barack Obama foi eleito senador no Estado de Illinois, em 1996. Em 2004 foi 

eleito senador dos Estados Unidos. No dia 10 de fevereiro de 2007, entra na campanha 

para a presidência dos Estados Unidos. No dia 3 de janeiro de 2008 ganha a primeira 

eleição contra Hillary Clinton e John Edwards. Na segunda eleição, Hilary vence. 

Durante vários meses de disputa, Obama vence como canidato dos democratas, para as 

eleições de 4 de novembro de 2008, disputando com John McCain, candidato dos 

Republicanos. No dia 4 de novembro de 2008, Barack Obama foi eleito presidente dos 

Estados Unidos, com 69,4 milhões de votos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=5b69UJbPKYmu9AThoYDQBQ&hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://www.childlineindia.org.in/Prohibition-of-Child-Marriage-Act-2006.htm&usg=ALkJrhjgZIRRehdt9JSZ-LPHsgsh4tJDzQ
http://www.childlineindia.org.in/child-marriage-india.htm


Em 2009 recebeu o Prêmio Nobel da Paz, pelos esforços para reforçar o papel da 

diplomacia internacional e a cooperação entre os povos. Em maio de 2011, comunicou 

ao mundo que Bin Ladem, líder da Al-Qaeda estava morto. 

Barack Obama foi reeleito presidente dos Estados Unidos, no dia 7 de novembro 

de 2012, com 61 milhões de votos, apenas 3 milhões a mais que seu adversário o 

republicano Mitt Romney. 

http://www.e-biografias.net/barack_obama/ 

The White House – A Casa Banca 

Há dois séculos, em 1800, a confusão se instalou nas eleições americanas para 

apurar quem, entre Thomas Jefferson e o obscuro Aaron Burr, haveria de ser 

consagrado no processo eleitoral. 

Imitando os romanos 
"Nós somos todos republicanos, nós somos todos federalistas." 

 

A tradição republicana era tão escassa no Ocidente do século XVIII, dominado 

por absolutismos, despotismos e tiranias as mais diversas, que ao ocorrerem as grande 

revoluções liberais, a americana de 1776 e a francesa de 1789, seus líderes, seus 

arquitetos e seus artistas tiveram que apelar para um simbolismo de antanho, 

desaparecido há mais de dois mil anos, o dos tempos da Roma Republicana. Se bem que 

existiam repúblicas na Genebra de Rousseau ou na Veneza dos doges, elas eram regidas 

por oligarquias endinheiradas, bem longe do Estado popular que os revolucionários 

queriam implantar. Daí os jacobinos franceses considerarem-se os representantes de 

Brutus, o senador romano que abatera a tirania de César (no caso Luís XVI), e Louis 

David, o pintor e cenógrafo da revolução, encenar nas telas e nos seus desfiles, os feitos 

patrióticos dos Horácios, das Sabinas, além de organizar majestosos funerais cívicos 

inspirados nos solenes desfiles dos romanos. 

Construindo a capital 

O mesmo deu-se com os norte-americanos. Quando pela Ata do Congresso de 

1790 o presidente George Washington ordenou a fundação de uma futura capital "às 

margens do rio Potomac, medindo dez milhas quadradas", que serviria como a sede do 

poder da União recém-implantada, o urbanista contratado, o francês Pierre L'Enfant, 

também modelou seu projeto nos traçados romanos, que, como se sabem foram 

eméritos construtores de cidades. Foi ele, L'Enfant, quem fixou que a localização do 

Capitólio (diretamente inspirado na Roma Antiga) e também a da Residência 

Presidencial, a ser erguida no número 1600 da Avenida Pensilvânia. 

O simbolismo da Casa Branca 

Para construir a Casa Branca (o nome só tornou-se oficial com Theodore 

Roosevelt, em 1902), escolheram James Hoban, um arquiteto irlandês que arrebatou o 

prêmio de US$500 dólares e cujo projeto parece ter agradado a todos. O importante, 

para o universo simbólico, era que a habitação do poder executivo era bem menor do 

que o do legislativo. O Capitólio, onde se encontrava o Senado e a Casa dos 

Representantes, era um gigantesco complexo de salões, salas e escritórios, abrigando as 

vastas ambições daquela república então nascente. Além disso, a escolha da cor branca 

tinha um poderoso significado: a residência do presidente também devia ser a morada 

http://www.e-biografias.net/barack_obama/


da pureza, da integridade e das boas intenções com que o seu transitório ocupante 

pretendia edificar o novo regime nas Américas. 

Simples, inspirada em Palladio, com harmônicos traços clássicos bem 

acentuados, com vinte e uma janelas e uma discreta porta de entrada numa frente 

sustentada por quatro colunas (seis nos fundos), a Casa Branca, apesar de possuir 100 

peças, contrastava ostensivamente com a ornamentação luxuosa, exageradamente 

barroca, da maioria dos palácio reais europeus. 

