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De que servirá ganhar a habilidade de ler e 
escrever, conquistar certa quantidade de 
informações prescrita de geografia e história, se na 
luta perde-se a própria alma, perde-se a capacidade 
de apreciar a vida, de perceber o valor relativo das 
coisas, perde-se o desejo de aplicar o que se 
aprendeu e, acima de tudo, perde-se a capacidade 
de retirar de futuras experiências a lição que se 
esconde em todas elas? 

(John Dewey, 1859-1952) 



MATOS, Adelmário Vital; ANASTÁCIO, Sílvia Maria Guerra. Os Simpsons nas 
aulas de Língua Inglesa: veículo de construção de v alores culturais e éticos?  
Salvador, 2009. 162p. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós Graduação em 
Letras e Lingüística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho mostra que o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira 
precisam incluir temas de relevância social para a vida do aprendiz a fim de 
torná-lo um cidadão crítico, apto a viver em sociedade e capaz de 
desenvolver valores éticos que o ajudem a promover a auto-estima e a 
autoconfiança. A pesquisa buscou observar os resultados da aplicação de 
atividades construídas a partir do desenho animado Os Simpsons em aulas 
de língua inglesa, privilegiando a utilização dos meios de comunicação de 
massa para levar o aluno a aprimorar os seus conhecimentos na língua-alvo. 
Para o estudo, aliou-se à teoria sociointeracionista de Vygotsky os 
pressupostos filosóficos de Paulo Freire. Defendeu-se a mediação da 
aprendizagem através de recursos que venham ao encontro dos interesses 
do aluno, bem como a interação que ocorre dentro e fora de sala de aula ao 
se abordar assuntos relacionados à realidade ou ao cotidiano do aprendiz. A 
metodologia escolhida foi de caráter qualitativo, consistindo em um estudo de 
caso, que se utilizou de instrumentos de pesquisa como: questionários, 
diários de aprendizagem e entrevistas. Com base nos pressupostos teóricos e 
na análise dos dados coletados, demonstrou-se que o uso do desenho 
animado como elemento gerador de debates levou os aprendizes a refletirem 
sobre sua postura perante a vida e dentro da própria comunidade, fazendo-os 
reavaliarem valores éticos e sua atuação como cidadãos. Estudos sobre a 
utilização de programas pertencentes à cultura de massa em aulas de língua 
estrangeira se mostram, portanto, promissores e um campo fértil para futuras 
pesquisas.   
 

Palavras-chave: Ensino – aprendizagem. Língua estrangeira. Ética; 
Simpsons. Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work shows that it is necessary to include themes which have social relevance 
to the learners’ life in English classes in order to raise students’ awareness of what it 
means to be critical citizens, to be able to live in society and to develop ethical values 
which will help them to promote self-esteem and autonomy. The purpose of this 
research was to investigate the results of the application of activities prepared with 
the animated cartoon, the Simpsons, privileging the use of mass media in the 
classroom and aiming to improve the knowledge of the learners in the target 
language. The theoretical principle for this study is the sociointeracionist theory 
suggested by Vygotsky connected to Paulo Freire’s philosophical purpose.  It 
defended the mediation of the learning process through resources related to 
students’ interests, and also the interaction that occurs in and outside the classroom 
when the subjects related to students’ reality or to their everyday life is approached. 
The chosen methodology of a qualitative nature consists of a case study in which 
research instruments such as questionnaires, class diaries, interviews and a blog 
were used.  The analysis of the collected data revealed that the use of a cartoon as a 
discussion generating element leads the students to reflect upon their attitude before 
life and within their community, helping them to analyze deeply their ethical values 
and their role as citizens. Studies regarding the use of mass culture in foreign 
languages classes seem to be a promising and productive field for future research.   
 

KEYWORDS: Teaching . Learning. English as a foreign language. Ethics. Simpsons. 
Communication. 
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