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(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
(    )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
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Resumo: O Projeto de extensão “Filmes alemães como metodologia de conversação na língua alemã” é               
desenvolvido junto ao Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e tem                
por principal objetivo oportunizar aos acadêmicos e comunidade em geral, que tenham conhecimentos da Língua               
Alemã, a manterem um momento para praticarem a oralidade e compreensão auditiva na Língua. Este projeto                
desenvolve-se sessões quinzenais, com apresentação de filmes alemães e em língua alemã. Os filmes são               
exibidos e, posteriormente, há uma roda de conversa em língua alemã para exploração da temática e conteúdo do                  
filme assistido, apontamento de fatos que não foram compreendidos, esclarecimentos necessários sobre alguma             
cena e, também, a prática da língua alemã. Para que haja maior participação dos envolvidos sempre levarão para                  
casa uma sinopse ou outro material relacionado ao próximo filme. 

Palavras-chave: Língua alemã; metodologia de ensino de língua; extensão universitária.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Filmes alemães como metodologia de conversação na língua alemã. 

PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos e comunidade em geral  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e Região. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e Centro de Línguas Germânia. 

JUSTIFICATIVA 

Sentimos a necessidade de oportunizar, aos acadêmicos e comunidade em geral, um            

espaço para aqueles que já tiveram a experiência de terem aprendido a Língua Alemã e não                

tem oportunidade de praticar, e para aqueles que já tem um conhecimento e pretendem              

pleitear bolsas de estudo ou similares na Alemanha/Áustria terem momentos para praticarem.            

Existe uma lacuna na região em relação a este ponto em particular. Os tópicos que serão                

abordados também pretendem desmistificar os estereótipos que se tem do povo alemão. 

OBJETIVOS 

Apresenta-se como objetivo geral deste projeto a exibição de filmes em língua alemã             

como metodologia de conversação e prática da língua. Como objetivos específicos,           

destacam-se:  

-Possibilitar aos participantes a conhecer a produção cinematográfica alemã 

-Praticar a oralidade e compreensão auditiva na língua alemã. 

- Compartilhar experiências culturais; 

- Adquirir novos conhecimentos; 

- Compartilhar experiências culturais; 

- Prática da oralidade na Língua Alemã; 

- Adquirir novos conhecimentos; 

- Exercitar a compreensão oral; 

- Assistir a filmes em língua alemã; 

- Discutir sobre a temática proposta; 

- Explanar seus conhecimentos sobre a temática.  

 

METODOLOGIA 
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Apresentação de filmes em língua alemã, sendo que ao início faremos uma            

contextualização histórica para situar a época bem como fatos importantes e relevantes, para             

que se entenda melhor o desenrolar do filme. Inicialmente serão apresentados filmes            

sugeridos pela coordenação e na sequência pelos participantes. Após a exibição teremos uma             

roda de conversa em língua alemã sobre a temática e fatos interessantes ou não do filme, bem                 

como reconhecimento de fatos históricos ou situações culturais daquele povo. As exibições            

serão quinzenais para que haja tempo para os participantes se prepararem para as             

apresentações dos filmes, tornando a participação dos mesmos colaborativa. 

 

RESULTADOS 

O projeto de extensão “Filmes Alemães como metodologia de conversação em língua            

alemã” encontra-se em andamento. Atualmente contamos com a participação dos acadêmicos           

dos Cursos de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que optaram em participar              

do projeto, vinculando-o ou não ao seus projetos de Trabalho de Conclusão de Curso. Esta               

possibilidade de vinculação advém do currículo-piloto atualmente vigente nos Cursos de           

Letras, o qual permite a escolha de um programa/projeto de extensão para desenvolver             

trabalhos ligados à sua àrea de preferência - o que configura a proposta de curricularização da                

extensão.  

A exibição dos filmes acontece no Centro de Línguas Germânia (CLG), dada a             

parceria estabelecida com o CLG, por esta ser uma escola de idiomas e a língua alemã ser o                  

carro-chefe da mesma. Até o presente momento já foram exibidos 3 (três) filmes, sendo estes               

“Winnetou” (filme que trata da invasão das terras indígenas nos Estados Unidos. Neste, Karl              

May, autor de origem alemã, apresenta seu ponto de vista sobre o fato supracitado), “Familie               

von Trapp” (filme austríaco que trata de uma família de cantores que se opõe ao sistema                

nazista, que adentra a Áustria nessa época) e “Die Weisse Rose” (filme que retrata a               

resistência de jovens ao sistema nazista).  

Como já programado pela coordenação do projeto, os próximos filmes a serem            

exibidos estão dispostos na tabela abaixo, com suas respectivas datas de exibição, das 15h30              

às 18h:  
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Datas de exibição Nome do Filme  

27/07/2019 Nirgendwo in Afrika 

24/08/2019 Die Kirche Bleibt im Dorf 

28/09/2019 Alamanya, Willkommen in Deutschland 

26/10/2019 Honig im Kopf 

23/11/2019  Männer Pension 

Fonte: os autores.  

Como já apontado, o presente projeto está em andamento. Logo, como resultados            

preliminares, podemos apontar a participação de um número considerável de acadêmicos e            

comunidade externa (média de 15 a 20 pessoas por exibição), bem como o cumprimento de               

um dos principais objetivos do projeto, sendo este a prática de língua alemã durante as               

discussões posteriores à exibição dos filmes. 

 

FOTO(S) 

 

Grupo de acadêmicos que participam do Projeto 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dados os apontamentos apresentados neste resumo expandido, consideramos que a          

atuação dos acadêmicos participantes do projeto tem sido de grande relevância, haja visto a              

valorização da língua alemã buscada com a execução do mesmo; bem como um maior              

conhecimento a respeito da cultura e da história dos países de língua alemã. Desta forma,               

ensejamos que até o final de 2021 tenhamos cumprido com os objetivos propostos neste              

trabalho.  

APOIO 

Centro de Línguas Germânia 
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