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A proposta deste projeto é trabalhar o social dos 
educandos, que mesmo tendo estudado seis 
anos ou mais de inglês, procurem perceber a 
aprendizagem significativa. Com a intenção de 
demonstrar como a música pode acompanhar a 
aquisição de conhecimentos, principalmente para 
o grupo de alunos que estão deixando o ensino 
básico rumo um emprego qualquer, 
provavelmente vão se deparar com instruções em 
Língua inglesa. Este projeto tem como público-
alvo, alunos do 3º ano do ensino médio, que 
utilizando recursos de mídia farão uma reflexão 
sobre o gênero musical, observarão a 
intencionalidade das canções e através de uma 
leitura não-linear terão contato interpretativo e 
afetivo com esse gênero, pois nos oferece a 
oralidade, a escrita e a leitura afetiva visando a 
prática social. Pretendemos demonstrar o auxílio 
que a música pode trazer para o ensino-
aprendizagem dentro da sala de aula e fora dela. 

Palavras-chave Música. Ensino-aprendizagem. Leitura não-linear. 
Diferenças 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público-alvo Alunos do 3º ano do ensino médio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
APRESENTAÇÃO 

 

A aplicação do projeto será realizada no Colégio Estadual Olavo Bilac – EFM,  

em Amaporã PR; uma pequena cidade de uma única escola estadual e poucas 

oportunidades de contato com inglês, salvo casos de uso da internet. Mas não comum 

a todos. Pensando na conclusão do ensino médio que na maioria dos casos desta 

cidade de pouco mais de cinco mil habitantes passa a ser o fim da vida escolar. 

Considerando que a Escola pode fazer algo pelos alunos, mesmo quando fora dela, 

os alunos do 3º ano terão a oportunidade de perceber as diferenças entre as pessoas 

e a luta pelo avanço social dos grupos excluídos, observando como a música 

embalou grandes lutas e grandes conquistas. 

Considerando que o nível de aquisição gramatical não tem sido significativo 

para o concluinte de ensino médio, vamos valorizar o nível interpretativo dedutivo, ou 

qualquer outra forma de compreensão que permita entender a comunicação da 

Língua Inglesa. 

A autonomia expressiva da música ajudará  com diferentes leituras elevando 

o envolvimento aluno/objeto de estudo, gerando uma interação social duradoura e 

significativa. 

Dentre as possibilidades de aquisição de conhecimento da língua 

exploraremos exercícios de pronúncia, forma escrita de expressar nossas vontades. 

Identificar datas e referidos acontecimentos ou fazer referencias sobre questões 

expostas nas músicas pelos compositores. 

O uso de vídeos de músicas que revelam a vontade de construir um mundo 

melhor serão estudados através de atividades de listening,  reading, writing e 

speaking e para cada vídeo uma apresentação de produção como resultado das 

atividades. 

Como a música está em todos os ambientes as atividades poderão ser 

consideradas atividades elaboradas na sala de aula, no laboratório de informática, em 

casa ou em ambientes onde se escute as músicas estudadas. 

  A implementação do projeto na escola será em 32 horas/aulas subdivididas 

em duas horas/aulas, podendo algumas atividades serem desenvolvidas na sala de 

informática, pois serão usados recursos tecnológicos para a aquisição de materiais de 

consulta. 

 



 

 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementação do projeto Carga Horária 

Apresentação do Projeto à Equipe 
Pedagógica 

1 h 

Apresentação do Projeto aos Professores e 
Funcionários na Semana Pedagógica 

1h 

Atividade 01 2h 

Atividade 02 2h 

Atividade 03 2h 

Atividade 04 1h 

Atividade 05 1h 

Atividade 06 2h 

Atividade 07 2h 

Atividade 08 1h 

Atividade 09 1h 

Atividade 10 2h 

Atividade 11 2h 

Atividade 12 1h 

Atividade 13 1h 

Atividade 14 1h 

Atividade 15 1h 

Atividade 16 1h 

Atividade 17 1h 

Atividade 18 1h 

Atividade 19 1h 

Atividade 20 2h 

Atividade 21 2h 

TOTAL 32H 

 
 
 
 
 



 

 

O primeiro passo é sentir a reação de nossos alunos ao falarmos sobre 

música, de uma forma geral. Oralmente vamos perceber os vários comentários 

baseando-se em perguntas instigadoras. Questioná-los com estas perguntas abaixo:. 

