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RESUMO

Otrabalhocom osgênerosliteráriosassociadosaosmeiosmultimodaisnasaladeaula
instigam osalunosaogostopelaliteraturaepromovem aconstruçãodenovossentidos.A
multimodalidadeestáseinserindonasinstituiçõesdeensinodemodoaampliarasformasde
realizaçõesdostextos.Pensandonasnovasformasdelevaraliteraturaparaasaladeaulae
instigarosalunosaogostopelaleiturafazendocom queelesbusquem maisdessestextos
literários,elaboramosum projetodenominadoIntervençãoLiterária,queconsisteem levara
literaturademododescontraídoaosalunos,assimunimosasobrasliteráriasescritasàsnovas
práticassociaismultimodaiscomoocinemaeoutrasmodalidadesdetextos.Nestas
intervençõeslevamosparaoambienteescolardemaiorcirculaçãodosalunose/ounasalade
aula,obrasliteráriascanônicaseatuaisparainstigá-losàprocuradostextosindicandoseus
títuloseautores.Asintervençõesliteráriasforam desenvolvidasutilizandocomoprincípioa
literaturacomomeiodeproduçãodesentidosquepermitaaosalunosamelhorcompreensão
desimesmoedomundo.Ostrabalhosdesenvolvidosinstigaramosalunosabuscaremgrande
partedasobrasapresentadasnabibliotecadaprópriainstituiçãodeensino,quedisponibiliza
um acervocom grandepartedosautoreseobrasqueforam abordados,igualmente,muitas
obraspodem serencontradasnoformatodigitalatravésdosmeiosvirtuais,ainternet,que
disponibilizam muitasobrasderenomadosautores.Asabordagensselecionadasdurantea
execuçãodesteprojetodisponibilizam intencionalmenteinformaçõescomoostítulosdas
obraseosnomesdosautores,possibilitandoapesquisadosalunos.Aofinaldecada
intervençãopercebemosointeressedosalunospromovidopelotrabalhodesempenhado
duranteaintervençãoliterária,poiselesbuscampelasobrasabordadas.Dessemodo,aliamos
otrabalhodaliteraturaàmultimodalidadeeassimpercebemosaimportânciadaabordagem
dasobrasliteráriasdemododescontraídoeinstiganteaosalunosdentrodoambienteescolar,
aliandoaspráticascanônicasàsnovastecnologiasatravésdamultimodalidadenasquais



ambaspodemserutilizadaspelosprofessoresparasomaràcomposiçãodenovossentidosna
elaboraçãodepráticaspedagógicas.
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1INTRODUÇÂO

Asociedade,afetadapelasmudançasmotivadaspormeiodaglobalização,
promoveuoaprimoramentodastecnologiasinovandoaspráticassociaiseincluindo
outrasmodalidadestextuaisdiscursivasnasjáexistentes.Otextonãopossuiuma
únicaformanem um únicosignificado,elenãosereduzàescritaouaoralidade,
pensandonessasesferasdecirculaçãosociais,amultimodalidadeexpandeo
trabalho com o texto para outros campos da linguagem,multiplicando os
enunciadoseproduzido-osem outrasmodalidadesdeigualmaneira,comona
música,nafotografia,nocinema,entreoutros.Sãomultimeiosparaaaplicaçãode
atividadesdiversificadasquebuscamrepresentararealidadepormeiodasformas
simbólicas.

Ainteraçãodosalunoscom ostextosescritosealinguagem multimodal
visouàobtençãodeumapossívelcompreensãodossignificadosesentidosquesão
construídospelamodalidadevisual,obtidadeigualmaneiraatravésdaleitura,pois
“[...]umapessoapodeentendermaisdoqueoutraquandolêum texto,jáquea
compreensãodependerátambém dosconhecimentospessoaisqueosindivíduos
têm”(MARCUSCHI,1996,p.73).Asdiferentesleituraspropostasparaum mesmo
objetotextual,aobraliterária,segundoMarcuschi(1996)estánaspossibilidadesde
sentidoquesãoconstituídosnarelaçãoentreoleitor,oautoreotexto,demodoa
determinaressessentidossobasvariadascondiçõesderecepçãodestestextos,
assimcomosuascondiçõesdeproduçãoeleitura.

