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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Bom de Ler apresenta aqui 
este Manual do Professor Digital para a obra A 
outra perna do saci. Trata-se de uma proposta 
que visa contribuir para a formação de leitores 
autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, 
contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se 
aprende e se ensina, dado que não é um ato 
natural como a fala, por exemplo. Um leitor não 
nasce pronto, precisa ser formado. A aprendiza-
gem da leitura envolve a aquisição de uma série 
de competências e habilidades que devem ser 
trabalhadas na escola por meio de estratégias 
e projetos que possibilitem a compreensão da 
leitura pelas crianças e pelos jovens como uma 
prática social, uma ferramenta que lhes possi-
bilitará não só a comunicação com aqueles com 
quem se relacionam, mas a compreensão de si 
próprios e do mundo em que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA, aquela que, como define o educador 
espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para 
o conhecimento das obras e dos autores e auto-
ras mais significativos do cânone literário, mas, 
também e sobretudo, para a aquisição de hábitos 
de leitura e de capacidades de análise dos textos, 
para o fomento da experiência literária em torno 
de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, 
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para o estímulo da escrita criativa de intenção 
literária” (LOMAS, O valor das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo 
que começa na mais tenra idade, em casa e em 
família, e se estende por toda a vida do indiví-
duo, inclusive a vida escolar, pois acreditamos 
que aprender a ler é muito mais que aprender a 
decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual 
será sempre uma dentre as inúmeras possibilida-
des de trabalho para a construção de um leitor 
autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educa-
dor, a tomar o livro A outra perna do saci como 
um ponto de partida para sua programação do 
ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos 
sugestões de atividades para poder oferecer aos 
seus alunos razões e opções para ler, multipli-
cando e diversificando situações de leitura que, 
sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas e va-
riadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos 
que leem. 

Apostamos no papel fundamental do pro-
fessor e da escola como mediadores de leitura e 
entendemos que também é nossa função, como 
editores, fortalecer e estimular as relações esta-
belecidas entre o livro e o leitor, porque acredi-
tamos na condição formativa da literatura, não 
só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade do ser humano. 
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Esperamos que este Manual se constitua 
numa ferramenta de acesso à língua escrita e 
compreensão leitora, elementos essenciais tanto 
para a apropriação de todas as matérias do currí-
culo escolar como para a construção de cidadãos 
atuantes na sociedade em que vivemos. 

Bom de Ler
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Um cientista apaixonado por libélulas 
que se tornou escritor: quem é Angelo 

Machado, autor de A outra perna do saci 

Angelo Machado é cientista, professor e escritor. 
Sua trajetória é marcada por muitas paixões: 
neurobiologia, libélulas, literatura infantil e meio 
ambiente. Natural de Belo Horizonte, foi pesqui-
sador na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Machado identificou 48 novas espécies 
e quatro gêneros de libélulas. Além disso, seu 
nome foi incorporado a 27 seres vivos — entre 
libélulas, borboletas, besouros, aranhas e até 
um fungo — como homenagem de outros pes-
quisadores à sua dedicação e pesquisa na área.

Aos cinquenta anos, resolveu escrever livros 
para crianças e jovens e consagrou-se como es-
critor, com muitas obras premiadas, tais como: 
O velho da montanha, uma aventura amazônica; 
O tesouro do quilombo; Chapeuzinho Vermelho 
e o lobo-guará e O dilema do bicho-pau. 

Machado atua também como ambientalista, 
dedicado à área de preservação de espécies ame-
açadas de extinção. Em 2015, doou sua coleção 
pessoal constituída de 35.250 exemplares de 
1.052 espécies de libélulas, reunidos ao longo de 
65 anos, para a Universidade Federal de Minas 
Gerais. 

Hoje (2018), aos 84 anos, dedica-se a in-
ventar boas histórias, que revelam, além de seus 
conhecimentos da biologia e da importância da 
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preservação da diversidade no meio ambiente, 
também seu bom humor e grande amor pelo Brasil. 