1- Com qual frequência você escuta música? 

2- Em sua casa tem algum instrumento musical? 

3- Existem músicas que você não gosta de ouvir? 

4- Porque não escutamos músicas diferentes da nossa cultura? 

5- Existe tipos de músicas que são discriminadas? Quais? Por quê? 

6- Você ouve músicas e presta atenção à letra? 

7- Qual música que mais marcou a sua vida? 

Depois de escutar e respeitar oralmente as diferentes opiniões sobre as 

questões acima, sem dizer quem está certo ou errado, apresentar a letra da música 

na Tv pendrive com escrita e áudio em inglês, cantar e pronunciar as palavras 

pausadamente a fazer depoimentos se já escutaram a música e onde. 

 

 
I will survive  (Glória Gaymor) Disponível em : http://youtube/8YlnhtXo0Tk  Acesso em 
10/10/2012.  ( professor , se não conseguir acessar copiar o link e colar no youtube)  

 

 
Atividade 1: Entregar a letra da música para os alunos e  desenvolver a atividade. 

 
1- Passe os olhos na letra da música e sublinhe as palavras que você conhece. 
2- Comente com os colegas algo que você tenha entendido da música.  
3- Em qual tempo verbal está o título da música? 
4- Por que você acha que o título está nesse tempo verbal? 
5- Você já escutou esta música em algum baile ou veículo de comunicação? 

 
 

Atividade 2: Releia o texto e responda:  
 

1- Decide if the sentences below are true T or false F according to the music. 
 

a- She is a stupid woman.                  T (    )              F  (    ) 
b- She is happy with her marriage.     T (    )             F  (     ) 
c- Her husband loves her too much   T (    )              F (     ) 
d- She will survive.                              T (   )              F (     )    

 

2. Circle the odd word out according to sound 

a. survive, alive, give,  sigh 

b. Should, would, thought, look 

http://youtube/8YlnhtXo0Tk


 

 

c. So, got, broke, know 

d. leave, break, space, save 

 
 

Atividade 3: Procure na música frases equivalentes em inglês. 

 

1- Eu sobreviverei____________________________________________________. 

2- Eu deveria ter trocado a chave________________________________________. 

3- você Pensou que eu morreria_________________________________________. 

4- I tenho minha vida toda para viver______________________________________. 

 5- Se eu soubesse que você voltaria______________________________________. 

6- Para alguém que me ame_____________________________________________. 

7- No começo eu tive medo______________________________________________. 

8- O quanto você me fez mal____________________________________________. 

 

A retomada da aula vale a pena ouvir  

 

Atividade 4 :  As opiniões sobre as características de Gloria Gaymor a cantora da 

música. 

1- Qual a aparência física da cantora no vídeo que vocês assistiram da música? 

2- Essa música tem função social para qual grupo de pessoas? 

3- Agora assista ao vídeo: Disponível em: http://youtube/snGEq35N_sI Acesso em 

10/10/2012, e compare a aparência da cantora nos dois vídeos.  

 

É necessário, no mundo atual que a educação seja acompanhada ou até 

dirigido pela tecnologia, então o professor pode conduzir os alunos até o laboratório 

de informática e com a conta do e-mail, inscrever-se no TUMBLR, ambiente que 

facilitará aos alunos produzirem suas tarefas e o professor pode acompanhar as 

tarefas em qualquer hora e em qualquer ambiente. 

Para inscrever-se no tumblr, basta o professor procurar o ambiente virtual 

Disponível em : https://www.tumblr.com/ Acesso em 11/10/2012, e inscrever-se para 

abrir uma conta, depois os alunos fazem o mesmo e neste ambiente clicar em seguir 

o professor para realizar as atividades. 

Os alunos também podem seguir os colegas para acompanhar as atividades. 

Disponibilizar tempo para utilização do laboratório de informática da escola. 

http://youtube/snGEq35N_sI
https://www.tumblr.com/


 

 

             Verificar inicialmente se cada aluno que possua internet conseguiu inscrever-

se no tumblr. Caso alguém não tenha conseguido o professor poderá ajudá-lo. As 

próximas atividades serão acompanhadas no caderno ou no computador, conforme a 

vontade do aluno, uma vez que as atividades tumblr ficam registradas e fáceis de 

acompanhar. 