EssetrabalhotemporobjetivoapresentaroprojetoIntervençãoLiteráriaeos
resultadosdasaplicaçõesnoperíododoprimeirosemestrede2017,em variadas
turmasdealunosdoEnsinoMédioTécniconoInstitutoFederalSul-rio-grandense
(IFSul),localizadonacidadedeBagé/RS;tendocomoobjetivoaabordagemdeobras
literárias,suasreleituraseadaptaçõesparaocinemaeoutrosformatosdetextos,
levandoparaasaladeaulaastecnologiasmultimodaisdemodoapromovero
contatoeosdiversossentidosproporcionadosporessesmeioseassociadosà
literaturaescrita.

2METODOLOGIA(MATERIAISEMÉTODOS)

Devidoaumapossívelcarênciadeleiturasvoltadasparaostextosliterários,
queem suamaioriasãoabordadossomentenasdisciplinasobrigatóriasde
Literatura,eàausênciadeprojetosquepromovam atividadesdeleiturafoidado
inícioàpropostaaquiapresentada.Refletindosobreoresgatedesseinteressede
modoapromoveroenvolvimento,amotivaçãoeainteraçãodosalunosacercado
gostopelaleituradostextosliterários,sejamelescanônicose/ouatuais,recorremos
àinserçãodeferramentascapazesdeauxiliarnaspráticasdeensinodiantedouso
dalinguagem em contextosdesituaçãosocialedeculturadiversificandoosseus
usoseseussentidos,essesquesãoproporcionadosatravésdostextosmultimodais
de modo a instigá-los à procura dessas histórias e dos sentidos que as
multimodalidadespodemproporcionaracadasujeitoesuarelaçãocomomundo.
NessesentidoosalunosbolsistasdoPIBID(ProgramaInstitucionaldeBolsasde



Iniciação à Docência),programa financiado pela CAPES (Coordenação de
AperfeiçoamentodePessoaldeNívelSuperior),elaboraram oprojetodenominado
IntervençãoLiterária,oqualdáênfaseàliteratura.Noprojetosãoabordadasobras
literárias,emvariadasturmasdoEnsinoMédioTécniconoInstitutoFederalSul-rio-
grandense(IFSul),localizadonacidadedeBagé/RS,sendoelarealizadadentroda
saladeaulaounoambientedemaiorcirculaçãodainstituiçãodeensino.

Aspropostassãocentradasnasobrascanônicaseatuaisdaliteraturaena
inserçãodostextosmultimodaiscomoauxílioparadespertaromaiorinteressedos
alunosedemonstrarqueastecnologiasauxiliamnacompreensãodarealidadeeda
sociedade,comopodeservistoatravésdefilmes,muitasvezestambémadaptados
detextosliteráriosescritos,assimcomoreleiturasdepoemas,fazendocomqueos
alunossentissem-seinstigadosàpesquisadestestextosliterárioseàsdiferentes
releiturasexistentesparacadaobra,osincentivandoacercadaspossibilidadese
sentidosmobilizadospelaliteraturae,atravésdessasobras,fazercomqueoaluno
encontre“[...]umsentidoquelhepermitacompreendermelhoromundo,paranelas
descobrirumabelezaqueenriqueçaasuaexistência;aofazê-loelecompreende
melhorasimesmo”(TODOROV,2009,p.32).

Nessecontexto,entende-sequeamultimodalidaderessaltaosentidodotexto
mantendorelaçãocomoutrostextosecomosdiscursospossíveissobreomesmo
e/ououtrostextos,pois“com acomposição multimodal,aumentaram-seas
possibilidadesaosreceptores[...]quem realizaarelaçãoentreassemioses,a
conexãoentreoverbaleimagéticoéoleitor”(FERRAZ,2008,p.12).

