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●

Título do trabalho
Projeto de Extensão – O Cinema como insumo no ensino e aprendizagem de
língua estrangeira - inglês

●

Palavras chaves (máximo 3 expressões)
ensino de língua inglesa; cienma como insumo; competência comunicativa
●

Programa, Projeto, Ação de origem
Projeto de Extensão do Curso de Letras
●

Nome (s) do (s) autor (s)
Ana Carolina Nunes de Araújo, Flaviane Souza e Silva dos Anjos e Cléria Maria da Costa
●

Resumo (Máximo de 1000 caracteres, com espaço)
Para gerar a aquisição, a língua deve ser apresentada como gênero, construída na interação
social (PAIVA, 2006). O recurso a filmes apresentar o viés crítico e pode ensejar a mudança
de uma abordagem estruturalista para uma abordagem mais adequada às necessidades e
possibilidades do contexto escolar específico (vide KUMARAVADIVELU 1994; LARSENFREEMAN, 2003; BROWN, 2002). Com isso, chega-se mais próximo do objetivo do ensino de
línguas, o qual seja, capacitar o aprendiz a enfrentar e interpretar o discurso, tendo o
mesmo como o ponto de referência para as tarefas em sala de aula (WIDDOWSON, 1991).
●

Introdução (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
Apresentaremos os resultados parciais do projeto de extensão que está sendo realizado
entre a Universidade Católica de Brasília em 2012, em parceria com 2 Escolas Públicas da
Secretaria de Educação do Distrito Federal. O projeto consiste em apresentar o uso de filmes
como insumo no ensino e aprendizagem de LE contextualizados.
Os alunos das escolas participantes são estimulados a desenvolver autonomia, bem como
habilidades de compreensão da língua inglesa. Há duas alunas bolsistas do curso de Letras
da UCB que, assistidas por suas professoras, atuam como mediadoras, auxiliando os
professores em serviço, começam também a desenvolver habilidades necessárias para sua
futura prática e têm o inestimável contato com a realidade das salas de aula de LE.
●

Método (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
Rodas de cinema quinzenais nas escolas, com permanente coleta de dados e elaboração de
relatórios por parte das professoras. Em seguida, os dados são analisados e há uma
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avaliação do que foi alcançado junto aos dois diferentes grupos de participantes, verifica-se
o que deve ser mantido ou modificado.
●

Resultados (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
Até o momento observamos um grande desenvolvimento das alunas-bolsistas que estão
envolvidas neste projeto. Elas demonstram um amadurecimento muito positivo na forma de
conduzir as aulas e desenvolviemnto das competências que lhe serão úteis na futura prática
profissional.
Os(as) aluno(as) das escolas onde está acontecendo o projeto, por sua vez, tem sido
beneficiados por ter seu conhecimento da língua inglesa aprofundado e desenvolvem a
capacidade de discutir temas da atualidade nesta língua, de acordo com seu nível. Por
exemplo, no Módulo onde foi usado o filme “Lixo extraordinário”, os alunos puderam não só
aprender a língua inglesa, mas também envolver-se em debates sobre temas relevantes e na
produção de objetos a partir de materiais reciclados.
●

Conclusão (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
O uso de filmes como insumo para o ensino-aprendizagem de língua inglesa tem se
mostrado muito proveitoso e bem-sucedido, tanto para as professoras em formação quanto
para os alunos das escolas regulares que participam das sessões/aulas. Esta forma de
apresentar a língua contextualizada, como gênero, de fato propicia maior envolvimento dos
alunos e também seu desenvolvimento para a comunicação, não apenas para ser capaz de
falar uma língua estrangeira, mas para ser capaz de posicionar-se por meio do diálogo e
desenvolver sua expressão como sujeito da comunicação.
●
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