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RESUMO 
 
 

USO DE MULTIMÍDIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: O ALUNO COMO PROTAGONISTA 
EM UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR RESUMO O presente projeto foi desenvolvido em 
uma escola municipal, na cidade de Taubaté, com alunos dos oitavos anos do período 
vespertino do Fundamental II. O nosso projeto teve como objetivo fazer com que o aluno se 
sinta atraído pelo estudo de Língua Portuguesa por meio do uso de outras linguagens 
artísticas, como Cinema, Literatura, Artes plásticas entre outros e se articulou ao projeto da 
escola cuja temática era o circo. Tivemos como objetivo contribuir com o conhecimento de 
diferentes linguagens no ensino de Língua Portuguesa. Tendo aproximação de gêneros como o 
Cinema, a Literatura, as Artes Plásticas, aliados ao estudo da Língua Portuguesa. 
Proporcionamos aos alunos o papel de protagonistas, ao contrário de meros espectadores. 
Visamos principalmente à concretização da proposta de que as artes de fato contribuem para o 
ensino de Língua Portuguesa, tendo os alunos nos proporcionado uma devolutiva positiva a 
respeito da troca de experiência e aprendizagem, o que foi detectado por meio de um 
questionário onde a proposta era ter uma visão do conhecimento prévio e o conhecimento 
adquirido após o projeto. Na primeira aula, apresentamos o projeto aos alunos, mostrando a 
interdisciplinaridade, entre a Língua Portuguesa, Artes e Matemática, através do uso de 
recursos midiáticos. Um deles foi o projetor caseiro; apresentamos a eles o filme O palhaço, 
uma pintura, de mesmo tema, Circo, de Francisco Eduardo e o Poema E agora José?, de 
Carlos Drummond. Após esse momento, os alunos foram separados em grupos de quatro 
componentes. Nas segunda e terceira aulas, confeccionamos junto aos alunos um projetor 
caseiro. Na quarta aula, passamos trechos do filme O Palhaço (objeto de estudo do referente 
projeto), e estabelecemos relações com atividades já existentes no colégio, as quais seguem o 
mesmo tema: o circo. Na quinta aula, apresentamos aos alunos o poema E agora, José?, 
estabelecendo relações com o filme O palhaço. A promoção do diálogo entre as linguagens 
literária e cinematográfica apontam para o enriquecimento cultural e discursivo dos alunos, o 
que pôde ser observado e identificado no questionário que foi apresentado após a atividade. 
Embora o projeto ainda esteja em desenvolvimento, já recebemos uma devolutiva quanto ao 
aprendizado de Língua Portuguesa, tendo os alunos construído conhecimentos sobre o texto 
literário, tais como musicalidade, ritmo, reflexão sobre a condição humana e desenvolvido 
habilidades discursivas ao colocar-se perante o filme assistido, conforme orientação prévia que 
fizemos. A conclusão parcial a que chegamos foi de que a somatória de linguagens motiva os 
alunos do Ensino Fundamental para o estudo de Língua Portuguesa e também amplia visão de 
mundo e possibilita autoconhecimento e reflexão. 