Umadasintervençõesrealizadasabordoufragmentosdeobrasliteráriasde
diferentesautoresfoiintitulada"Poetize"eseconfigurounoformatodeum mural
decoradoexpostonosalãoprincipaldeacessoaalgumasdassalasdeaulada
instituiçãodeensino.Omuralpossuíabolsoscontendonoseuinteriorcaneta,papel
e algumas poesias de autores conhecidos.A proposta era instigaralunos,
professoresefuncionáriosalerosfragmentosexistentesecontribuircom outros
fragmentosdepoesias,músicas,fraseserecadosescritosporelesefixadosneste
mesmomuralparaapreciaçãoeleituradetodos.

Depoisdessa,foirealizadaoutraintervenção do projeto.Nessaforam
selecionadosfragmentosdeoitoobrasdistintascontendoumafotodoautordaobra
abordadaseguidadeumabreveapresentaçãoedasuabibliografia.Ostrechos
destacadosdessasobrasliteráriasforamcopiadoseimpressosemfolhaA4,modo
paisagem,ecoladosemrecortescommolesdesetascoloridas,todasdispostasno
saguãodeacessoàssalasdeaulacuidadosamentedirecionadasàbibliotecado
InstitutoFederal,demodoaincitarapesquisaeoacessoaoespaçodeleitura
disponíveldentrodoambientedabiblioteca.

Posteriormente,aproveitandooeventodafestajuninaqueseriarealizadono
ambienteescolar,foifeitaoutraintervençãoliterária,intituladaArraiádoPibid,
realizadaemumespaçodecoradocomatemáticadafesta,FestadeSãoJoão,para
oregistrodefotostemáticas.Nesteespaço,organizadonoentornodeum banco,
decoradoparaservirdecenárioparaasfotosjuntoaumamolduradequadroea
algumasplacasconfeccionadascom fragmentosdeobrasdepoesiasdecordel,
teve-seointuitodepromoveraapreciaçãodasobrasliteráriaspelosalunose
visitantesdoevento,paraefetuaroregistrodafestausandoesseespaçoeos
adereçosdisponibilizados,paraposterioroumomentâneapostagemnasdiferentes
redessociaispromovendoainteraçãodogrupo,assim comoaapreciaçãoda



literaturadecordelpelacomunidadelocalepelosestudantes.
Aúltimaintervençãoliteráriadosemestreconsistiu-senotrabalhocomobras

escritaseadaptaçõesparaocinemacomoSenhoradeJosédeAlencar,Orgulhoe
PreconceitodeJaneAusten,OsMiseráveisdeVictorHugo,EnsaioSobreaCegueira
deJoséSaramago,CapitãesdaAreiadeJorgeAmado,LaranjaMecânicadeAnthony
Burgess,NarniadeCliveStaplesLewiseHarryPotterdeJ.K.Rowling.Otituloda
intervençãofoiLivrosadaptadosparaocinema,sendoelarealizadaem algumas
salasdeaulanasquaisospibidianoscontavam partesdoenredodecadaobra
utilizandooauxíliodeslidesedaapresentaçãodotrailerrespectivosàobraatual
quefoiadaptadaparaocinema,buscandodespertarointeresse,aintegraçãoentre
osalunoseogrupo,igualmente,promoverointeresseàpesquisaeàleituraintegral
dasobrasapresentadaseàobtençãodesentidosquealiteraturapossibilitapara
cadaum.

3RESULTADOSEDISCUSSÃO

Oresultadodesseprojetoindicaqueotrabalhocomasabordagensfocadas
nasobrasliteráriasaliadasaostextosmultimodaisnoambienteescolarenasalade
aulaéfundamentalparapromoveraosalunosointeressepelapesquisaeleiturade
modo a ampliarseus conhecimentos de mundo e buscarnovos sentidos
proporcionadospelaliteratura.Duranteasintervençõesosalunosleramfragmentos
detextos,releituraseadaptaçõesparaocinema,instigando-osàinteração,àleitura
eàpesquisa.Notrabalhodesenvolvidoforam aliadasobrasliteráriascanônicase
atuaisaostextosmultimodais,comoasobrasadaptasparaocinemaeoutras
formasdereleituras.

