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RESUMO 
 
 

PIBID: Cinema nas aulas de inglês no ensino médio Ao inicio das atividades do grupo de 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, doravante PIBID, em 
uma determinada escola de ensino médio da rede pública estadual, foi realizada uma atividade 
diagnóstica para que se pudesse conhecer o público alvo e seus interesses gerais, mais 
especificamente, qual a perspectiva que este público tinha sobre a aprendizagem da língua 
inglesa. A análise desta atividade diagnóstica pelo grupo de bolsistas mostrou uma elevada 
desmotivação nas aulas de inglês. Partindo desta situação os bolsistas do PIBID deram inicio a 
um breve projeto utilizando filmes, tendo como objetivo geral tornar as aulas de inglês mais 
atraentes, rompendo, assim, com a rotina da sala e conquistando o público mais jovem, visto 
que este gênero parece ser mais interessante e o público tem contato frequente com este tipo 
de arte. Vale acrescentar que a elaboração de atividades por meio de gêneros tem sido uma 
prática constante nas salas de aulas de línguas materna e estrangeira e atende aos 
Parâmetros Nacionais Curriculares - PCN. Ao utilizar deste artificio, algumas atividades foram 
elaboradas e propostas, tais como: apropriação de vocabulário, identificação de diversos 
gêneros de filmes e interpretação de pequenos textos; e especificamente, com estas atividades 
pode-se desenvolver nos alunos habilidades como a apropriação de vocabulário e distinção de 
gêneros de filmes. Esse grupo de três bolsistas do programa utilizou como base para iniciar o 
projeto o material didático fornecido aos alunos, pelo governo estadual e durante um mês, uma 
aula de cinquenta minutos por semana, foi dado inicio ao projeto. Num primeiro momento, os 
alunos da turma do 2º ano do ensino médio foram levados para a sala de vídeo, onde foram 
exibidos slides que mostravam as definições de gêneros de filmes, assim como uma lista de 
profissões que atuam na indústria cinematográfica. Em seguida, alguns gêneros de filmes 
foram exibidos por meio de trailers, em inglês, e os alunos tinham que assistir aos trailers e 
exercitar o vocabulário apresentado, anteriormente. Por fim, uma discussão entre os alunos foi 
exercitada, e pode-se perceber o quanto alguns gêneros de filmes e profissões apresentados 
durante estas aulas não eram de conhecimento do grupo de alunos. O resultado da aplicação 
deste pequeno projeto mostrou a possibilidade de enriquecimento de vocabulário e o 
conhecimento dos gêneros de filmes que até então os alunos não tinham contato, em aulas 
que saem da rotina. No entanto, quebrar a rotina das aulas de inglês, parece não ser suficiente 
para motivar os alunos na aprendizagem do inglês. Concluiu-se que o objetivo inicial deste 
trabalho em atrair o interesse dos alunos foi atingido, porém, manter este interesse e fortalecer 
a aprendizagem da língua estrangeira será necessário um projeto de longa duração. Palavras-
chaves: Aprendizagem; Inglês; Cinema.  