Para fazer a atividade palavra cruzada é necessário acessar a URL abaixo, 

escolher as palavras que você que da música para montar sua palavra cruzada, e dar  

significado a todas elas ou uma informação sobre as mesmas. Você pode escolher 

até 50 palavras que o programa fabricará os quadrinhos. Cada aluno produzirá suas 

próprias palavras-cruzadas. 

Disponível em: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp 

Acesso em 14/10/2012. 

 

Exemplos: 

 

1- door , objeto por onde passamos para entrar ou sair de casa. 

2- survive, verbo que indica uma retomada da vida. 

3- will, palavra que auxilia na construção do futuro. 

4- Gaymor, cantora da música I will survive. 

5- was, passado do verbo to be para a I,He e She. 

6- first- numeral ordinal equivalente a um. 

7- thinking, o presente contínuo do verbo think. 

8- give- presente do verbo “dar”. 

9- die- verbo morrer em inglês. 

l0-along, tradução de sozinho. 

11-broken- passado do verbo quebrar 

12-shoud, auxiliar para dar conselhos ou sugestões. 

13-alive, estar vivo,com vida. 

14-music, composição para ser cantada. 

 

Depois de produzir sua própria palavra-cruzada, o aluno apresentará à sala, 

ou no tumblr. A ferramenta da internet produzirá o espaço necessário para inserir as 

palavras. Divirta-se. 

 

Let’s do this crossword 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp


 

 

 
 

 
Across  
 
5. palavra usada para iniciar conselho 
6. forma negativa de did 
7. verbo ir 
8. chave, fechadura 
10. sobreviver no presente 
 
Down 
1. petrificada, paralisada 
3. termo que introduz condição 
4. verbo, pensar 
7. sobrenome da cantora Glória 
9. verbo auxiliar, poder 
 

 

 
 

 

 

Atividade 5: Leia o texto abaixo 



 

 

 

 (professor, a finalidade dessa atividade é levar o aluno a perceber que o texto é uma 

tradução da música). 

 

No começo tive medo de ocupar o meu próprio eu, muitas vezes machucada, 

humilhada, passava as noites em claro pensando o que fazer. Refleti muito se 

poderia viver do lado de alguém que só me trouxe desgosto e por pensar que não 

vale a pena decidi que vou continuar sozinha. Eu já sei como me arranjar. E mesmo 

assim, sabendo o tanto que me fez chorar, você vem porta a dentro como se nada 

tivesse acontecido. Eu deveria ter trocado aquela maldita fechadura, quem lhe essa 

droga de chave, nunca imaginei nem por um segundo que você voltasse. Depois de 

tudo você volta para ver como eu ficaria sem a sua presença, eu me amo cara, não 

morri, eu sobrevivi e não preciso mais de você. Essa cara de tristeza não vai me 

enganar e nem vai mais me incomodar. Eu sobreviverei, eu sobreviverei, enquanto 

eu souber que posso amar novamente terei forças para lutar, não preciso ser 

submissa a alguém nem à sociedade, sobreviverei. Foi preciso muita força para 

reconstruir tudo que perdi, juntarei os cacos do meu coração e construirei um 

novinho, sem mágoas, sem brigas, sem dor, sem você.   

                                                                                         . 

(Esse texto é uma adaptação do autor  para  atividades com do a música “I will 

survive)     

 

 

Atividade 6 : Agora em grupos de quatro, escrever um pequeno texto em português 

sobre a música. Comentem com os colegas e troquem ideias. ( O professor fará as 

correções dos  textos). Depois de corrigidos os alunos farão a tradução em inglês dos 

textos deles para montar um painel  

 

Atividade 7 :  Questionar os alunos oralmente:  

1- Quem sofre mais com a violência doméstica?  

2- As pessoas que sofrem violência doméstica procuram a justiça? 

3- Existem leis que protegem essas pessoas? 

4- Vocês já ouviram falar da lei Maria da Penha? 

5- O que vocês sabem sobre elas? 

6- Como você resolve problemas que lhe afetam emocionalmente? 



 

 

7- Você consegue facilmente dirigir sua vida com seus próprios pensamentos ou 

recorre a alguém para lhe aconselhar? 

8-  Vale a pena ser violento? 