Dessemodo,compreendemosqueasnovastecnologiascomoostextos
multimodaisatualizamepromovemointeresseeoenvolvimentodosalunosnessas
atividadesdentrodoambienteescolar,portanto,nãopodemosdeixardeincluir
essasferramentasaoambienteeducacional.Abuscadosalunospelasobras
destacadasduranteasintervençõesproporcionaramoacessocontínuoàbiblioteca
dainstituiçãodeensino,mostrandoqueoscuidadostomadosduranteaseleção,
exposiçãoeabordagemdasobrasliteráriaspossuíaminformaçõessuficientesque
facilitaram apesquisaeconfirmaram ointeressedelespelasobrasdestacadas.
Naturalmente,nem todososalunossentem-setãoatraídospelaleituraliterária,
porémaparticipaçãoeainteraçãonasintervençõesabrangematodos,alcançando
oobjetivodoprojetoe,mesmoaquelesquenãoleemcomfrequênciaouquenunca
leramumaobraliterária,demonstram-seatentoseproferemcomentáriosemalgum
momentoacercadealgumtextomultimodalquelheschamouaatenção,geralmente
queassistiualgum filmesem oconhecimentodequesetratavadereleituraou
adaptaçõesdeobrasliterárias,promovendooconhecimentoeaproduçãode
sentidosproporcionadospelaliteratura.Osresultadosauxiliaram osbolsistasdo
PIBID acompreenderaimportâncianaelaboraçãoeexecuçãodeum projeto
envolvendoaliteraturademododescontraídoparaosalunosassociadaàsnovas
formastecnológicasmultimodaisdetextosquepromovaointeressepelaleitura
literária.

4CONCLUSÃO



Otrabalhocomasobrasliteráriaseostextosmultimodaisproporcionouaos
alunos e ao grupo de bolsistas do PIBID um grande compartilhamento de
informações,poisnomesmotemponoqualforamabordadasobraseautorespelos
bolsistas,houveatrocadeconhecimentosentreogrupoeosalunos,poisambos
compartilharam suasleituras,sentimentosesensaçõesadquiridasatravésda
literatura,promovendo,comooesperado,ainteraçãoentretodos,mostrandoque
todostemalgoacompartilharequealiteraturapromovesensaçõesdiferentespara
cadaleitor.Logo,osqueaindanãotinham oconhecimentodealgumaobraou
desejavamampliarassuasleituras,foramàbuscadoslivros,filmesouadaptações,
superandoasnossasexpectativas.

Sugestõesesolicitaçõesdosalunosnoqueserefereàsnovasabordagense
obras,demonstrandoointeressepelasintervenções,colaboramparaoaprendizado
detodos,incluindonovaspráticaspedagógicasaoensinodelínguaseinterligando
asteoriasabordadasnauniversidadeàpráticadaescola.Noqueserefereao
planejamentoeaodesenvolvimentodessesprojetosdeintervenção,pode-sedizer
quevisam inicialmenteaoreconhecimentopréviodasturmasdealunosoudo
ambienteescolarondeserãodesenvolvidasasatividades.Mas,paraobterêxito,
conformeosqueaparentementeforamobtidos,parecesernecessáriocontemplara
realidadedosalunosaoassociaroconhecidoaodesconhecido;asobrasliterárias
aostextosmultimodais,levandoinovaçãotecnológicaaoambienteescolare
trabalhandoaliteraturadeformadescontraída,promovendo,assim,ointeressedos
alunosàpesquisaeàbuscadessasobras.O desenvolvimentodesseprojeto
colaborouparaacompreensãodequeéimprescindível,paraosbolsistas,ateoria
antesdaabordagempráticadaatividadeliterária,poisoprocessoénecessáriopara
obtenção de bons resultados. Adquirimos experiência nesses processos
pedagógicoscomoauxíliodeorientadoresquecolaboramparaanossaformação.
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