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Um livro é um brinquedo feito com letras. 
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RESUMO 

 

Charles Cabral Ferreira. Oficina de memes literários – A (re)criação do prazer em ler 

os clássicos da Literatura Brasileira através das redes sociais. 2016. Xx f. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Língua 

Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Este produto discorre sobre a retomada da leitura dos clássicos literários brasileiros, 

enquanto descoberta e enquanto prazer. Cria estratégias com o auxílio da Internet 

para provocar o interesse dos alunos à descoberta literária. Utiliza e confecciona os 

denominados “Memes”, difundidos corriqueiramente nas redes sociais. 

 

Palavras-chave:  

leitura, clássicos literários, memes, redes sociais 
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ABSTRACT 

 

 

Charles Cabral Ferreira. Oficina de memes literários – A (re)criação do prazer em ler 

os clássicos da Literatura Brasileira através das redes sociais. 2016. Xx f. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Língua 

Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

This product talks on the resumption of the reading of the Brazilian literary classics, 

while discovery and pleasure. It create strategies with the help of the Internet to 

provoke the interest of students to the literary discovery. Uses and manufactures so-

called " Memes " disseminated routinely in social networks. 

 

Keywords: 

reading, literary classics , memes , social networks 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. Aspectos 

como computadores, smartphones, videogames, TV, o acesso restrito à leitura no 

núcleo familiar, e a falta de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e, 

por consequência, dificuldades marcantes que são sentidas na escola: vocabulário 

precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas 

produções significativas, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. É 

necessário resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para 

emancipação social e promoção da cidadania. 

 

Atrair o aluno para a leitura tem sido, ao longo das últimas décadas, uma árdua tarefa. 

Muitas estratégias foram lançadas, umas com sucesso, outras nem tanto. Atualmente, 

com as interações comunicativas que surgem entre indivíduos da chamada “Geração 

Digital”, a partir do uso massivo da Internet, em especial, têm propiciado inúmeras 

ferramentas que podem ser utilizadas para aguçar o prazer pela leitura entre os 

jovens. As redes sociais, por exemplo, têm ganhado espaço considerável no que 

tange à socialização, divulgação de informações e compartilhamento de dados 

informativos. Tais práticas requerem aos usuários certa autonomia quanto à 

divulgação e recebimento de materiais no ciberespaço. Então por que não as utilizar 

em prol do prazer pela leitura? Uma possibilidade é através do uso dos populares 

“Memes”. 

 

O Meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins, em seu livro The Selfish 

Gene (O Gene Egoísta, lançado em 1976), cujo significado é um composto de 

informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais, 

como livros. O Meme é considerado uma ideia, um conceito ou qualquer outra 

informação que possa ser transmitida rapidamente. Em referência ao campo da 

informática, a expressão “Memes de Internet” é utilizada para caracterizar uma ideia 

ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. Pode ser uma frase, 

vídeo, imagem, entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, 

páginas de notícia, redes sociais e demais fontes de informação. A grande verdade é 
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que qualquer nativo digital, ou, ainda, um aplicado aprendiz de navegante em ondas 

virtuais, na maioria das vezes, diria ter ouvido falar dos “memes” ou ter lido algum 

comentário sobre eles. Por isso, têm um potencial enquanto linguagem enorme, 

apesar de sua efemeridade e superficialidade, é uma forma de expressão visceral. 

Hoje, o meme é como uma versão “repaginada” da charge. Curto e grosso. Curto para 

ser assimilado rápido. Grosso para fazer reflexões ácidas. 

 

Com tanta propensão linguística, aproveitar essa nova ferramenta textual na criação 

do gosto pela leitura facilitará a (re)apresentação dos grandes clássicos da literatura 

brasileira, fazendo com que o aluno de forma espontânea, procure referências 

literárias para uma total compreensão do humor contido nos memes trabalhados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do 

aluno. 

