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 É necessário acreditar na possibilidade de 

ir além do amanhã, sem ser ingenuamente 

idealista. É necessário perseguir as 

utopias, como relação dialética entre 

denunciar o presente e anunciar o futuro. É 

necessário antecipar o amanhã pelo sonho 

de hoje. O sonho é um sonho possível ou 

não? Se é menos possível, trata-se, para 

nós, de sabermos como torná-lo mais 

possível. 

 Paulo Freire 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

FREITAS, Victor Terra. Literameme: o uso de memes nas aulas de literatura. 2019. 40 

f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

As tecnologias digitais, por meio da interatividade, permitiram o surgimento de novos 

gêneros textuais. Os memes possuem rápida propagação nas redes sociais, são textos 

multimodais que ainda não são vistos por boa parte dos educadores e dos educandos 

como uma ferramenta didática para a construção do saber. Por ser um texto híbrido, 

esses gêneros chamam a atenção do aluno, que, por sua vez, precisa desenvolver uma 

interpretação multiletrada. Um dos pontos que levou ao desenvolvimento deste trabalho 

foi a opinião de um número significativo de alunos que não possuem interesse pelas 

aulas de Literatura. Esta proposta veio com o objetivo de tornar tais aulas mais atrativas, 

despertando a coparticipação e a troca de saberes. A atividade propôs que os alunos 

criassem um meme sobre algum movimento literário que haviam estudado. Eles 

deveriam explicar o contexto do movimento literário e a relação entre a figura 

selecionada. Como resultado, esperava-se que os alunos descobrissem nos memes uma 

nova forma ferramenta que estimulasse o estudo de Literatura Brasileira.  

 

Palavras-chave: memes, ensino de literatura, gêneros emergentes, novas 

tecnologias 
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1 INTRODUÇÃO 

As aulas de Literatura são, na maioria das vezes, ministradas de uma maneira 

tradicional na qual contexto histórico é estudado, juntamente com o cânone literário e as 

biografias dos autores. De modo geral, não há contextualização com a atualidade. Esta 

problemática faz com que o educando não veja motivação para conhecer Literatura, pois 

ele acredita que esta se encontra muito distante de sua vida cotidiana. Outro aspecto a 

ser considerado é o fato de que o comportamento dos alunos tem sido alterado a cada 

dia. Eles buscam na internet resumos e vídeoaulas para estudar com o objetivo de 

alcançar uma determinada média e ser aprovado, não tendo nenhum compromisso em 

compreender a sua realidade com a obra ou a escola literária estudada.  

Por outro lado, inúmeras ferramentas têm surgido para auxiliar alunos a estudar, 

como aplicativos, vídeos, jogos e entre outras. No entanto, poucos são os casos de 

aplicabilidade desses instrumentos em sala de aula.  O professor a todo o momento 

disputa a atenção do discente com muitas novidades tecnológicas, com as mensagens 

nas redes sociais e as imagens e vídeos que circulam em diversos meios.   

Dificilmente os dois lados da sala de aula conseguem ter uma troca significativa 

visando crescimento de ambos. Na maior parte das vezes, os professores dão os 

conteúdos de forma tradicional e os alunos, desmotivados, recebem de maneira passiva, 

não achando interessante.  

O primeiro caminho é a criação de uma ponte entre os dois lados para que 

vivência do aluno e a sua cultura seja respeitada e agregada com outros valores 

acadêmicos. A solução encontrada foi imergir no cotidiano do educando, buscando a 

integração por meio das redes sociais e o que estas podem agregar como novas 

possibilidades de ensino e novas ferramentas para ministração das aulas.  

