LETRAS REALIZA COM SUCESSO MAIS UMA COMEMORAÇÃO DE HALLOWEEN
- 2017
O curso de Letras Português-Inglês da FACCAMP tem uma metodologia integradora e
atividades diferenciadas que além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, acabam
divertindo os alunos e estimulando sua criatividade. Exemplo disso é a Comemoração do
Halloween, realizada na última terça feira, 31 de outubro, no anfiteatro da instituição sob a
orientação do Prof. Dr. Fábio Luiz Villani. Desenvolvido pelos alunos do curso de Letras do 1º ao
6º semestres, o Halloween promove a aprendizagem de aspectos da cultura de países anglosaxões e de novos métodos de ensinar o inglês.
Esta atividade configurou-se na Prática de Ensino das seguintes disciplinas da área de
habilitação de Língua Inglesa, lecionadas neste semestre de 2017, a saber: Língua Inglesa:
Aspectos Discursivos; Produção Oral Em Língua Inglesa I e II; Língua Inglesa: Estruturas
Complexas da Língua Inglesa; e Língua Inglesa: Gramática Aplicada ao Texto.
Ao organizar um evento, os alunos exercitam uma tarefa que, futuramente, terão nas
escolas e instituições onde poderão trabalhar. Diversificação de modelos de fantasias também
foi marcante neste ano e a única exigência restritiva para a apresentação – das leituras de
poemas, poesias, apresentações de peças teatrais e danças – foi a de que o lado satânico, e
inadequado, da comemoração não fosse abordado. Segundo o professor Fábio, que orienta a
comemoração, “o mundo e as escolas já possuem violência demais para que isso seja
alimentado e incentivado em uma comemoração dessa natureza no interior do espaço escolar”.
O caráter literário do evento foi uma característica marcante das apresentações onde
obras de E. Chaucer, Mary Shelley, Stephen King, Sidney Sheldom e Edgar Alan Poe foram,
dentre outros autores, grandes elementos de pesquisa para as apresentações. Tais autores
foram estudados no semestre anterior mas aulas de Literatura Norte Americana e Literatura
Inglesa e serviram de suporte para as significações das apresentações do presente semestre.
Nas aulas de Produção Oral Em Língua Inglesa I, da professora Kelly Oliveira, foram planejadas
e orientadas atividades de transcrição fonética das falas a serem proclamadas na Comemoração,
a fim de orientar e aperfeiçoar a produção de texto oral dos textos a serem apresentados pelos
alunos menos experientes, os do 1º ao 3º semestres.
O Halloween da Faccamp tem, cada vez mais, se tornado um marco no calendário de
atividades de práticas significativas de ensino do curso de Letras por aliar cultura e língua, como
pode ser observado em algumas imagens, fotos do evento.

Figura 1 - Alunos que trabalharam Chaucer, um autor representante do retrato social na literatura
inglesa, e a corrupção brasileira atual.

Figura 2 - Grupos que atualizaram a literatura, também, por meio da música.
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