 

Atividade 8: Read the text 

 

  Passe os olhos pelo texto, sublinhe as palavras que você conhece e depois 

comente com seus colegas sobre as informações que você conseguiu entender do texto.  

 

Maria da Penha 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

This article is about Brazil's federal law against domestic violence. For other 

related topics, see Outline of domestic violence.  

Brazil's Federal Law 11340, also called Lei Maria da Penha,  was put in place 

with the intent of reducing domestic violence. It was sanctioned on August 7, 2006 by 

the President, Luiz Inácio Lula da Silva (2006-2010).[1] Among the changes initiated 

by the law was an increase in punishment for those who practice domestic violence 

towards women. The law was put into practice on September 22, 2006; the first 

offender was arrested in Rio de Janeiro the next day, after trying to strangle his ex-

wife. 

The name of the law is a tribute to Maria da Penha Maia, a woman whose ex-

husband attempted to murder her twice, causing her to become paraplegic. Today she 

is a notable figure in the movement for women's rights in Brazil. 

This law states that aggressors are no longer to be punished with alternative 

sentences, increases the maximum sentence from one to three years, and also 

provides for measures ranging from removing the abuser from the home, to banning 

them from the proximity of the women and children attacked. 

This law is also notable for being the first Brazilian federal law that includes the 

term "sexual orientation": it says that "all women, regardless of ... sexual orientation  

..., have the fundamental human rights." 

Domestic violence between same-sex partners, be them male, female or 

transgender, and of a female against a male in a heterosexual relationship, are also a 

crime according to the law. 

 



 

 
 

Atividade 9: Based on the text, choose the best alternative to complete the 

sentences. 

a- This article is about_________________________________________________ 

b- Domestic violence__________________________________________________ 

c- The law was put____________________________________________________ 

d- Brazil’s federal law 11.340,___________________________________________ 

 

2- Answer the questions with sentences of the text 

a-  Quando foi sancionada a lei Maria da Penha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b- Em qual veículo de comunicação você pode encontrar este texto? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c- Na gestão de qual presidente foi assinada esta lei? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d- Por que a lei tem este nome, Maria da Penha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Atividade 10 : A preocupação com as condições de emprego é muito comum para o 

aluno do 3º ano desta escola, o subemprego e as péssimas condições de trabalho 

gera uma ansiedade em  refletir sobre este tema, a música pode alertar e sugerir 

ações sociais, mesmo ela sendo de qualquer época. Vamos aos questionamentos. 

 

1- Quem pratica alguma atividade profissional? 

2- Quantos alunos tem carteira de trabalho? 



 

 

3- Quantos têm carteira de trabalho assinada? 

4-Que atividade profissional você pretende seguir? 

5- Que faculdade você pretende estudar? 

 

 

Atividade 11 : Assista ao vídeo: http://youtu.be/rYr7yvYc4wQ. Uma música de  

Tennesse Ford,   nos anos 50. Entregar a letra da música para os alunos e 

acompanhar com a tv pendrive. 

 

1- Listen the music and complete these sentences with the correct word. 

Acompanhe a música na tv pendrive para completar o exercício. 

a- Some people___________man is made outta mud . 

b- I picked up my shovel and I___________to me. 

c- Another day older and deeper in _____________. 

d- And _____________do you 

e-  A mind that’s_________and back that’s___________. 

 

2. Circle the odd word out according to sound 

a- Mud, blood, strong 

b- Mine, shine, aside, died, look 

c- So, got, broke, know 

e- leave, break, space, save 

 

3. Match the words and the prepositions 

1. Listen 

2. walk 

3. pick 

4. stand 

5. get 

6. Fall 

a. around 

b. by 

c. of 

d. to 

e. down 

f. up 

 

1................2. ................3. ................4. ................5. ................6. ................ 



 

 

  

  

 

4 - Consulte o texto e marque um x na questão que aparece no texto.  

(  ) Some people say a girl is made outta mud 

(  ) Muscle and blood and skin and bones 

(   ) I was born in night 

(   ) You load sixteen tons 

(   ) Another day older and deeper in debt 

(   ) I owe my soul to the company store 

 

5 - Encontre no texto frases equivalentes em inglês, retirando-as do texto: 

 

1- Nasci numa manhã em que o sol não brilhava. 

_______________________________________________________________ 

 

2- Um homem é feito de músculos e sangue. 

