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Express yourself! 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4 – Freedom of Expression 

 

Relevância para a aprendizagem 

A liberdade de expressão é um dos direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em seu artigo 19 – “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão [(...)” 

(<www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>; acesso em: 14 nov. 2018) –, e discutir a 

importância desse direito contribui para a formação dos alunos como cidadãos comprometidos com 

a democracia. 

Esta sequência didática apresenta propostas de atividades que pretendem levar os alunos a 

interagir em situações de intercâmbio oral para falar sobre liberdade de expressão. Além disso, 

busca-se levá-los a empregar orações condicionais do tipo 2 (second conditional). 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Empregar recursos linguísticos e paralinguísticos, em situações de interação oral, para 
falar sobre liberdade de expressão. 

• Compreender argumentos e evidências relacionados a diferentes pontos de vista sobre 
liberdade de expressão. 

• Propor argumentos para expor e defender pontos de vista sobre liberdade de expressão. 

• Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais do tipo 2. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Funções e usos da língua inglesa: 
persuasão 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra 
argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia 
da comunicação. 

Recursos de argumentação (EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam. 

Reflexão pós-leitura 
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, 

valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. 

Orações condicionais (tipos 1 e 2) 
(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos 
tipos 1 e 2 (If-clauses). 

http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
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Desenvolvimento 

Aula 1 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Recursos e/ou material necessário: cópias das citações indicadas 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias das citações a seguir. Oriente-os a 

identificar, nas citações, os argumentos e/ou as evidências que sustentam a importância da liberdade 

de expressão. 

“Protecting basic rights such as freedom of expression enhances social stability.” (Max Baucus) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/max_baucus_806627>. Accessed on: November 14, 2018. 

“Freedom of expression – in particular, freedom of the press – guarantees popular participation in 

the decisions and actions of government, and popular participation is the essence of our 

democracy.” (Corazon Aquino) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/corazon_aquino_201111>. Accessed on: November 14, 2018. 

“Information technology is a formidable enabler of freedoms. For example, it lowers barriers to 

freedom of expression and allows people to get a better grasp of their lives. It should not be used 

to reduce the freedom of people.” (Alexander de Croo) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/alexander_de_croo_887151>. Accessed on: November 14 2018. 

“My grandfather wanted to remind us that freedom of expression is the fundamental ingredient 

for democracy, and all the rest is detail. It is the scaffolding around which every other freedom is 

based.” (Robert Rinder) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/robert_rinder_873352>. Accessed on: November 14, 2018. 

• Glossary: grasp = domínio, controle; scaffolding = andaime 

Espera-se que os alunos apresentem os seguintes argumentos e/ou evidências que 

sustentam a importância da liberdade de expressão, respectivamente, em cada uma das citações: a 

proteção de direitos básicos, como a liberdade de expressão, contribui para o aumento da 

estabilidade social; a liberdade de expressão, como a liberdade da imprensa, garante a participação 

democrática da população nas decisões e ações do governo; a tecnologia da informação deve ser 

empregada para ajudar na promoção da liberdade de expressão; a liberdade de expressão é o 

ingrediente fundamental para a democracia. 
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Por fim, peça aos alunos que, com base nas citações apresentadas e no conhecimento sobre 

o assunto, listem, em duplas, novos argumentos em favor da liberdade de expressão para a 

construção da democracia. 

 

Atividade 2 (20 minutos) 

Peça que as duplas formadas na atividade anterior troquem os argumentos que redigiram a 

fim de que os alunos possam ler e discutir o que os colegas escreveram, valorizando os diferentes 

pontos de vista defendidos com ética e respeito. Após a leitura e a discussão dos argumentos, cada 

grupo formado por duas duplas deve apresentar para a turma, com o apoio de notas, um resumo da 

posição do grupo sobre a importância da liberdade de expressão para a construção da democracia. 

 

Atividade 3 (10 minutos) 

A partir da pergunta a seguir, proponha aos alunos uma reflexão sobre os possíveis limites 

em relação à liberdade de expressão. Escreva a pergunta na lousa e peça que respondam em duplas. 

Should there be some limits on what we are free to say? 

Em seguida, faça um amplo debate com a turma e anote na lousa os diferentes pontos de 

vista defendidos. 

 

Aula 2 

Duração: uma aula de 50 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em duplas; individual 

Recursos e/ou material necessário: - 

Atividade 1 (20 minutos) 

Organize os alunos em duplas de modo que possam discutir questões relacionadas à 

liberdade de expressão. Reproduza as perguntas a seguir na lousa para que eles copiem no caderno e 

conversem sobre elas. 

a) Are you tolerant of hearing ideas which are against yours? 

b) To what extent are you free in your family to express your ideas? 

c) Are there things you would like to talk about that you cannot? What are they? 

Em seguida, peça que cada dupla se junte a outra para compartilhar o que foi conversado. 

Oriente os alunos a respeitar os diferentes pontos de vista e aproveitar a ocasião para conhecer 

melhor os colegas. 
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Atividade 2 (15 minutos) 

A partir da pergunta abaixo, proponha aos alunos uma reflexão sobre possíveis 

consequências da ausência do direito à liberdade de expressão. Escreva a pergunta na lousa e peça 

que respondam por escrito, em duplas. Oriente-os a utilizar orações condicionais do tipo 2. 

What would happen if we didn’t have the right to freedom of speech? 