 

2.2 Específicos 

 

• Fazer uso dos denominados “memes da internet” para apresentar aos alunos 

os clássicos da Literatura Brasileira, a fim de (re)descobrir o prazer pela 

leitura; 

 

• Proporcionar a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e 

culturais, garantindo uma formação crítica e emancipadora; 

 

• Visitar as obras clássicas da Literatura brasileira, a fim de reconhecer seus 

valores históricos e literários; 

 

• Confeccionar “Memes Literários” com o auxílio de ferramentas específicas, 

criando estratégias discursivas com o objetivo de produzir efeitos cômicos, e 

também reflexivos; 

 

• Difundir nas redes sociais esses memes, com o intuito de fomentar em outros 

jovens (alunos ou não) a curiosidade para a elaboração de novos “memes 

literários”.   
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O desinteresse pela leitura entre nossos alunos é gritante, notadamente a realidade 

atual vem os afastando cada vez mais do ato de ler, ficam sempre limitados aos 

conteúdos escolares. Por consequência, apresentam dificuldades no que tange à 

interpretação textual, tornando-se verdadeiros analfabetos funcionais. Trazem 

consigo um total desconhecimento dos benefícios e prazeres que a leitura pode 

proporcionar. Com diz Eliana Yunes (1995, p.187), “O ato de ler é um ato da 

sensibilidade e da inteligência, de compreensão e de comunhão com o mundo; lendo, 

expandimos o estar no mundo, alcançamos esferas do conhecimento antes não 

experimentadas”. Sempre foi necessário que a escola buscasse resgatar o valor da 

leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da 

cidadania. Porém, visivelmente, as formas mais tradicionais de apresentação da 

literatura não alcançam o sucesso desejado. Os alunos, atualmente, saem da escola 

detestando tudo que se refere à leitura: estudo, pesquisa, redação etc. 

 

Utilizar mecanismos modernos e bem atuais seria uma forma aprazível de chamar a 

atenção do aluno para a compreensão da importância da leitura em sua vida. 

Pertencente à geração dita como digital, nosso aluno faz o uso massivo da Internet. 

A utilização direcionada desse uso pode proporcionar a criação de várias ferramentas 

que auxiliarão na constituição do prazer pela leitura. As redes sociais, por exemplo, 

sabe-se que têm ganhado espaço considerável no que compete à socialização 

múltipla entre pares diversos, divulgação de informações e compartilhamento de 

dados informativos. Por isso, utilizá-las como propagadoras da boa leitura. 

 

Durante esses quase doze anos de magistério no Colégio Estadual Duque Costa, no 

município de São João de Meriti, percebi que nossos alunos poderiam ser assíduos 

leitores, porém a falta de incentivo os afasta da Literatura. São jovens de famílias 

humildes, que cresceram sem nenhum contato com livros, a não ser os didáticos 

fornecidos pela escola. Apesar da origem geralmente carente, nossos alunos 

possuem contato com as novidades tecnológicas mais populares. São “antenados” 

como qualquer outro jovem de sua faixa etária. Então, usar tais inovações para 

aproximar o aluno da leitura é fundamental. 
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A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394, 

20/12/1996) aponta a necessidade de inserção de outras linguagens e manifestações 

artísticas nos ensinos fundamental e médio: 

 

• item II do art. 3º da lei diz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber “é uma das bases do ensino”; 

 

• item II do §8º do art. 35-A registra, de forma mais explícita, que, entre as diretrizes 
para currículo do ensino médio , está o conhecimento de “formas contemporâneas 
de linguagem”. 

 

Isso, sem dúvida, abre as portas do ensino para novos métodos de incentivo à leitura. 

Portanto, as redes sociais com seus inovadores “memes” serão a “força motriz” deste 

projeto, cujo foco é o incentivo à leitura, despertando o interesse para os cânones de 

nossa literatura, como diz Ana Maria Machado (2002, p.133): “Do mesmo jeito que a 

gente tem de saber ler para não ficar à margem da civilização, tem de conhecer 

minimamente o cânone.” 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia selecionada para esse projeto será a qualitativa, pois, por ter um 

caráter mais exploratório, estimula o aluno a pensar e a se expressar livremente sobre 

a questão da importância da leitura em sua vida. Além do fato de que as pesquisas 

qualitativas não desprezam o contexto e aceitam o ponto de vista do investigado 

(aluno), como dado de análise nos traz uma riqueza maior quanto à realidade 

estudada.  

