PCC 2018
Tecnologias de Áudio e Vídeo na Sala de Aula de Língua Estrangeira e Habilidades
Integradas
Eliane Carolina de Oliveira (ecaol2@gmail.com)

1. Introdução e Fundamentação Teórica

Este projeto aborda o tema do uso de filmes e vídeo na sala de aula de línguas
estrangeiras (LEs) e destina-se aos alunos dos vários cursos de Letras da Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Goiás.
Na minha experiência com o ensino de língua inglesa, metodologias baseadas
em vídeo têm se revelado particularmente úteis por uma série de razões. Como afirmam
Stempleski e Tomalin (1990), um interesse maior pelo aprendizado de um idioma é
promovido quando a linguagem é experienciada de uma maneira mais viva por meio das
imagens de vídeo. Para os autores,
esta combinação de imagens em movimento e o som pode apresentar uma
linguagem mais abrangente do que qualquer outro meio de ensino. E muito
mais realista. [...] Uma sequência de vídeo assistido em sala de aula, torna os
alunos mais preparados para se comunicar na língua-alvo (1990, p. 3).

Desde o final dos anos 70, o vídeo como ferramenta tecnológica tornou-se
acessível e tem sido uma opção mais motivadora para o professor de língua quando
comparado com livros, o quadro e os CDs/DVDs de áudio (HOODITH, 2002). Os
vídeos são frequentemente considerados uma alternativa ou substituto à mídia
tradicional usada nas atividades de compreensão oral, tais como os CDs (WILKINSON,
1984). Medina (2002) e Weyers (1999), por sua vez, afirmam que o apoio cognitivo
fornecido pelas produções audiovisuais pode ajudar os aprendizes de línguas a adquirir
aspectos gramaticais e vocabulário, melhorar a ortografia e desenvolver as quatro
habilidades linguísticas, bem como melhorar sua produção oral e auto confiança.
Há pouco tempo, os professores contavam somente com vídeo locadoras para
integrar vídeo nas suas aulas. Com a disseminação mundial das ferramentas da Web 2.0,
como o serviço de compartilhamento de vídeo YouTube, por exemplo, a acessibilidade
aos vastos repositórios de videoclipes curtos, anúncios ou excertos de filmes tornou-se
muito simples. Mediante a grande quantidade de materiais disponibilizados, a facilidade
de acesso a vídeos por meio desse recurso, o barateamento de equipamentos como
computadores e projetores do tipo data show indicam novas possibilidades para o uso
didático desses artefatos na sala de aula. Os professores de línguas podem, dessa forma,
encontrar materiais autênticos para ensinar não só o idioma, mas também aspectos
culturais e desenvolver o pensamento crítico dos alunos (TUZI; MORI; YOUNG,
2008).
Nesta proposta de Projeto de Prática como Componente Curricular, os alunos
serão convidados não só a participar das atividades previstas no encontro presencial,
mas também a pesquisar mais a área e compartilhar ideias e atividades sobre outras
formas de usar filmes e vídeos em aulas de LEs.

2. Objetivos
a.
levar os alunos a conhecer mais profundamente o embasamento teórico sobre o
uso de filmes e vídeo na sala de aula de LEs.
b.
experienciar algumas atividades com o uso de filmes e vídeo.
c.
elaborar propostas de atividades para uso de vídeo e filmes na sala de aula de
LEs.
3. Justificativa
Além dos argumentos apresentados anteriormente, este projeto de PCC justificase com base na afirmação de Yunus (2007) de que, para que um recurso tecnológico
seja utilizado com eficácia pelos (futuros) professores, é necessário que eles tenham
atitudes positivas em relação a ele e, ainda, que haja uma familiarização e um
treinamento técnico-pedagógico para que os docentes possam utilizar o recurso com
confiança e possam trocar experiências, ideias e sugestões sobre como usar a tecnologia
de modo eficaz durante as aulas.
4. Metodologia
No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular
(PCC), os alunos participarão de um encontro presencial no qual haverá atividades com
o uso de filmes e vídeos bem como discussões de aspectos técnico-pedagógicos
referentes à elaboração de tais atividades. Após tal etapa, eles darão prosseguimento ao
estudo de forma individual, sob a supervisão da professora orientadora, pesquisando
aspectos teórico-práticos sobre o tema, interagindo com os demais alunos inscritos na
PCC por meio de recursos online (Whatsapp e Google groups) e, por fim, redigindo um
relatório reflexivo sobre o tema tendo como base os textos teóricos disponibilizados e
apresentando, no mínimo, três propostas de atividades com o uso de filmes e vídeos.
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