Unindo ciência e arte: quem 
são os ilustradores

Lor e Thalma atuam juntos em diversos livros 
de Angelo Machado. Lor (pseudônimo de Luiz 
Oswaldo Rodrigues) é também cientista e es-
tuda neurofibromatoses, após sua filha ter sido 
diagnosticada com a doença. Como cartunista, 
publicou em periódicos, como Diário Popular, 
em cartilhas didáticas e em livros infantis, como 
este. Thalma é artista formada pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, com especialização em 
gravura. Ministra cursos de desenho e, além de 
livros infantis, ilustra livros de medicina e saúde.

Conhecendo a obra

Em A outra perna do saci, as personagens que 
habitam nossa floresta (e nossa cultura popular) 
estarão reunidas em um campeonato de futebol, 
organizado pelo saci, que pretende se tornar tão 
famoso quanto o jogador Ronaldo, da seleção 
brasileira. Para isso, o travesso Pererê decide 
que não pode ter mais uma perna só. No final, o 
livro possui um glossário que apresenta melhor 
os seres mitológicos aos leitores.
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Saci Pererê entra em campo: o 
craque de uma perna só?!

Por que seu aluno vai gostar desse livro

O saci acordou às cinco horas da tarde. Sua 
mãe comentou: 

— Levantou cedo, filho.
— Tenho muito trabalho hoje, mãe — ex-

clamou ele, enquanto procurava seu cachimbo e 
sua carapuça vermelha. — Tenho que espantar 
os cavalos, abrir as porteiras da fazenda pro 
gado comer a horta, soltar os porcos e quebrar 
todos os ovos do galinheiro. 

— Isso, filho! Bagunça tudo bem direitinho! 
Um saci responsável faz é assim mesmo. Se seu 
pai estivesse vivo, ia ficar orgulhoso de você 
(p. 9 e 10).

Assim começa essa aventura do Saci, em ano 
de Copa do Mundo. Ao sair para suas travessuras 
diárias, Saci Pererê acaba assistindo, pela tele-
visão, a um jogo do Brasil e conhece Ronaldo, 
o craque do time brasileiro. Saci passa então a 
sonhar em ser um grande jogador de futebol 
e convoca os outros seres da floresta para um 
campeonato. A confusão começa quando Pererê 
decide que vai precisar ter uma outra perna para 
sair do banco de reservas...

Com muito bom humor, o livro A outra perna 
do saci tem como tema central os mitos do nosso 
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folclore e o futebol. Para escrevê-lo, o cientista e 
escritor Angelo Machado, que muito sabia sobre 
animais e floresta, teve que estudar futebol, que 
nunca foi seu forte: “Cheguei a situações absur-
das, como saber que, na Copa na França, o gol 
do Romário foi aos vinte minutos do segundo 
tempo e não saber quantos jogadores tem um 
time” (Massarani e Moreira, 2011, p. 144), con-
ta Machado ao falar sobre o processo de escrita 
desse livro.

A outra perna do saci é uma obra divertida, 
que trata de duas paixões nacionais: as histórias 
de tradição oral, ou “causos”, e o futebol. O texto 
e as ilustrações valorizam essa temática, pois 
apresentam um saci cabeludo, animado e cheio 
de vontade de aprender a jogar futebol, apesar 
de ter uma perna só. 

No final do livro, há um glossário de mitos e 
assim, além de uma leitura rápida e divertida, o 
leitor encontra também um material de pesquisa 
interessante sobre os outros seres da floresta bra-
sileira: anhangá, bicho-homem, boitatá, boiuna, 
boto, caboclo d’água, caipora, capelobo, curupira, 
lobisomem, mapinguari, matintapereira, mula 
sem cabeça, quibungo… 

Já conhece todos eles? Como devem atuar 
em uma partida de futebol?! Vale a pena ler junto 
com seus alunos para descobrir! 
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Um mito tipicamente 
brasileiro: o jovem saci 

O Saci Pererê quer mudar de qualquer jeito: 
precisa da outra perna para ser um astro do fu-
tebol. Conhece um garoto que o ajudará nessa 
empreitada e, em poucos dias, Pererê tem uma 
prótese instalada e perfeita. 