O fenômeno meme está inteiramente presente nas redes sociais, fazendo parte da 

vivência do educando. Vale ressaltar que é algo que cativa os usuários das redes sociais 

que buscam formas de interação com humor. Além disso, a aprendizagem precisa ser 

feita de maneira afetiva e lúdica, para favorecer a compreensão de conteúdos.   Pelo fato 

de ter a junção da imagem com o texto, na maioria das vezes com humor, milhões de 

imagens são compartilhadas pelos internautas. A partir daí, pensou-se em agregar 

ensino de Literatura com os gêneros textuais multimodais que circulam nas redes 

sociais, os memes.  
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Os memes, em grande parte, são irônicos e críticos, o que possibilita a junção 

ideal com a literatura, pois esta é o reflexo da sociedade. Além disso, os alunos não 

desejam receber os conteúdos de forma passiva, mas gostam e precisam ter o 

protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, confeccionar memes, 

interagir com os colegas e professores e ter a oportunidade de expor o que pensa e 

percebe torna-se algo imprescindível para a vivência acadêmica.  

Por todos os aspectos elencados, este esta pesquisa possibilitou a experimentação 

de novos gêneros textuais nas aulas de Literatura Brasileira comumente vistas na 

instituição escolar, fazendo uso de uma nova ferramenta para auxílio do educando. 

Este trabalho foi organizado por meio de uma pesquisa qualitativa na qual o 

comportamento dos alunos com uma nova ferramenta de ensino foi observado, 

possibilitando, assim, analisar a produção feita pelos alunos que foi provocada por meio 

das palavras (COSSON, 2014. p.28), despertando assim a criticidade e a proximidade 

entre redes sociais, literatura e atualidade. 
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2 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Despertar nos alunos o interesse pelas aulas de Literatura por meio do uso de 

memes como recurso pedagógico. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar o gênero textual emergente meme como uma nova possibilidade de 

aprendizagem ao educando; 

 Estimular, no educando, o estudo de Literatura para a criação dos memes; 

 Desenvolver no educando um posicionamento crítico em relação aos 

movimentos literários. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Como afirma Cosson (2014, p.28), nada melhor do que transformar em palavras 

o que foi provocado por elas. Já Anecleto e Filha (2007, p. 48) dizem que os memes são 

textos multimodais, multissemióticos, que possuem um propósito comunicativo e são 

linguisticamente híbridos. 

Boa parte dos discentes não compreende a importância da Literatura, pois acham 

que é uma disciplina longe da realidade e presa somente aos cânones e que os livros não       

estão próximos ao cotidiano.  

Diante dessa problemática, é preciso aproximar o educando das produções 

literárias. Nesse sentido, o presente trabalho pretende mostrar que os memes podem ser 

utilizados como recurso de modo a tornar a aula lúdica e prazerosa, já que eles fazem 

parte do dia a dia dos adolescentes, que têm grande acesso às redes sociais. Este projeto 

foi pensado como uma maneira de despertar a curiosidade dos estudantes para as aulas 

de literatura brasileira. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Gêneros Textuais 

 

O ser humano tem a necessidade de comunicação. Marcuschi (2007, p.21) aponta 

que não há possibilidade de comunicação sem fazer o uso de algum gênero. O autor 

ainda afirma que toda comunicação verbal é feita com uso de algum texto, seja ele 

verbal ou oral. Além disso, vale ressaltar que estes formam o centro de toda dimensão 

comunicativa da vida social (BAZERMAN, 2011, p.59) e que os gêneros também são 

organizadores da comunicação fazendo parte do cotidiano (ROJO & BARBOSA, 2015, 

p.17). Já Bakthin (2000, p. 279) diz que: 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. (...) Que se efetua em forma 

de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos 

integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. (...) Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso.  

 

 

Por isso, os gêneros são entidades sociodiscursivas imprescindíveis à 

comunicação humana (MARCUSCHI, 2007, p.19).  Surgem para atender a necessidade 

de expressão, sendo completamente influenciados pelo contexto social e histórico das 

mais diversas camadas da sociedade. São infindáveis e o homem faz uso destes de 

forma inconsciente. Dias (2012, p.2) afirma que, mesmo uma tese de doutorado ou em 

uma até uma simples conversa informal, os gêneros textuais têm o poder de moldar 

todos os tipos de discurso. 