Novamente aparece o cenário natural como destaque para a pesquisa 
qualitativa: a possibilidade do uso de múltiplos métodos para a coleta de dados; 
a possibilidade de não ter que seguir fielmente um projeto pré-configurado, mas 
sim ir adaptando-o sempre que necessário; a pesquisa qualitativa é 
interpretativa, ou seja, possibilita que o pesquisador interprete os dados; os 
fenômenos podem ser vistos de forma holística; permite que o pesquisador se 
integre à pesquisa, possibilitando, assim, o reconhecimento dos possíveis 
problemas e limitações apresentadas no decorrer da pesquisa; possibilita ao 
pesquisador um processo interativo, dando a ele a oportunidade de 
acompanhar e altera todo o processo desde a coleta de dados até a 
reformulação do problema, se for o caso; e, finalmente, permite o uso e uma 
ou mais estratégias de investigação. 
(ROSSMAN; RALII apud CRESWELL, 2007). 

 

Com o intuito de apresentar algo que atraísse a atenção e quebrasse o gelo desse 

primeiro momento do projeto, foram convidados aproximadamente 90 alunos de três 

turmas de ensino médio - uma do segundo ano e duas do terceiro - para a exibição, 

na sala de vídeo do colégio, do filme “Sociedade dos poetas mortos” (Dead Poets 

Society, 1989), pois, com o talento e sabedoria, o protagonista - o professor Keating - 

inspira os seus alunos a perseguir as suas paixões individuais e tornar as suas vidas 

extraordinárias. Mesmo sendo um filme relativamente antigo, foi observado que 

nenhum dos alunos o havia assistido.  

 

Após exibição, foi aberta a discussão sobre o filme e a seleção de algumas cenas que 

abordavam questões referentes a importância da leitura com a interpretação de 

algumas falas, como: 

 

• “Quando lerem não considerem apenas o que o autor acha, considerem o que 

vocês acham” 
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• “Não lemos poesia porque é bonito, lemos porque pertencemos à raça humana e a 

raça humana está cheia de paixão.” 

• “Encontre seus próprios passos, pois nem sempre o caminho mais usado é o 

melhor caminho”  

 

O passo seguinte foi a leitura coletiva em sala de aula de alguns contos de Machado 

de Assis (A cartomante; O alienista; Missa do galo; Um apólogo; O espelho), 

selecionados pelo seu valor irônico e histórico. Uma rápida biografia do autor ajuda a 

compreender sua importância para a Literatura Brasileira. 

 

Durante algumas aulas, ocorreram conversas informais sobre livros clássicos da 

Literatura Brasileira. Foram comentados alguns enredos, como o de Senhora, de José 

de Alencar, porém sem ser revelado o seu desfecho, provocando o interesse do aluno 

na obra. 

 

Como um dos instrumentos de avaliação do colégio, foi promovido um seminário 

literário, no qual os alunos escolhiam uma obra entre algumas selecionadas de acordo 

com a série que cursavam e seu conteúdo programático. Após as apresentações, uma 

roda de leitura, onde todos comentam suas impressões. Isso é importante para que o 

aluno perceba que conseguiu formular uma opinião a respeito do enredo lido. 

 

O passo seguinte ocorreu com uma discussão sobre a pertinência das redes sociais: 

qual seria a relevância dela para os dias de hoje? Não faltaram argumentos prós e 

contras. Logo em seguida, a proposta do projeto foi oferecida: “Que tal fazermos 

memes dessas obras que lemos?” A aceitação foi inmediata. Todos pareciam muito 

eufóricos com a novidades. Muitas ideias já brotavam nesse momento. 

 

A sequência didática teve início com uma apresentação no projetor para expor todos 

os passos que deveriam seguir e todas as ferramentas necessárias para a confecção 

dos que chamamos “MEMES LITERÁRIOS”. A única regra para a elaboração era que 

só poderiam fazer referência a cânones da Literatura Brasileira. 
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Os próximos dias foram de conceituação de alguns termos, como o próprio meme, e 

apresentação de alguns exemplos. 