Feliz da vida, volta à floresta e, de cara, é 
expulso de casa pela mãe, descontente com a 
atitude do filho, que rompe com uma tradição 
milenar. Os amigos de saci também não enten-
dem e questionam a mudança. Mas ele insiste 
no projeto, pois sonha em ser como Ronaldo, o 
maior craque do futebol mundial. 

De fato, Pererê treina muito e consegue des-
taque, deixando o time da floresta para jogar nos 
melhores do mundo. 

Mas ele fica feliz? E a saudade de casa, da 
mãe, dos amigos? 

O livro de Angelo Machado, ao misturar bri-
lhantemente cultura e fantasia, toca em temas 
importantes para todos, especialmente para os 
adolescentes, como a busca de valorização pessoal, 
autoestima, bem como a aceitação das diferenças. 

O protagonista, mesmo sendo um mito do 
folclore brasileiro, é descrito em suas caracterís-
ticas mais “humanas”: um ser de qualidades e 
defeitos, cheio de ambição e desejo de inserção. 

O desenrolar da trama, por sua vez, vai re-
velando de modo literário e divertido o encontro 



– 13 –

e a interação com a diferença, apresentando-a 
como um desafio positivo, pois o que é diferente 
não é necessariamente ruim. Ao contrário, no 
livro de Angelo, a aceitação do que é considerado 
“diferente” — possuir uma perna só — traz de-
safios e benefícios, destacando-se a riqueza e a 
necessidade de um convívio com a diversidade.

No caso de Pererê, ao sofrer pelo distancia-
mento dos amigos, ele decide abdicar da prótese 
e descobre que, ao manter-se com uma perna 
só, pode ser muito mais ágil do que um goleiro 
comum — e, então, aquilo que era um problema 
torna-se uma incrível e positiva “solução”: Pererê 
será o melhor goleiro do time da floresta. 

A Base Nacional Comum Curricular (2018, p. 
10) coloca como uma das competências gerais 
a ser desenvolvidas pelo aluno justamente a ca-
pacidade de “conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional, compreenden-
do-se na diversidade humana e reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas”. 

Esse processo de descoberta, autoconheci-
mento, percepção das emoções e aceitação do 
próprio corpo, ou seja, de construção de iden-
tidade e amadurecimento, permeia a divertida 
obra literária de Angelo Machado, sem se pautar 
em uma estética didática: 

Decepcionado e triste, o saci saiu pelo fundo 
do campo procurando se esconder dos outros 



– 14 –

jogadores. Ele sabia que, por sua causa, o time 
dos mitos tinha perdido a partida e estava com 
vergonha. João Paulo foi atrás dele. 

— O que foi? Está todo borocoxô! Futebol é 
assim mesmo. Um dia a gente perde, no outro 
ganha. O importante é jogar. 

— O problema não é esse — disse o saci. — 
É que os mitos perderam por minha culpa. Eu 
não podia ter errado aquele pênalti. 

— O que é isso, cara! Até os melhores jo-
gadores do mundo de vez em quando também 
erram pênaltis. Na final da Copa dos Estados 
Unidos, Baggio, o maior jogador da Itália, errou 
um pênalti e a Itália perdeu a copa. Sai dessa, 
cara! Bola pra frente! 

Mas o saci estava inconsolável. 
— O problema não é esse. Eu caí duas ve-

zes! Da primeira vez tinha tudo para fazer o gol 
e caí bobamente. 

— Isso também acontece — falou o menino, 
tentando consolá-lo. 