_______________________________________________________________ 

 

3- Uma mente fraca e costas fortes. 

________________________________________________________________ 

4- Você carrega dezesseis toneladas, o que ganha? 

 

 

 

Atividade 12 : Nesta próxima atividade na sala de informática o aluno deve postar as 

atividades feitas no tumblr um vídeo de uma música em inglês que ele conheça ou 

goste. Se não conseguir ou não puder postar, escrever o nome da música e o autor 

da música. 

 

Atividade 13 :       Elaborar no laboratório de informática palavras cruzadas sobre a 

música sixteen tons, se a ferramenta  

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp.  Troquem as 

palavras cruzadas com os colegas e os ajudem resolvê-las. 

  

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp


 

 

 

Atividade 14: Leia o texto abaixo (professor, a finalidade dessa atividade é levar o 

aluno a perceber que o texto é uma tradução da música). Compare a música com 

esse texto adaptado em português. 

  

Dezesseis Toneladas 

 

Não posso dizer de que material é feito o ser humano, se ele é pobre então, 

nem se fala, alguns dizem que somos feitos de lama que se transformam em 

músculos e sangue, sustentado por um esqueleto e coberto por uma pele, mas a 

mente muito fraca para costas tão fortes. De que é feito um pobre? 

Cavar, cavar você retira das minas 16 toneladas de carvão, se esgota ,bate  a 

pá todo santo dia e ainda diz para São Pedro não lhe levar, quer conseguir dignidade, 

mas quem fica mais rica é a companhia, eles levam até nossas almas. 

A cada dia mais velho e mais endividado, parece que eu nasci num dia que o 

sol não brilhava, de novo na mina carrego mais dezesseis toneladas e um “Deus 

abençõe sua alma” ouço do chefe. 

O mundo vai acabar, mas não acabou ainda, você carrega dezesseis 

toneladas e nem dá pra pagar as contas, parece que nascemos  quando estava 

chovendo brigas e problemas me acompanham, será que eu nasci no meio de um 

canavial e fui criado por uma leoa e ainda hoje nenhuma mulher me fez andar na 

linha?  

Temos punhos de aço, punhos de ferro, o esquerdo e o direto fortíssimos se 

você tiver medo é melhor não nos acompanhar a luta é dura e você pode me atrasar. 

Um dia mais velho, um dia mais pobre , a companhia um dia mais rica e 

planejam reformas. 

(Texto baseado na música Sixteen tons adaptado pelo autor do projeto). 

 

Atividade 15: Elabore um pequeno texto em português ou Inglês a respeito da 

música. 

Obs: Veja como esta música de protesto foi suavizada no Brazil por Noriel Vilela. 

Assista o video: http://youtu.be/Beo_jHowU-I   Nos anos 60 e 70 a população não 

podia expressar protestos ou desconfortos, muitos cantores preferiam cantar em 

inglês e esconder seus nomes verdadeiros, cantavam as músicas de protestos, mas 

http://youtu.be/Beo_jHowU-I


 

 

suavizavam com letras que não tinham comparação com a verdadeira intenção 

original, pois poderiam ser presos pela censura militar. 

 

Atividade 16: Exercício de pronúncia acompanhando cantando o vídeo da música 

estudada com auxílio da tv pendrive, sixteen tons ou no link 

http://youtu.be/1PITYbSZZfk . Para executar esta atividade os alunos em posse do 

controle da tv pendrive deverá identificar a frase na música e dar um stop no texto. 

Cada aluno receberá uma frase recortada da folha de papel. Divirta-se.  

 

Atividade 17: Read the text 

 

Passe os olhos no texto, fazendo uma leitura superficial e obtenha alguma informação 

sobre uma revolta. 

 

Revolt of the Lash  

 

A severe depression hit the Brazilian economy. The economic hardship, the 

racism prevalent in all branches of the Brazilian armed forces, and the severe 

discipline enforced on all navy ships spawned a mutiny, known as the "Revolt of the 

Lash", among sailors on the major warships. 