Por fim, faça um amplo debate com a turma e anote na lousa os diferentes pontos de vista 

defendidos. 

 

Atividade 3 (15 minutos) 

Escreva a seguinte citação na lousa para que os alunos possam discutir em duplas: 

“The Internet and digital technologies can and will boost economic, social, and 

political development, including by vastly expanding the capacity of individuals to 

enjoy their right to freedom of speech and expression, which is key to empowering 

human rights.” (Alexander de Croo) 

Available at: <www.brainyquote.com/quotes/alexander_de_croo_887153>. Accessed on: November 14, 2018. 

Em seguida, escreva na lousa as seguintes perguntas para debate: 

a) In your opinion, how can the Internet and digital technologies open up possibilities of 

freedom of speech and expression? 

b) How can censorship harm society as a whole? Why do you think so? 

Incentive os alunos a utilizar recursos paralinguísticos (como gestos e expressões faciais) e 

linguísticos (como frases incompletas e hesitações) durante a interação. Se desejar, escreva na lousa 

as seguintes expressões para que os alunos possam incorporá-las em suas falas: 

• Asking for an opinion: What do you think?/Do you agree?/How do you feel about that? 

• Expressing an opinion: In my opinion.../I believe that.../In my point of view... 

• Agreeing: I agree with you./I guess you’re right./Absolutely./I think so./Tell me about it! 

• Disagreeing: I don’t agree with you./I totally disagree./I don’t think so./I’m afraid that’s 
not true./No way. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Sugerimos, a seguir, formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos. São apresentadas propostas de autoavaliação e questões que auxiliam na aferição das 

habilidades desenvolvidas nesta sequência didática. 

 

Formas de acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos 

Para avaliar o que os alunos aprenderam ao longo do desenvolvimento desta sequência 

didática, algumas práticas podem ser implementadas. Observe a participação dos alunos em cada 

atividade realizada nas duas aulas e verifique se são capazes de falar sobre liberdade de expressão e 

empregar orações condicionais do tipo 2. Ao longo de cada aula e/ou ao final delas, faça breves 

anotações sobre o que observar e, assim que possível, reveja-as e complemente-as, se necessário. 

Além de observar a participação dos alunos na realização das atividades propostas, o 

professor pode solicitar a criação de um relatório ou portifólio individual (impresso ou digital), para 

que cada aluno registre o que aprendeu e descreva como se sentiu durante as aulas dedicadas à 

sequência didática. Podem ser incluídas anotações sobre sua produção em cada atividade (individual, 

em duplas e/ou em grupos) desenvolvida nas duas aulas da sequência didática. Quando for 

pertinente, o aluno pode utilizar recursos como fotos, vídeos etc. 

Outra sugestão é solicitar que façam breves apresentações orais após a realização de cada 

sequência didática. Os alunos podem se organizar em pequenos grupos para, juntos, compartilhar 

suas experiências de aprendizagem e apresentar suas principais conquistas e desafios ao realizar as 

atividades propostas. 
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Proposta de autoavaliação pelos alunos 

Se desejar, apresente aos alunos as perguntas abaixo para guiar uma autoavaliação do 

desenvolvimento das atividades desta sequência didática. Reproduza o seguinte quadro na lousa 

para que eles copiem as perguntas no caderno e respondam a elas. Se possível, faça uma cópia do 

quadro e distribua-a para a turma. 

Perguntas de autoavaliação Respostas 

a. Fui capaz de me comunicar oralmente em língua inglesa 

com meus colegas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

b. Fui capaz de empregar, de modo inteligível, as formas 

verbais em orações condicionais do tipo 2? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Em parte. 

c. Encontrei dificuldades ao participar das atividades 

propostas? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

d. O que pode me ajudar a desenvolver melhor a habilidade 

de utilizar a língua inglesa em práticas de produção oral? 

(   ) Solicitar esclarecimentos sobre 

o que não entendi ou sobre o 

significado de palavras ou 

expressões desconhecidas. 

(   ) Organizar minhas ideias em 

função do objetivo do que vou 

falar. 

(   ) Compreender que a 

aprendizagem é um processo e 

ninguém precisa sentir vergonha de 

possíveis dificuldades para falar em 

inglês. 

(   ) Outras ações. Quais? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Complete each gap in the following fragment with the correct form of the verb in parentheses. 
Use the second conditional. 

“It is clear that rights are not absolute as society would not be able to function. For example, if the 
right to freedom of movement were absolute, society __________ (not be able) to imprison 
convicted criminals. Similarly, if the right to freedom of expression __________ (be) absolute, the 
state would not be able to protect its citizens from hate speech or false defamatory statements 
made with reckless disregard for the truth.” 

Available at: <www.kas.de/wf/doc/4219-1442-2-30.pdf>. Accessed on: November 14, 2018. (Fragment). 

 

2. Complete the following fragment with the correct form of the verb in parentheses. Use the 
second conditional. 

“There are no doubt exhibitionists who will comfortably be themselves in the Big Brother house for 
weeks on end, able to ignore the cameras and the fact that their every word is broadcast to the 
nation. But I imagine many of us would be fundamentally different people – and speak and act much 
less freely – if we __________ (live) under such conditions. Even the mere fear of public exposure 
can have a stifling effect on freedom of expression.” 

Available at: <www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/free-speech-report2014.pdf>. Accessed on: November 14, 2018. (Fragment). 

 

Gabarito das questões 

1. would not be able; were. 

2. lived. 