— Comigo é diferente — disse o saci. — Eu 
consigo levar a bola dando pulinhos numa perna 
só, mas para dar um chute forte falta o apoio 
da outra perna. Foi por isso que eu caí. João, 
nesse jogo eu descobri uma coisa muito triste 
que eu não tinha notado: só tenho uma perna. 
A outra faz falta. Eu sou aleijado (p. 39 e 40). 

Ao escrever uma novela, ou seja, uma nar-
rativa de ficção de extensão média (maior que 
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o conto, menor que o romance), as experiências 
e sentimentos das personagens são trazidos de 
modo intenso, mas também leve, bem-humora-
do e muitas vezes surpreendente. Nos 6º e 7º 
anos do Ensino Fundamental, conforme orienta 
a BNCC, é importante que os alunos entrem 
em contato, por meio da leitura, com diferentes 
gêneros literários (romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de aventura, novelas, bio-
grafias romanceadas, crônicas, dentre outros), 
para poderem, tanto a partir da leitura como da 
produção de textos, ir descobrindo e construin-
do suas preferências literárias — aprofundadas 
ainda nos anos finais do Ensino Fundamental e, 
depois, no Ensino Médio. E também “orquestrar 
as diferentes vozes nos textos pertencentes aos 
gêneros literários, fazendo uso adequado da 
‘fala’ do narrador, do discurso direto, indireto e 
indireto livre”, assim como “estabelecer relações 
de intertextualidade para explicar, sustentar e 
qualificar posicionamentos, construir e refe-
rendar explicações e relatos, fazendo uso de 
citações e paráfrases, devidamente marcadas 
e para produzir paródias e estilizações” (BNCC, 
2018, p. 75). 

Referência

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 
Curricular Comum. 2018. Disponível em: 
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Conhecendo a cultura popular brasileira

Orientações para as aulas de Língua 
Portuguesa (material de apoio pré-leitura)

Câmara Cascudo, o maior folclorista brasileiro, 
registra que foi no final do século XVIII que se 
reconheceu, pela primeira vez, a aparição do 
saci. Outros pesquisadores afirmam que o saci 
surgiu no século XIX. Todos concordam, porém, 
ao dizer que a personagem tem origem em um 
mito indígena, ao qual foram acrescentadas con-
tribuições de elementos africanos e europeus. 

Com o passar do tempo e conforme a região, 
o saci vai aparecendo nas histórias com algumas 
mudanças de características, por exemplo: com 
ou sem roupa, sem uma perna ou com uma mais 
curta que a outra. 

Câmara Cascudo (1989) faz sua descrição: 

Pequeno negrinho, com uma só perna, carapuça 
vermelha na cabeça, que o faz encantado, ágil, 
astuto, amigo de fumar cachimbo, de entrançar 
as crinas dos animais, depois de extenuá-los 
em correrias, durante a noite, anuncia-se pelo 
assobio persistente e misterioso (...).

O saci é considerado uma personagem que 
representa o negro na época da escravidão. Não 
é por acaso, portanto, que ele possui apenas uma 
perna — ou uma mais curta do que a outra —, 
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pois era comum, à época, que escravos sofressem 
muitas torturas e maus-tratos. 

O termo saci pode ser uma derivação do tu-
pi-guarani Çaa cy perereg, que viria do verbo 
pererek, que significa pular. 

Tudo o que acontece de traquinagem, espe-
cialmente na zona rural, é atribuído ao saci! Nós 
em crina de cavalo, ovo que sumiu do galinheiro, 
coisas que desaparecem em casa… “é coisa do saci”. 

Essa personagem travessa, divertida e de-
sordeira é hoje reconhecida como um símbolo 
de nosso país. Monteiro Lobato, grande editor, 
tradutor e escritor brasileiro, foi um dos responsá-
veis pela difusão do Saci Pererê por todo o Brasil. 