Many of the black sailors on Minas Geraes were slaves who had been freed 

under the Lei Áurea, or their sons. They were forced to enter the navy, where they 

faced widespread discrimination. It was common for officers to direct "racial abuse and 

physical violence" at the sailors, who could not escape this abuse because they were 

required to serve for 15 years. Officers were quick to administer punishment with 

"leather whips tipped with metal balls" for even minor infractions. Early in 1910, black 

sailors unhappy with their situation began planning an uprising; they chose João 

Cândido Felisberto — an experienced sailor later known as the "Black Admiral" — as 

their leader. 

In mid-November, sailor received a sentence of 250 strokes of the whip, in 

front of his fellow sailors, even though the practice had been banned by law. The 

punishment continued even after the sailor fainted. The incident infuriated the nascent 

mutineers; they were not ready and could not revolt immediately, but they quickened 

their preparations. 

http://youtu.be/1PITYbSZZfk


 

 

 

   texto e imagem retirado do wekipedia 19/11/2012. 

 

 

1- Answer these questions according to the text. 

a) Who is João Candido? 

b) Where happened the revolt of the lash? 

c) What was the punishment to the black sailor? 

d) When happened thi revolt? 

e) They got to finish the punishment? 

 

 

2-Choose the correct answer. Write False or true. 

a- These black men was slaves                                                               (    )     

b- The punishment was jail.                                                                      (    ) 

c- This fact was practicated in Brazil                                                        (     ) 

d- It famous leader was João Candido The black Almirant                       (     )        

 

3- Relacione as  palavras colocando o número correspondente. 

1-punishment              (    ) navio 

2-revolt                        (    ) chibata 

3-famous                     (    ) punição  

4-lash                          (    ) situação 

5-situation                   (    ) revolta 

6-unhappy                   (    ) famoso 

7-ship                          (    ) infeliz 

 

 

Você já estudou sobre a revolta da chibata?  Yes(   )       no (    ) 

 



 

 

 

Atividade 18 : Enquanto escutamos a música sixteen tons os alunos com a ajuda do 

dicionário vão escrever as profissões mais encontradas na cidade. Ou encontrar no 

quadro abaixo. 

                

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- Elaboração em grupo de sentenças envolvendo profissões e parentes. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

3- Complete the sentence with occupations, 

A) When I stay at university  I want to became a _____________________. 

B) Felipe Massa is a___________________________. 

C) Tennessee Ernie Ford is a ____________________________. 

D) Glória Gaymor is a _______________________________. 

E) Luis Inácio was __________________of Brazil. 

F) João Candido was a__________________________________. 

 

 

Atividade 19: Esse ano foi aprovado oficialmente a política de cotas nas 

universidades do Brasil, reservando 50% das vagas das IES gratuita para alunos 

oriundos da Escola Pública, sendo observado o recorte para negros, indígenas e 

AVOGADO- LAWER-TEACHER-NURSE-SECRETARY-FARMER-WORKER-OFFICE 

BOY-DOCTOR-DRIVER-PILOT- BUILDER MAN- PUMBLER-TAXI DRIVER- 

MUSICIAN – ARTIST- DENTIST- 

FATHER-MOTHER-SON-BROTHER- SISTER- GRANDFATHER- GRANDMOTHER-

UNCLE- AUNT- NEPHEW-DAUGTHER- 



 

 

portadores de necessidades. Faça uma leitura superficial e consiga algumas 

informações. 

 

 

Research Conducted 

 

A research article published in 2011 indicated that 63.7% of Brazilians believe 

that race interferes with the quality of life. For the majority of the 15,000 interviewed, 

the difference between white people's life and nonwhite's is evident: 

At work: 59% 

In questions related to police justice: 68.3% 

In social relations: 65% 

Results conducted in 2008 supposedly show that people are not surprised 

about this difference—although a large percentage of the population is black or has 

black ancestry, they represented no more than 8% of the 513 chosen representatives 

in the last election year. The salary of Whites in Brazil are, on average, 46% over the 

salary of Blacks. This difference might be explained by differences in education. 

Of those earning less than minimum wage, 63% are Black and 34% are White. 

Of the richest Brazilians, 11% are Black and 85% are White In a survey conducted in 

2000, 93% of respondents acknowledged that there is racial prejudice in Brazil, but 

87% of those same respondents claimed that they felt no racial prejudice. This 

indicates that Brazilians recognize that there is racial inequality, but prejudice is not a 

prevalent issue; it is seen as the remnants of slavery. According to Ivanir dos Santos 

(the former Justice Ministry's specialist on race affairs), "There is a hierarchy of skin 

color where blacks appear to know their place." 