O prédio, com pedra inaugural lançada em 1792, ainda estava longe de ficar 

pronto quando o presidente John Adams, em novembro de 1800, mudou-se para lá com 

sua esposa Abigail, a principal conselheira política dele. Era o ano do término do seu 

mandato e ele desejava registrar o seu nome como o primeiro dos presidentes a vir 

ocupá-lo. A briga deu-se ao redor de quem seria o seu segundo ocupante, pois naquele 

mesmo ano de 1800, as eleições presidenciais, como as do ano 2000, terminaram numa 

confusão monumental. 

A embrulhada eleitoral de 1800 

No final, numa situação até então inédita, disputaram a primeira magistratura 

dois nomes do mesmo partido, o do Partido Republicano (John Adams, que concorrera à 

reeleição pelos federalistas, perdera a parada; diga-se que o seu próprio secretário do 

Tesouro, Alexander Hamilton, falsificou o voto do colégio eleitoral para prejudicá-lo). 

O presidente e seu vice, um tal de Pickney, haviam ficado, respectivamente, com 65 e 

64 dos votos eleitorais, enquanto que deram aos dois candidatos da oposição exatamente 

o mesmo número de votos eleitorais: 73 para Jefferson e 73 para Burr! A embrulhada 

deu-se porque não havia uma especificação constitucional para determinar quem, no 

caso de um empate, deveria ser o presidente e quem ficaria com a vice-presidência (o 

que levou, em 1804, a aprovação da Emenda XII para corrigir isso). Aaron Burr, 

oportunista, apesar de ter entrado na chapa como vice, cresceu o olho e não retirou o seu 

nome para facilitar as coisas (mais tarde, em 1804, Burr matou Hamilton, o líder dos 

federalistas, num duelo, e em 1807 foi processado por traição). 

A reinauguração de Jefferson 

Desenrolou-se então uma arrastada novela que ocupou as atenções da Casa dos 

Representantes até que, somente na 36ª rodada, os parlamentares, majoritariamente 

federalistas, o partido da situação derrotada, decidiram-se, num desses raros ataques de 

bom senso, por sufragar Thomas Jefferson. John Adams agastado com tudo aquilo, no 

dia da posse do seu sucessor, esgueirou-se da cidade sem ser notado e sequer enviou-lhe 

os cumprimentos. Nos princípios do seu segundo mandato, em 1805, com a Casa 

Branca finalmente aprontada, Thomas Jefferson, que o tempo todo foi um conciliador, 

resolveu inaugurá-la oficialmente, convidando o corpo diplomático de Washington para 

o evento. Uns anos depois, em 1814, uma tropa inglesa invasora, na época da guerra de 

1812-14, tocou fogo na Capital e quase a arruinou. 

Vândalos internos 

Nada, porém, equivalente ao estrago que a Casa Branca sofreu ao dar-se a festa 

da posse de Andrew Jackson em 1829, quando seus seguidores do Kentucky e do 

Tennessee (terra de Al Gore), uma massa selvagem de caçadores e escalpeladores de 

índios, que viera do Oeste para a posse, encharcados em uísque de milho, mal encerrado 

o discurso do novo mandatário, invadiu a morada presidencial em fúria alcoólica e 

destruiu tudo o que encontrou pelo caminho. Andrew Jackson, refugiado num hotel, foi 



o primeiro mandatário eleito que não pôde dormir na Casa Branca, a qual, em breve, irá 

provavelmente abrigar as sonecas e longos cochilos de George Bush, o pequeno. 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/casa_branca.htm 

Discuss these questions: 

O que você pensa quando vê esta casa? 

Ela é grande ou pequena? Quem mora nela? 

Onde fica esta casa? 

 

http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-25836976.jpg?size=67&uid=111cd356-ac6e-4ff2-aafa-b15c7fa320ef  

Read these facts about The White House and answer to the questions: 

Home and executive office of the President of USA, the White House, has stood as a 

symbol of the government and power of America for over two hundred years. The White 

House replicates the vision of George Washington on the design and magnitude of the 

presidential office. George Washington, however, could not live in the White House as he 

died before the construction of was completed. President John Adams and his wife Abigail 

were the first occupants of the White House. The White House is a national icon and was 

ranked second in the country's favorite architecture list by the American Institute of 

Architects. President Franklin Delano Roosevelt said that the White House is "owned by 

all American people" and the current President and First Lady call it the "People's House".  

http://www.mapsofworld.com/travel-destinations/white-house.html  
 

a. Does the President Barack Obama live in the White House because he wants? 

__________________________________________________________________ 

b. Why the President George Washington could not live in the White House? 

___________________________________________________________________ 

 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/casa_branca.htm
http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-25836976.jpg?size=67&uid=111cd356-ac6e-4ff2-aafa-b15c7fa320ef
http://www.mapsofworld.com/travel-destinations/white-house.html


 

c. What the President Franklin D. Roosevelt said about the White House? 

___________________________________________________________________ 

d. And says the current President? 