Em seu livro O Saci, que descreve a captura 
de um desses seres por Pedrinho, Lobato relata 
mil e uma peripécias do Saci Pererê pelo Sítio do 
Picapau Amarelo, tornando a personagem muito 
divertida e querida. 

Mais tarde, a obra de Lobato foi adaptada à 
televisão e as travessuras do Saci Pererê ganha-
ram ainda mais popularidade. 

O conhecido escritor Ziraldo também criou 
uma série de histórias em quadrinhos com a 
Turma do Pererê, e novas aventuras desse me-
nino travesso continuam a encantar os leitores.

Ao conhecermos personagens de nossa cul-
tura popular, é possível compreendermos me-
lhor nossas origens e história. De acordo com a 
BNCC (2018), o trabalho com Língua Portuguesa, 
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especialmente no campo artístico-literário, deve 
possibilitar: 

Inferir a presença de valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes visões de mundo, em 
textos literários, reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre 
as identidades, sociedades e culturas e consi-
derando a autoria e o contexto social e histórico 
de sua produção (BNCC, 2018, p. 155). 

Nessa perspectiva, quanto mais amplo e di-
versificado for o trabalho com linguagens, maior 
o repertório construído pelos alunos, ampliando 
a produção de sentidos na leitura do texto e de 
mundo. Partir do conhecimento prévio deles, ob-
servando, por exemplo, sua capacidade de expres-
sar-se por escrito e oralmente com coerência ao 
narrar uma história, ao argumentar, ao relacionar 
fatos e experiências, permite ao professor com-
preender as particularidades de cada aluno/turma 
— em suas potencialidades e em suas limitações 
— para, a partir daí, conduzir uma aprendizagem 
mais rica e significativa para todos. 

Sugestões de atividades

1. Conversar com os alunos em sala: 
a. O livro fala sobre o saci, que é uma 

personagem muito conhecida de nosso 
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folclore. Você tem algum conhecimento 
sobre a origem do saci? Onde surgiu, 
como, por que possui essas caracte-
rísticas físicas e de comportamento? 

b. Por que a personagem tornou-se tão 
conhecida em nosso país? O que, na 
sua opinião, ela pode revelar sobre 
nossa cultura, ainda hoje?

c. Vocês já ouviram falar sobre o apa-
recimento de algum saci? E de outras 
personagens da mata? Quem mora ou 
possui família e amigos na zona rural, 
por exemplo, se recorda de alguma 
história divertida, ou de medo e mis-
tério, com personagens da floresta, 
como saci, lobisomem etc.? Poderia 
relatar para nós? (O professor pode 
colaborar, por exemplo, trazendo tam-
bém histórias pessoais ou pesquisadas 
para divertir, envolver e incentivar os 
alunos a uma troca oral de experiências 
e narrativas.) 

2. Depois, realizar um trabalho em sala de 
aula: qual a diferença entre mito, supers-
tição e tradição? Em grupos, estabelecer a 
diferença, por escrito, para depois discutir 
em sala de aula. 
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(Re)criando as narrativas a partir de 
personagens de nossa cultura popular

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa 
para a retomada e problematização da leitura 
(material de apoio pós-leitura)

Os alunos e seus familiares possuem conheci-
mentos sobre personagens e histórias da cultura 
popular de diferentes regiões do país, e você, 
professor, pode se apoiar nessa base prévia para 
ler e incentivar a criação de novas narrativas em 
sala de aula. 

Nesse sentido, as atividades de autoria pro-
postas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs, 1998) são indicadas, pois envolvem cria-
ção. A tarefa do sujeito-autor se torna mais com-
plexa, pois articulará o que dizer (conteúdo) ao 
como dizer (estratégias, modos de dizer), con-
siderando o gênero e todo o entendimento da 
pesquisa a ser realizada. 