 

NOTEM: 

O termo black é usado em inglês para expressar raça. A palavra negro, em inglês, 

está relacionada com a condição escrava. 

 

I- Answer these questions according to the text: (use um frase do texto) 

a) Escreva a porcentagem de pessoas que acreditam serem prejudicados no trabalho 

por serem diferentes? 

  



 

 

b) Qual a porcentagem para os que acham que as diferenças atrapalham nas 

relações sociais? 

 

c) No Brasil existe uma hierarquia pela cor de  pele?   

 

d) Qual a porcentagem de negros que se consideram ricos? 

 

2-Existem muitas palavras de fácil entendimento no texto. Identifique-

as__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

3- As pessoas devem selecionar o tipo de música que escutam ? 

4- As músicas devem receber rótulos como “religiosa” “negra” “som de preto de 

favelado”  ou “do diabo”? 

5- Tem algum tipo de música que você não escutaria? 

6- Answer these questions using a sentence in English from the text : RESEARCH 

CONDUCTED. 

 

1- Quando foi publicado este texto?____________________________________. 

2- Qual a porcentagem de pessoas que acham que a diferença racial atrapalha no 

trabalho?________________________________________________________. 

3- Qual a porcentagem de pessoas que acreditam que a diferença racial interfere 

nos relacionamentos sociais?_________________________________. 

4- Quantos por cento o salário da população branca está acima da população 

negra?_______________________________. 

5- Quem divulgou esta pesquisa e qual sua profissão? 

 

6- Escreva um pequeno texto sobre o que você tenha entendido do texto, research 

conducted. 

 
 
Atividade 20: Vamos escutar a música de Michael Jackson “ Black or White” 

Disponível em: http://youtu.be/zjZwi_PJiio . Acessado em 18/10/2012. 

O professor deve disponibilizar a letra da música na tv pendrive e verificar 

http://youtu.be/zjZwi_PJiio


 

 

algumas pronúncias e formas de se expressar no vídeo. Os alunos poderão baixar 

conteúdos nos links citados pelo professor se quiserem estudar em casa. 

 
 
IDEIAS PRECONCEITUOSAS 
 
As pessoas do mundo todo gostando ou não escutaram a música de Michael 

Jackson, mas não acompanharam seu sofrimento durante sua trajetória artística, o 
tanto que tinha que trabalhar, o tanto que era cobrado. O curioso é que também um 
outro famoso artista sofreu preconceito durante sua carreira podendo se apresentar 
somente em clubes negros, sendo naturalmente de cabelos e olhos claros, pintava 
seu cabelo e aprendeu a cantar como os negros cantavam, algum tempo mais tarde 
sua filha casa-se com um negro. Atualmente os Jackson têm os direitos financeiros 
das obras de Elvis Presley e Michael Jackson. Assista ao vídeo sobre Michael 
Jackson Disponível em: http://youtu.be/d6630_teToE. Acesso em 20/10/2012, e então 
compare com o vídeo sobre Elvis Presley Disponível em: 
http://youtu.be/YMeQm4YQ_J8. Acesso em 20/10/2012 . Dirija-se ao laboratório de 
informática e com as URLs, tire suas conclusões e comentem com os colegas. 
 
 
Atividades: 
 
1- Compare os vídeos e comente sobre os dois artistas? 
 
2- Você já assistiu ou escutou músicas de Elvis Presley? 
 
3- Qual o seu artista preferido? Por quê? 

 
 

Black or White 
 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

"Black or White (The Clivillés & Cole (C&C) Remixes)" cover. 

"Black or White" is a single by American singer-songwriter Michael Jackson. The song 

was released by Epic Records on November 11, 1991 as the first single from 

Jackson's eighth studio album, Dangerous. It was written, composed and produced by 

Michael Jackson and Bill Bottrell. "Black or White" has sold 13 millon copies worldwide 

(by comparison, "Billie Jean" has sold 17 millon copies). 

 
 
4- Responda baseando-se no texto black or White: 
 
a) Quando foi gravada esta música? 
 
 
 
b) Quem compôs e produziu Black or White? 

http://youtu.be/d6630_teToE
http://youtu.be/YMeQm4YQ_J8


 

 

c) Qual a quantia de copias vendidas desta música?_______________________. 
 