___________________________________________________________________ 
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Tais capacidades, presentes na interação envolvendo diferentes situações sociais, 

compreendem três dimensões: 

a)  Capacidades de ação  –  possibilitam ao sujeito  adaptar sua produção de 

linguagem ao contexto de  produção. Assim, as representações da situação de 

comunicação têm relação direta com o gênero, já que o gênero deve estar adaptado a um 

destinatário, a um conteúdo e a um objetivo específico. 

b)   Capacidades  discursivas  –  permitem ao sujeito escolher a infraestrutura 

geral de  um texto, bem como sua estruturação discursiva. 

Professor, as Capacidades de 

Linguagem são necessárias 

para que os alunos dominem 

os gêneros. 

 



c)  Capacidades linguístico-discursivas  –possibilitam ao sujeito realizar as 

operações  de textualização que envolvem a conexão, a coesão nominal e verbal, os 

mecanismos enunciativos de gerenciamento de vozes e modalização, a construção de 

enunciados, oração e período, e a escolha de itens lexicais. 

 

 

 

 

 

 

 

Uma sequência didática (SD) pode ser definida como uma sucessão planejada de 

atividades  progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema, um objetivo geral 

ou uma produção organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer ensinar. 

 

A sequencia didática tem, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 

gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada 

numa dada situação de  comunicação. (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 

97). 

Essas sequências orientam o professor para o trabalho com os gêneros textuais. 

Usamos as  sequências para ensinar os alunos  a dominar um gênero de texto de forma 

gradual, passo a passo, pois ao organizar uma sequência didática, o professor pode 

planejar etapas do trabalho com os alunos, de modo a explorar diversos exemplares 

desse gênero, estudar  as suas características próprias e praticar aspectos de sua escrita, 

antes de propor uma produção escrita final.  Outra vantagem desse tipo de trabalho é 

que leitura, escrita, oralidade e aspectos gramaticais são trabalhados em conjunto, o que 

faz mais sentido para quem aprende. 

É preciso ter alguns conhecimentos sobre o gênero que se quer ensinar e 

conhecer bem o grau de aprendizagem dos alunos acerca desse gênero. Isso é necessário 

para que a sequência didática seja organizada de tal maneira que não fique  nem muito 

fácil, o que desestimulará os alunos por não encontrarem desafios, nem muito difícil, o 

que poderá desestimulá-los a iniciar o trabalho e envolver-se com as atividades.  

Outra necessidade desse tipo de trabalho é a realização de atividades em duplas e 

grupos, para que os alunos possam trocar conhecimentos e auxiliar uns aos outros. 

O dispositivo didático adotado: a sequência de atividades didáticas. O 

dispositivo didático denominado sequência didática (doravante, SD) é encarado como 

um conjunto de atividades pedagógicas, organizadas de maneira sistemática em torno de 

O que é uma Sequência 

Didática? 

 



um gênero textual, em que há o objetivo de oferecer ao aluno instrumentos importantes 

para melhorar sua capacidade de ler e escrever (DOLZ, NOVERRAZ & 

SCHNEUWLY, 2004). A sequência didática visa ajudar o aluno a dominar um gênero 

de texto, contribuindo, de certa forma, para que o aluno consiga adequar o seu discurso 

a uma determinada situação de comunicação. 

Com a construção do modelo didático do gênero, chegamos a um modelo de SD, 

conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), que é constituída pelos seguintes passos: 

a) apresentação da situação; b) produção inicial; c) módulo 1; d) módulo 2; e) módulo 3; 

f) produção final, conforme o modelo genebrino  apresentado por Dolz e Scheneuwly 

(2004) e já muito difundido no Brasil. 

  

a) Apresentação da situação 

A apresentação da situação “tem por finalidade explicitar o projeto a ser 

desenvolvido com a turma” (NASCIMENTO e HILA, 2009, p.71). Nesse momento é 

importante os alunos perceberem a importância dos conteúdos que vão trabalhar. 

b) Produção inicial 

“É o momento em que o professor realiza um diagnóstico ou uma primeira 

produção oral/escrita do gênero” (NASCIMENTO e HILA, 2009, p.71). 

 

c) Os módulos 

“Os módulos ou oficinas têm a função de trabalhar com os problemas 

observados na produção inicial dos alunos, dando-lhes instrumentos” (NASCIMENTO 

e HILA, 2009, p.71).  

O modelo didático pode ser considerado, de acordo com Dolz e Scheneuwly 

(1998), como uma modelização explicativa um conjunto de hipóteses, baseadas em 

resultados de aprendizagem advindos de documentos oficiais; nos conhecimentos 

linguísticos (funcionamentos dos gêneros para os especialistas) e psicológicos 

(operações e procedimentos implicados no funcionamento e na apropriação dos 

gêneros) (PEREIRA, 2007, p.25).1264etapa, o professor trabalha problemas de níveis 

diferentes, tal como o contexto de produção, foco do artigo, e varia as atividades e os 

exercícios. 

 

d) Produção final 

“A produção final revela ao professor os ganhos, as capitalizações em torno daquilo que 

se ensinou durante as oficinas, lembrando que é importante respeitar as fases da escrita: 

planejamento, revisão e reescrita” (NASCIMENTO e HILA, 2009, p.71). 
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