Segundo a BNCC (2018, p. 85), as compe-
tências específicas para Língua Portuguesa no 
Ensino Fundamental devem implicar, entre outros: 

Envolver-se em práticas de leitura literária que 
possibilitem o desenvolvimento do senso estético 
para fruição, valorizando a literatura e outras 
manifestações artístico-culturais como formas 
de acesso às dimensões lúdicas, de imaginá-
rio e encantamento, reconhecendo o potencial 
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transformador e humanizador da experiência 
com a literatura.

Sugestões de atividades: 

1. Perguntar para os alunos: 
a. De acordo com o texto, como podemos 

definir a personalidade do saci? 
b. Quais conflitos ele vive?
c. Um acontecimento especial desenca-

deia um conflito importante da história. 
Que acontecimento é esse? E como o 
conflito foi resolvido? 

2. Em grupo, os alunos escolherão duas per-
sonagens, escreverão suas características 
físicas e de personalidade e, em seguida, 
criarão uma história coletiva com essas 
personagens. 

3. Cada grupo lê a sua história para a classe. 
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Identidade e cultura popular brasileira: 
(re)conhecendo personagens

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa e Arte

Assim como a história A outra perna de saci, de 
Angelo Machado, pode mobilizar conversas sobre 
características físicas distintas, experiências de 
superação etc., outras personagens da cultura 
popular também podem se tornar importantes 
elementos de identificação, criação, fortalecimen-
to de autoestima, afirmação da personalidade 
e consolidação da cidadania dos jovens, valori-
zação da diversidade, além de facilitar o ensino 
de linguagens. 

Na BNCC, a área de Linguagens é com-
posta pelos componentes curriculares: Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e, no Ensino 
Fundamental — Anos Finais, Língua Inglesa. 

A área de Linguagens tem como uma de suas 
finalidades (p. 61):

Possibilitar aos estudantes participar de práticas 
de linguagem diversificadas, que lhes permitam 
ampliar suas capacidades expressivas em ma-
nifestações artísticas, corporais e linguísticas, 
como também seus conhecimentos sobre essas 
linguagens. 

No mesmo sentido, a BNCC (2018, p. 63) 
afirma que é fundamental aos estudantes:



– 26 –

Desenvolver o senso estético para reconhecer, 
fruir e respeitar as diversas manifestações artís-
ticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive 
aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da 
humanidade, bem como participar de práticas 
diversificadas, individuais e coletivas, da produção 
artístico-cultural, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas. 

É importante desenvolver atividades que mo-
bilizem o aprofundamento da reflexão crítica, dada 
a maior capacidade de abstração dos estudantes. 
Essa dimensão analítica é proposta não como um 
fim, mas como meio para se reconhecer e com-
preender os diferentes modos de se expressar e 
de participar no mundo. Apresentar em sala de 
aula e incentivar o uso das diferentes formas de 
comunicação e expressão é fundamental. Nesse 
sentido, a BNCC (2018, p. 194) também considera 
importante realizar atividades “que facilitem um 
trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre 
as linguagens artísticas”, pois essas: 

podem construir uma rede de interlocução, inclu-
sive, com a literatura e com outros componentes 
curriculares. Temas, assuntos ou habilidades 
afins de diferentes componentes podem com-
por projetos nos quais saberes se integrem, 
gerando experiências de aprendizagem amplas 
e complexas (p. 194). 
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É no percurso da investigação e do fazer que 
os alunos podem criar, experimentar, desenvolver 
e descobrir sua expressão pessoal. 

Conhecer outras versões do mesmo texto ou 
personagem, assim como processos e técnicas 
produzidos e acumulados ao longo do tempo em 
Artes Visuais, por exemplo, assim como aponta a 
BNCC (2018, p. 191), contribui para a contextu-
alização dos saberes e das práticas (artísticas e 
sociais), pois possibilita que os alunos compreen-
dam as relações entre as épocas e os contextos 
dos sujeitos — e de si próprios — na interação 
com a arte e a cultura.