 
 

Atividade 21 : Depois de ler o texto abaixo elaborado pelo professor o aluno deve 
escrever seu próprio texto e trocar os textos entre eles . Depois de corrigido pelo 
professor eles serão expostos na sala.  

 
PRETO OU BRANCO? 

Convidei minha garota para um passeio num sábado desses e escutei vozes 

dizendo não acreditar que esta garota esteja comigo. Não me importo pois somos 

feito um para o outro. Outros ainda diziam que acreditam em milagres e outros diziam 

não importar se a pessoa amada é preta ou branca.  

Eles estamparam minha imagem com minha namorada, eu falei sobre 

igualdade, eu falei sobre respeito, eu disse que a verdade depende de bons 

argumentos e não sei se estou certo ou errado. Mas, se você está pensando em 

nosso relacionamento ele é perfeito em preto e branco. 

Estou cansado desses pensamentos racistas, estou cansado se suavizar 

certos tipos de ofensas e não tenho medo dos “Brothers” nem dos que se escondem 

embaixo dos lençóis brancos e também não consigo assustar ninguém e esta menina 

significa muito para mim. Existe um rap que cita proteção para as gangues, clubes e 

isso causa dor nas relações humanas que explode em guerras pelo mundo seria bom 

se uma pessoa pudesse ficar de ambos os lados. Não importa se você é cidadão ou o 

lugar de onde você veio, que importância tem a sua aparência, são apenas lugares 

rostos. Já vi o brilhante ficar mais opaco onde você está este é o seu espaço. Não vou 

passar minha vida sendo apenas uma cor. 

Não precisa dizer que concorda comigo, escutei seus comentários, agora se 

você está pensando no meu relacionamento é melhor refletir sobre o seu, o que 

importa se alguém é preto ou branco. Mas se você quer ser meu irmão, não importa 

se você seja preto ou branco. Sei que para você é difícil imaginar alguém e não 

começar a descrição pela cor da pele. Preto ou Branco? 

. 
  
1-Answer  YES or NO  IF you have had these problems. 
 
HAVE YOU   
1- met a famous artist ___________________________________ 
2- had  a experience on an airplane  _____________________________ 
3-  had a dream that later come true _____________________________ 
4-  fallen in love _____________________________________________ 



 

 

5-  got a tattoo ______________________________________________ 
6-  got a diarrhea ____________________________________________ 
7-  had a problem with bulling __________________________________ 
 
 
Agora encontre um colega e pergunte comparando suas respostas com a 

dele. 
OBS: estas atividades poderão ser acompanhadas pelo tumbl, grupo de 

seguidores que trocam informações mútuas na internet. Os alunos poderão usar o 
laboratório de informática ou se próprio computador. 

 
Jogo de memória auditiva: 

Usando as palavras escritas na lousa, memorize as palavras durante algum 
tempo. 

Divide-se em grupos de cinco pessoas. Um integrante do grupo formula uma 
frase que deverá ser repetida por outro aluno do grupo que acrescentará mais outra 
palavra formando assim uma terminação com duas palavras, o terceiro aluno repetirá 
a frase e acrescentará a terceira palavra que deverá ser repetida pelo próximo. Caso 
alguém não repita na sequência deverá ser eliminado do jogo e recomeçar o jogo. No 
recomeço a ordem das palavras podem ser trocadas. 

  
 
 

 
 
 
 
 
  
FRASE  A  SER  REPETIDA:  
 
PRIMEIRO ALUNO:  I went to London and bought_a computer 
SEGUNDO ALUNO: I went to London and bought a computer, a watch… 
 
 
 

 Avaliação do poder que a música tem na comunicação em suas variadas 

formas. As atividades finais serão de exercícios de videokês das músicas escolhidas 

pelos alunos e apresentadas em coral e individual para toda a escola no 

encerramento da intervenção. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Durante todo o processo de atividade da intervenção as orientações estão 

inseridas. Visando uma inclusão digital as atividades dos alunos estarão no caderno 

mas também à medida do possível estarão registradas no tumblr que funcionará como 

BOOK  COMPUTER  TELEVISION  MOBILE PHONE  BALL 

RADIO   CLOTHES   SHIRT   CHOCOLATE   CAR   WATCH 

JACKET   SHOE  RACKET. 



 

 

um caderno digital. 
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