Os demais passos foram mais fáceis, pois postar e compartilhar em redes sociais 

nossos alunos entendem muito bem. Foi preciso apenas a organização deles em 

grupos, visto que nem todos possuem acesso à Internet, e orientá-los quanto às 

ferramentas a serem utilizadas. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

       

5.1 POR QUE LER? 

 

O ato de ler é um ato da sensibilidade e da inteligência, de compreensão e de 
comunhão com o mundo; lendo, expandimos o estar no mundo, alcançamos 
esferas do conhecimento antes não experimentadas e, no dizer de Aristóteles, 
nos comovemos catarticamente e ampliamos a condição humana. (YUNES, 
1997, p.185) 

 

Ler significa descortinar, mudar de horizontes, interagir com o real, interpretá-lo, 

compreendê-lo e decidir sobre ele. O prazer de ler é também uma descoberta. O 

brasileiro não tem o hábito de ler porque não sabe, ou porque não quer. Infelizmente, 

lê-se pouco, normalmente ocorre por obrigatoriedade nas escolas, pois o exemplo de 

casa com raras exceções existe. Essa leitura escolar está muito longe da realidade 

das experiências pessoais. Daí que, ao chegar à vida adulta, a maioria esqueceu há 

tempos o gosto por esse hábito e a probabilidade disso se repetir de geração para 

geração, de pai para filho, da escola para o aluno, é bastante preocupante e real.  A 

escola tenta "ensinar a ler", mas na verdade acaba criando uma aversão a tudo que 

se relacione com leitura. Quando o professor deixa escapar a chance de apresentar o 

sabor das palavras, o gosto pela leitura vai desaparecendo paulatinamente, lê-se só 

o já lido, fica-se cego diante da luz.  

 

No entanto, é preocupante o efeito da ausência da leitura no meio escolar e social. 

Por exemplo, todas as disciplinas precisam do domínio da leitura para se desenvolver. 

Tal falta contribui diretamente para os baixos índices do desenvolvimento da 

educação no Brasil. 

 

Ler é inscrever-se no mundo como signo, entrar na cadeia significante, elaborar 
continuamente interpretações que dão sentido ao mundo, registrá-la com 
palavras, gestos, traços. Ler é significar e ao mesmo tempo tornar-se 
significante. A leitura é uma escrita de si mesmo, na relação interativa que dá 
sentido ao mundo. (YUNES, 1997, p.195) 
 

 

A leitura não se constrói sobre o nada. Ela provoca o leitor, lhe interessa, lhe instiga 

um outro pensamento que lhe permite a interpretação. Mas há a problemática dessa 

interpretação, já que aponta para a necessária "descoberta" do sentido oculto, das 
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entrelinhas. Interpretar é um ato de leitura que associa o sujeito ao discurso que 

elabora e o explica enquanto se explica. 

 

5.2 A IMPORTÂNCIA DOS CLÁSSICOS LITERÁRIOS 

 

Toda literatura sempre se faz em cima de um diálogo com as obras anteriores 
[...] (MACHADO,2002, p.126) 

 

O fator essencial para a apreciação da leitura dos cânones é que conseguem 

descrever com muita precisão as pessoas e os sentimentos humanos. Por isso, são 

classificados como universais e atemporais, ou seja, independente de quanto tempo 

tenham, a essência da obra continua bastante atual. 

 

Ao estudar a história, por exemplo, nos deparamos com o que os homens foram e 

fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, as 

informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, 

questionadas, compreendidas e interpretadas. Ou seja, cria-se referência. 

 

No processo de formação leitora, também há a necessidade da criação de referências 

para uma boa compreensão dos textos. Ana Maria Machado (2002, p126) confessa 

que se deparou com o desinteresse de seus netos pelo clássico de Monteiro Lobato, 

Reinações de Narizinho: 

 

Ganhei Reinações de Narizinho quando fiz cinco anos e, desde então, nunca 
deixei de me deliciar com esse universo. Depois , também tratei de ler Monteiro 
Lobato para meus filhos desde que eram bem pequenos, e eles sempre 
adoraram. Mas recentemente, percebi que ao se repetir o mesmo processo 
com meus netos, havia algumas dificuldades totalmente inesperadas, [...] as 
dificuldades não estavam no vocabulário nem na sintaxe, em nenhum aspecto 
linguístico [...]. Mas as dificuldades estavam nas alusões a um universo cultural 
que as crianças de hoje não compartilham.  