Sugestões de atividades

1. Sugerir aos alunos uma pesquisa sobre as 
diferentes formas de representação das 
personagens do folclore brasileiro: 
a) Quem já retratou o saci? E o curupira? 
E outros seres da floresta e da cultura 
popular?
b) Quais suas semelhanças e diferenças 
ao longo do tempo e entre as diferentes 
representações?

2. Incentivar que os alunos pesquisem seres 
da cultura popular de outros países.

3. A partir daí, pedir que os estudantes criem 
e recriem as personagens folclóricas em 
novas histórias e aventuras, fazendo uso 
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da escrita e da linguagem visual através 
de desenhos, pinturas, esculturas etc. Ao 
final, realizar uma exposição das histórias 
e seres conhecidos e descobertos.

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa e Inglês

De acordo com a BNCC (2018), uma das com-
petências esperadas no ensino do inglês é que 
os alunos possam “identificar similaridades e 
diferenças entre a língua inglesa e a materna/
outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, 
culturais e identitários, em uma relação intrínseca 
entre língua, cultura e identidade” (p. 244). Nessa 
perspectiva, além de conhecer normas grama-
ticais e ampliar o vocabulário, a aprendizagem 
da língua inglesa deve considerar a ampliação 
do repertório cultural dos alunos, que poderão 
acessar diferentes patrimônios culturais, mate-
riais e imateriais, difundidos na língua inglesa, 
objetivando o exercício da fruição e da amplia-
ção de perspectivas no contato com diferentes 
manifestações artístico-culturais. 

Esse processo deve considerar, portanto, 
o desenvolvimento de práticas que incentivem 
uma “pesquisa” contínua sobre a linguagem e as 
culturas, entendendo sua aprendizagem como 
processual e colaborativa, em movimentos ora 
coletivos, ora individuais e que contribuam para 
desenvolver as habilidades e competências de 
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leitura, oralidade e escrita dos alunos, assim 
como sua atitude crítica e protagonista. 

Sugestões de atividades 

1. Conversar com os alunos sobre o que co-
nhecem da cultura dos países de língua 
inglesa: filmes, músicas, livros. 
a. Além dos Estados Unidos, que outros 

países também têm o inglês como lín-
gua principal? O que os alunos conhe-
cem sobre a produção cultural desses 
outros países? 

b. Pedir que os alunos conversem, em gru-
pos, sobre outros países que falam in-
glês e o que conhecem deles (escritores, 
músicos, personagens, artistas, políticos 
etc.). É importante que eles percebam a 
diferença entre as obras que retratam a 
cultura popular desses países — como o 
resgate que Angelo Machado faz do saci 
e das lendas brasileiras — e as obras de 
outras manifestações culturais, como 
pop, produções autorais etc.

c. A troca pode ser complementada por 
pesquisa realizada na biblioteca, sala 
de informática ou em casa e compar-
tilhada depois coletivamente. 
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2. Considerando as personagens da cultura 
popular, perguntar se conhecem a origem 
e o sentido da festa de Halloween.
a. Quais são suas personagens principais 

e por quê?
b. Pedir que os alunos pesquisem em casa 

a origem e as personagens da festa de 
Halloween.

c. Apresentar aos alunos o movimento 
brasileiro pelo reconhecimento do Dia 
do Saci. Conversar sobre a importância 
de movimentos pelo resgate e valori-
zação de personagens culturais e tra-
dicionais de cada país. Por que esses 
movimentos são importantes? 

d. Refletir com eles quais são as diferenças 
e semelhanças entre esses personagens 
lembrados no Halloween e os persona-
gens da nossa cultura e lendas populares.

3. Todas as culturas possuem lendas e per-
sonagens mitológicos. Assim como Angelo 
Machado inventou um time dos bichos e 
um time dos mitos, por que não sugerir 
que os alunos criem um time de mitos 
brasileiros e outro de mitos de língua in-
glesa? Quem sairia ganhando?



– 31 –

Referência

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 
Curricular Comum. 2018. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez- 
site.pdf>. Acesso em junho de 2018.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf





