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INTRODUÇÃO: 
 
Este projeto propõe-se a criar um espaço no qual obras cinematográficas, que são 
permeadas por assuntos que não estão na grade curricular da escola, possam ser 
assistidas, analisadas, compreendidas e debatidas de forma lúdica, estimulando o 
pensamento crítico. O pressuposto é de que a escola, no contexto atual, precisa 
desenvolver "multiletramentos", competência leitora de diferentes linguagens, bem 
como propõe Rojo (2012). O intuito é mobilizar os estudantes por meio de atividades 
que despertem seus interesses sobre as temáticas de filmes previamente escolhidos - 
que deverão abordar temas da atualidade relevantes - promovendo debate entre 
alunos, professores e convidados, e estimulando a produção de textos audiovisuais 
que abordem a mesma temática destes filmes. Este trabalho se justifica pela 
necessidade da realização de atividades na escola que sejam significativas para os 
estudantes e despertem, além do pensamento crítico, a expressão oral e a autonomia. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O projeto terá como pressuposto teórico a concepção "multiletramentos", proposta 
por Rojo (2012), segundo a qual a escola, no contexto atual da globalização, deve 
promover o desenvolvimento de competências de leitura de diferentes linguagens, 
entre elas a cinematográfica. O projeto contará com a execução das seguintes etapas 
para o seu desenvolvimento: realização de práticas leitoras que incluam diferentes 
gêneros textuais relacionados às temáticas dos filmes previamente escolhidos para 
análise; acompanhamento do filme e debate entre alunos, professores e convidados 
sobre a obra cinematográfica; e, por fim, produção final de textos audiovisuais.    



 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A conclusão parcial deste trabalho é a de que a exploração de atividades que envolvam 
materiais presentes na vida cotidiana dos estudantes, nesse caso as obras 
cinematográficas, são necessárias e servem como um complemento lúdico e de 
motivação para o estudo de língua. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