 

Ana Maria diz que precisou explicar algumas referências contidas na obra de Lobato 

para só então prosseguir a leitura com seus netos, fato que não ocorreu com seus 

filhos. 

 

Precisei explicar o que era Carochinha, contar a história do Pequeno Polegar. 
[...] Então me dei conta da enormidade do risco que corremos – em pouco 
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tempo poderemos ter o pesadelo de gerações que não conseguem entender a 
literatura atual por que não conhecem as clássicos que a procederam. 

 

Por isso, antes do gosto, ler um clássico possui um valor social. Deve-se conhecer a 

melhor literatura simplesmente porque isso configura um padrão de cultura, de 

civilidade. Do mesmo jeito que a gente tem de saber ler para não ficar à margem da 

civilização, tem de conhecer minimamente o cânone. 

 

5.3 O PODER DA INTERNET 

 

A Internet é a melhor ferramenta de democratização do conhecimento uma vez que é 

uma rede sem centro, onde cada um de nós é um nó. Teoricamente, todos nós 

podemos acessar qualquer conhecimento. Há uma espécie de “Socialização da 

Informação”. Lévy (1999) descreve a importância do ciberespaço e diz que este 

espaço cibernético traz consigo uma verdadeira mutação antropológica que acarreta 

alterações profundas na nossa maneira de pensar, de dar sentido ao mundo, de nos 

relacionarmos uns com os outros, de organizar a sociedade e assim por diante. 

 

5.3.1 As redes sociais 

 

As redes sociais têm ganhado espaço considerável no que tange à socialização 

múltipla entre pares diversos, divulgação de informações e compartilhamento de 

dados informativos, fato que está intimamente ligado à principal vantagem da 

chamada Web 2.01. Isso concede aos usuários certa autonomia quanto à divulgação 

e recebimento de materiais no ciberespaço. Nesse contexto de interação, é evidente 

a presença constante de personagens do mundo real articulando discursos no 

ambiente virtual – é o ressoar de “vozes” no ciberespaço. As opiniões expressas, as 

linhas ideológicas, as crenças estão cada vez mais arquitetadas nas falas dos 

indivíduos que interagem cotidianamente em sites de relacionamento como o 

Facebook, o Twitter e em comentários nos vídeos publicados no YouTube, É o 

                                                                 

1 Web 2.0 foi criada em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media. É um termo usado para 

designar uma segunda geração de comunidades e serviços oferecidos na internet, tendo como 

conceito a Web e através de aplicativos baseados em redes sociais e tecnologia da informação. 
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espetáculo do consentimento, da adoção de ideias – onde o “curtir” e o “compartilhar” 

ganham cada vez mais espaço. É uma cultura que cresce em proporções tão 

aceleradas quanto a velocidade de transmissão de informações na internet. 

 

5.3.2 Os memes? 

 

Meme é o termo criado pelo escritor Richard Dawkins, em seu livro “The Selfish 

Gene” (O Gene Egoísta, lançado em 1976), cujo significado é um composto de 

informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais 

como livros. Em sua obra, o Meme é considerado uma evolução cultural, capaz de se 

propagar. Pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra 

informação que possa ser transmitida rapidamente. O estudo deste conceito é 

chamado de memética. 

 

No campo da informática, a expressão Memes é utilizada para caracterizar uma ideia 

ou conceito, que se difunde através da rede rapidamente. O Meme pode ser uma 

frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais se espalham por intermédio 

de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação. 

 

É comum os Memes se transformarem nos chamados “Virais”, os quais se beneficiam 

para divulgar e propagar uma ideia, marca e ou serviço. Esta é uma das aplicações 

dos Memes, pois devido a seu quase instantâneo crescimento, virou até alvo de 

estudo das indústrias, interessadas em divulgar seus produtos. Os memes 

transformam o processo de desenvolvimento humano, pois possibilitam um novo olhar 

para a realidade do contexto, para o objeto de trabalho ou de pesquisa dos sujeitos. 

 

São infinitos os exemplos de Memes. O tipo mais comum é o com frases, comumente 

acompanhada de figuras com traços caricatos ou fotos adaptadas, apresentando 

informações com tom jocoso e trocadilhos. Através dos deles, os denominados 

fenômenos da internet ganham força e um espaço na Web rapidamente. 

 

A existência de um Meme na internet pode ser longa ou efêmera. Seu conteúdo 

poderá evoluir ao longo do tempo, pois uma vez postado na rede, a informação estará 
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sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de intervenções e 

reações; ou mesmo desaparecer em poucos dias causando pouco ou nenhum 

impacto. Eles são copiados de uma pessoa para outra, plantando crenças e valores 

fundamentais que ganham mais autoridade com cada novo hospedeiro. Memes são 

os blocos de construção da cultura. Nem todo Meme é uma grande ideia, mas 

qualquer um com o tema certo pode ser global, uma vez que atinge a internet. 

 

5.3.3 Memes e Literatura 

A literatura estuda e dá nomes a estilos de época como o Arcadismo, o Romantismo, 

entre outros, tentando caracterizar os aspectos de cada período histórico em seu 

contexto. Aparentemente, é mais fácil observar características de estilos passados 

que perceber as que marcam um momento atual. Na maioria das vezes, por não 

pararmos para prestar atenção ou ainda porque estamos tão acostumados com o que 

vemos, que não o notamos como momento histórico. No passado, observamos estilos 

rebuscados como o Parnasianismo e outros nem tanto, como o Naturalismo, mas 

sempre houve o registro, através da arte, da vazão dos sentimentos humanos, e por 

isso é possível compreender um pouco de cada período. 

Atualmente, os memes são ignorados por pessoas que se dizem mais cultas, pois 

possuem uma linguagem nada rebuscada, muitas vezes com desvios gramaticais e 

conteúdo irrelevante. Geralmente são utilizados em forma de tirinhas curtas, e a 

explosão da sua popularidade pode ser atribuída à facilidade de sua confecção - uma 

pessoa com domínio básico de manipulação de imagens é capaz de produzi-los. Será 

que não é este um estilo de época? Aquele menos rebuscado, como o Naturalismo foi 

no passado? 

Se a literatura está vinculada à sociedade em que se origina, transmitindo sentimentos 

e ideias, levando o leitor à reflexão e até mesmo à mudança de posição perante a 

realidade, auxilia no processo de transformação social. Podemos, então, dizer que a 

cultura dos memes anda de mãos dadas com a literatura, pois é exatamente o que 

têm conseguido concretizar.  
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Os memes serão estudados nos livros didáticos daqui a algumas décadas ou serão 

só uma forma de expressão passageira? É difícil pormenorizar, mas a linguagem 

contemporânea, utilizada pelos memes, parece propiciar uma valiosa forma de 

expressão e, quem sabe, de permitir que também a atual geração construa história 

literária. 

 

5.4 OFICINA DE MEMES LITERÁRIOS 

 

Para discutir o assunto com os alunos, foram exibidos slides que explicavam a 

proposta e sugeridas ferramentas para a edição dos memes. Descreveremos, a 

seguir, os passos da oficina desenvolvida. 

 

5.4.1 Apresentação 

 

• Definir o termo “meme”: 
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• Exibir alguns exemplos e seus modos de veiculação: 

 

 

 

• Por que literários? 
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5.4.2 Confecção 

 

• Apresentar algumas ferramentas que possibilitam a confecção seus próprios 

memes. 

 

 

 

 



- 28 - 

 

• Passo a passo 

 

✓ Separe a ideia ou o texto desejado; 

✓ Abra a ferramenta de edição escolhida; 

✓ Escolha o meme de acordo com a intenção desejada (sensibilizar, provocar 

humor, tecer uma crítica etc.); 

✓ Faça a montagem; 

✓ Compartilhe nas redes sociais; 
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5.4.3 Postagem 

 

Por que o Facebook? 

 

 
Postagem no Facebook 

 

 

Por ser a maior rede social do mundo com mais de 1 bilhão de usuários. Ainda  que 

existam redes sociais muito poderosas (o Twitter, por exemplo), não se encontram 

com o mesmo potencial de “viralização” quanto o Facebook. A plataforma de Mark 

Zuckerberg possui um alcance inigualável, quando o assunto é expandir a mensagem 

para o máximo de pessoas possível. A permanência dessas pessoas diariamente no 

Facebook é tão grande, que, por exemplo, ela se tornou o maior veículo de 

comunicação do mundo, sem sequer produzir uma única notícia. Ou seja, as pessoas 

procuram se informar de acordo com as notícias que chegam em seu feed pessoal, 

menos trabalhoso e mais seletivo. O foco está nele, logo, se a maioria se encontra por 

lá, vira alvo principal para divulgação. A proposta passa a ser: fazer a mensagem se 

expandir e encontrar seu público alvo.  
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6 RESULTADOS 

 

A proposta do projeto foi muito bem recebida pelos alunos, pois era trabalhada sobre 

a ótica de um instrumento muito comum em suas vidas, o Facebook.  

 

Quanto à questão literária, sem a imposição de títulos e autores, com apenas 

sugestões e leituras conjuntas, a (re)apresentação dos clássicos de nossa Literatura 

fluiu sem maiores obstáculos. Facilmente constatado nas rodas de leitura executadas 

durante o ano letivo. 

 

 
Rodas de leitura 

 

A vontade ter seu Meme divulgado no ciberespasço, contribuiu para a ocultação do 

real objetivo do projeto: incentivar a leitura. Nossos alunos foram contaminados pelo 

“vírus-leitor” e nem perceberam. Isso foi bem visível na grande quantidade de memes 

produzidos e postados. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O foco deste trabalho sempre foi em propiciar aos nossos educandos momentos que 

possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da 

importância de se adquirir o hábito de ler. Para isso, foram utilizadas ferramentas 

atuais de uso comum a essa nova “geração cibernética”, auxiliando na replicação da 

ideia de que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências 

necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização. 

 

Assim, estimulando a leitura, nossos alunos compreendem melhor o que estão 

aprendendo na escola e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles um 

horizonte totalmente novo. 

 

Além do objetivo principal “ Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo 

e criativo dos alunos”, foram atingidos os demais objetivos deste projeto, uma vez que, 

fazendo o uso dos memes postados no Facebook, visitaram as obras clássicas da 

Literatura brasileira, e reconheceram seus valores históricos e literários através das 

rodas de leitura. 

 

Esse alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantidor de uma formação 

crítica e emancipadora foi posto em prática também na elaboração de novos projetos 

e na busca de novas leituras. 

 

Utilizar as redes sociais, em particular o Facebook, como fomentadores do prazer de 

ler foi um artifício muito bem recebido pelos discentes, visto que boa parte desses 

jovens gasta seu tempo livre debruçado sobre computadores e smartphones 

conectados à Internet. 

 

Espera-se que a conclusão deste projeto, traga um novo conhecimento e 

compreensão, mostrando uma nova forma de olhar as inovações vindas desse novo 

universo – a Internet - e utilizá-las em prol da formação de nossos alunos. 
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APÊNDICES 

 

 
Exibição do filme “Sociedade dos Poetas Mortos” 

 

 
Comentário no Facebook feito por aluno 
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Mensagem de uma aluna sobre uma das maiores questões da Literatura Brasileira: Capitu traiu ou 
não Bentinho? 
 
 

Boa noite professor! Oi! Vim reclamar e desabafar. Bom, se levarmos 
em consideração o ciúme doentio que o Bentinho sentia de sua 
amada Capitu a traição poderia ser fruto de sua imaginação. Essa 
dúvida sempre vai ser um martírio. Li o livro e achei muito 
interessante, fico no meio termo de "Capitu traiu" e "Capitu não traiu". 
Não traiu pelo simples fato de ser um homem ciumento e possessivo. 
Capitu pode ter traído pelo fato de toda a raiva e realidade 
transmitida por Bentinho, significa que, Machado de Assis quer que 
a gente acredita em uma traição não verdadeira e no mesmo tempo 
verdadeira. Nunca fiquei com tanta vontade de ressuscitar esse 
homem como eu to agora (sei que isso não é possível). 
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Exibição dos memes produzidos na Feira Pedagógica 
 
 

Mural elaborado pelos alunos com alguns dos memes confeccionados 