Os gêneros são constituídos como características e meios com os quais os falantes 

fazem uso para se expressar, sendo sempre vistos de forma contextualizada e para 

situações específicas. Estão diretamente ligados ao exercício da língua. Portanto, as 

funções comunicativas, institucionais e cognitivas caracterizam muito mais os gêneros 

do que a estrutura e as peculiaridades linguísticas (MARCUSCHI, 2007, p.20). 

Na comunicação humana, existem inúmeras relações sociais e um amplo número 

de gêneros. Por isso, Bakhtin (2000, p.280) os divide em dois grupos: os primários, que 

são ligados ao cotidiano e à informalidade, como um bilhete, por exemplo; e os 

secundários, que são formados por situações comunicativas de uma complexidade 

maior, misturando outros gêneros. O autor certifica-se que a comunicação humana é 
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oriunda da necessidade do indivíduo de expressão. Apropriar-se dos gêneros é, segundo 

Bronckart (1999, p.103), um mecanismo fundamental de socialização. 

Rodrigues (2005, p.166) concorda que os gêneros são produtos culturais, e 

complementa dizendo que são “uma atividade social de linguagem, modos de significar 

o mundo (os gêneros apresentam uma visão do mundo). Como modos sociais de ação 

(atos sociais) e de dizer, os gêneros ‘regulam’, organizam e significam a interação”. 

Também é válido ressaltar que há uma diferenciação entre gênero textual, tipo 

textual e domínio discursivo, conforme discrimina Marcuschi (2008). Ele conceitua os 

gêneros como textos cotidianos com modelos sociocomunicativos característicos 

determinados por composições funcionais (MARCUSCHI, 2008, p.155). Ademais é a 

forma de inserção, ação e controle social (MARCUSCHI, 2008, p.163). 

Os tipos textuais são também chamados de “modos textuais” por Marcuschi 

(2008, p.154). Eles possuem uma estrutura enrijecida, limitada e que possui poucas 

categorias.  Já o domínio discursivo não se restringe a um único gênero, pode resultar 

em vários e está presente em inúmeros contextos sociais (MARCUSCHI, 2008, p.194). 

É válido ressaltar que existe uma interação constante entre os textos e que é 

primordial o entendimento da diferenciação entre intergenericidade e heterogeneidade 

tipológica. Marcuschi (2008, p.166) diz que esta é quando um gênero possui a presença 

de vários tipos, enquanto aquela é quando um gênero possui a função de outro. Há uma 

discussão quando um determinado texto apresenta uma forma híbrida com o intuito de 

culminar objetivos comunicativos; mas o autor diz que o que predomina é a função que 

o escrito exerce.  

Como os gêneros fazem parte de toda a esfera comunicativa, as instituições 

escolares precisam agregá-los ao currículo. A importância do estudo dos gêneros 

textuais é tamanha que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem que o 

ensino de Língua Portuguesa faça uso destes:  

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância 

social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros 

são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem 

como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, 

supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas 

nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um 

gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação 

social. (BRASIL, 1998, p.23, 24) 

 

As escolas têm agregado ao currículo o estudo dos mais variados gêneros 

textuais, pois se acredita que é uma oportunidade de observação da utilização da Língua 
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Portuguesa em diversos meios (MARCUSCHI, 2007), por isso que os Parâmetros 

surgem com o objetivo de reorientar a sistematização do ensino.  

 

4.2 Gêneros Textuais Emergentes 

 

A escrita alfabética colaborou para o surgimento de vários gêneros. O 

surgimento da imprensa contribuiu para que inúmeros outros gêneros aparecessem. No 

entanto, Marcuschi (2007, p.19) diz que foi a cultura eletrônica que deu a maior 

possibilidade da manifestação de um número gigantesco de novos gêneros, com meios 

de comunicação amplamente utilizados como: rádio, telefone, televisão e, 

principalmente, a internet. Ele ainda assegura que é o uso intenso das novas tecnologias 

que propicia a aparição de novos gêneros. 

A principal característica dos gêneros digitais é a interação entre os indivíduos, 

ocorrendo a permutação de informações de maneira simultânea. O Dicionário de 

Análise do Discurso conceitua a palavra como: 

A interação é, em primeiro lugar, esse processo de influências mútuas que os 

participantes (ou interactantes) exercem uns sobre os outros na troca 

comunicativa; mas é também o lugar em que se exerce esse jogo de ações e 

reações: uma interação é um “encontro”, isto é, um conjunto de 

acontecimentos que compõem uma troca comunicativa completa, que se 

decompõem em sequências, trocas e outras unidades constitutivas de grau 

inferior, e tem a ver com um gênero particular (interação verbal ou não 

verbal)”. (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p.281-282) 

 

Esta interação ocorre, principalmente fazendo a utilização da escrita. De uma 

maneira inovadora, a rede de computadores possibilitou uma revolução entre fala-

escrita.  Até mesmo o perfil do leitor virtual é completamente diferente do leitor do 

papel, pois a sua postura é mais ativa advinda de um posicionamento seletivo do que vai 

ser lido, conforme aponta Lévy (1996, p.10). O leitor virtual estará fazendo a 

intervenção no conteúdo e tem a liberdade de acrescentar, colar, copiar, interagir e 

modificar os textos nos quais lhe aparece na rede, como acrescenta Chartier (2002, 

p.25). 

Marcuschi (2004, p.33) comenta que esse fato transformador se dá pelo fato da 

ampla possibilidade de inserção de recursos visuais (emojis, fotos, memes, gifs...), sons 

(mensagem de voz, músicas) ou até mesmo vídeos, apontada pelo autor como “interação 

de recursos semiológicos”. Por isso, Marcuschi (2004, p.2) comenta que a sociedade 

“passou para o plano da escrita”, tornando-se “textualizada”.  É uma nova relação com a 

linguagem.  
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À medida que, cada vez mais, se adota uma perspectiva social para 

compreender a Internet, o papel que desempenha a linguagem se converte 

também em um objetivo central. Tanto é assim, que sem querer menosprezar 

as notáveis conquistas tecnológicas da Internet, nem a originalidade e a 

variedade na apresentação de conteúdos visuais, o que se torna evidente de 

imediato é a sua natureza linguística. Se a Internet é uma revolução, é 

provavelmente uma revolução linguística. (CRYSTAL, 2001, p.08) 

 

Costa (2005, p.103) explica que ocorre uma variação linguística oriunda da 

escrita plástica e heterogênea, extremamente distinta dos modelos canônicos e 

tradicionais dos gêneros e que ocasiona a transformação do ato de leitura e escrita.  O 

surgimento dos gêneros emergentes tem desafiado a visão dicotômica de conceituação 

de um texto, pois são híbridos, possuindo uma enorme integração entre inúmeros tipos 

de semioses, como, por exemplo, formas em movimento, imagens, sons e signos verbais 

(MARCUSCHI, 2007 p.20).  O autor nomeia como gêneros digitais e ainda os 

conceitua como os “gêneros textuais que estão emergindo no contexto da tecnologia 

digital em ambientes virtuais” (MARCUSCHI, 2010, p. 15).  

Esses gêneros são produzidos e circulam no ambiente virtual, porém não são 

totalmente inéditos. Eles fazem uso da estrutura de alguns textos convencionais, tidos 

como tradicionais. Por exemplo, um e-mail pode ter a mesma estrutura textual de uma 

carta e um recado que seria escrito em um pedaço de papel pode ser enviado como uma 

mensagem no WhatsApp. No entanto, é preciso compreender que tais gêneros possuem 

especificidades que os diferenciam dos demais. Do papel tradicional ao mundo virtual, a 

principal distinção é o suporte.  

O conceito de suporte precisa ser compreendido; Marcuschi (2008, p.174-175) o 

define como o lugar virtual ou físico que tem o objetivo de materializar o texto, ou seja, 

fixar e mostrar a estrutura textual. De acordo com o autor, é preciso compreender as três 

características principais do suporte: ele possui um formato específico, é um lócus 

(virtual ou físico); e tem finalidade de expor o texto. Ele ainda diferencia o suporte 

convencional, que é aquele criado para uma determinada utilidade específica, e os 

suportes incidentais, que são os que emergem, mas não foram criados para este 

propósito comunicativo (MARCUSCHI, 2008, p.178.). Contudo, o autor não engloba a 

internet em nenhum dos dois tipos de suporte devido à amplitude funcional desta, pois 

consegue conduzir os escritos nos mais diversos formatos e possui o poder de 

envolvimento de “todos os gêneros possíveis” (MARCUSCHI, 2008, p.186). 

Marcuschi (2004, p.6) aponta que os gêneros são frutos das relações entre “um 

meio, um uso e a linguagem”. Houve uma mudança no meio, pois não é mais o papel e 
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sim a Internet, com uma gigantesca rede de informações que com isso possibilitou uma 

alteração no uso, porque possibilita inúmeras novas práticas com o texto escrito e ainda 

transforma a linguagem, passando a ser mais informal e abreviada (FREITAS, FINELLI 

e MACIEL, 2014, p.126) 

Logo, segundo Marcuschi (2008, p.199), os gêneros textuais emergentes 

originam do que é chamado de comunicação eletrônica, na qual desenvolve o discurso 

eletrônico. Não há um número exato de textos, mas a tendência é que com o surgimento 

de um novo site, uma nova rede social, um novo aplicativo ou uma nova tecnologia 

qualquer impulsione o surgimento de incontáveis textos.  

 

4.3  Verbo-Visualidade 

 

O processo de leitura não acontece somente com as palavras, ou seja, com os 

textos verbais. As imagens também fazem parte do processo de interpretação. Quando a 

interpretação de textos escritos e imagens são vistos de forma separada, o que os difere 

é que estes são percebidos de forma simultânea, ou seja, cada recurso gráfico surge de 

ao mesmo tempo; enquanto aqueles são compreendidos e interpretados de forma linear 

(SANTAELLA, 2012, p.11). Não só com textos não verbais como também os híbridos. 

A sociedade contemporânea está repleta de símbolos, signos e sinais.  

Martine Joly (2012, p.30) afirma que os signos linguísticos são perceptíveis, 

como cores e formas. Os signos estão inseridos em todos os lugares, mas a interpretação 

vai depender diretamente do conhecimento prévio do indivíduo, da sua história de vida 

e da cultura. Também se torna relevante compreender o contexto no qual o signo estar 

inserido (JOLY, 2012, p.33).  

A imprensa, a publicidade e os gêneros digitais emergentes exigem do leitor, 

além da decifração de letras, a compreensão de imagens, gráficos, ilustrações e 

embalagens de produtos, como afirma Santaella (2012, p.11). Por isso, Knauss (2006, 

p.114) assegura que estamos imersos em uma cultura visual e analisar uma imagem é 

compreender os meios para produção de sentido em variados contextos culturais. Já 

Meneses (2003, p.28) acrescenta dizendo que a interação social é que produzirá sentido 

para compreensão da imagem. Ao interpretar uma imagem, é preciso que haja a 

compreensão objetiva e subjetiva. 

O ato de ler uma imagem é um processo interpretativo resultante da interação 

entre leitor/a e material. Assim, temos de entender que o sentido dado à 

imagem irá variar de acordo com os conhecimentos culturais de quem a 
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interpreta, podendo ser bastante universal dentro de uma cultura dada, mas 

idiossincrática em outra.  (HERNANDEZ e SCARPARO, 2009, p.62) 

 

Alguns textos híbridos exigem do leitor sensibilidade para “saber como as 

imagens se apresentam, como indicam o que querem indicar, qual é o seu contexto de 

referência” (SANTAELLA, 2012, p.13). A mesma autora ainda complementa, 

conceituando que há domínios da imagem e os textos híbridos enquadram-se no 

“domínio das imagens como representações visuais” (2012, p.17). 

A verbo-visualidade é a relação da palavra com a imagem presente nos variados 

tipos de textos. O código linguístico pode deixar lacunas de compreensão que serão 

inteiramente compreendidas pelas imagens, ou pode ocorrer o contrário (LINS, 2008, 

p.34).  

Um texto é multimodal quando é constituído de recursos de imagem, som, 

escrita ou gestos (DIONISIO e VASCONCELOS, 2013, p.21). A unidade global de um 

texto pode ser comprometida quando não se percebe que os aspectos pictoriais e verbais 

estão diretamente subordinados (DIONISIO, 2011, p.141). Por isso, também é preciso 

compreender melhor o vínculo entre imagem e texto, sendo convencional, pois está 

diretamente dependente de associações habituais e ideias do leitor (SANTAELLA, 

2012, p.120). 

 

 

4.4  Memes  

 

Com o avanço da internet, inúmeros gêneros textuais surgiram. As pessoas 

produzem e reproduzem e interagem com o outro a todo o momento.  Para Caparroz 

(2013, p.2) a mídia tem o poder de intervir na memória porque constrói novos registros 

que são feitos de acordo com os próprios interesses. A autora ainda complementa 

conceituado que as novas formas de comunicação são rizomáticas, pois a emissão e a 

recepção foram mescladas; não há mais uma forma de se comunicar centralizada, mas 

ramificada, excluído qualquer forma de passividade.  

Desta forma, nota-se que “as redes digitais instauraram uma forma comunicativa 

feita de fluxos de troca de informações ‘de todos para todos’” (FELICE, 2008, p.53). O 

receptor não é mais visto como um ser passivo, pois ele interage, cria conteúdo, 

compartilha, troca o tempo inteiro.  
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A teoria dos memes do biólogo Richard Dawkins (2008, p.124) faz uma 

comparação afirmando que, enquanto o gene faz replicações de si mesmo com o intuito 

de estabilidade, o meme faz replicações culturais. As ideias também emergem com o 

intuito de atingir o maior número de indivíduos que possam estar fazendo reprodução 

delas. Um meme é formado por uma ideia que se expande de forma viral. A linguagem 

hipertextual possibilita que o público possa estar alterando e interagindo com as novas 

informações que chegam até ele, já que existe uma ideia original que vai sofrendo 

mutações. Fernando Fontanella diz que: 

Coloquialmente, os memes são entendidos como ideias, brincadeiras, jogos, 

piadas ou comportamentos que se espalham através de seu replicação de 

forma viral, e caracterizada pela repetição de um modelo formal básico a 

partir da qual pessoas podem produzir  diferentes versões do mesmo meme. 

Dessa forma, os memes se diferenciam dos vídeos virais, pois presumem que, 

a medida em que esse meme se espalhe pela rede, surjam versões alteradas da 

ideia original. (FONTANELLA, 2009, p.8)  

 

Recuero (2010, p.124) fala sobre a repercussão dos memes, uns são mais 

copiados e compartilhados enquanto outros apenas passam pelas redes sociais e são 

facilmente esquecidos. A autora diz que esta situação ocorre porque umas imagens 

permanecem mais tempo imersas no grande “caldo cultural”.  Fazendo ainda uma 

analogia à hereditariedade, um meme pode ser fruto das muitas combinações e misturas 

e mescla ideias antigas com atuais.  

 

 

4.5 Gêneros textuais e ensino 

 

O ensino tradicional era pautado na forma de decorar regras gramaticais e teorias 

literárias sem nenhum tipo de contextualização. Kleiman (2013, p.32) afirma que, no 

âmbito escolar, o contato com os textos na maioria das vezes é confuso, pois é utilizado 

como pretexto par fazer analise sintática, cópias e resumos.   

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os gêneros 

discursivos começaram a possibilitar reflexões sobre o ensino da Língua Portuguesa, 

além de orientar a maneira na qual a língua materna deveria ser ensinada. O ensino da 

língua deve ser feito levando-se em consideração a interação verbal. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A enunciação 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p.123) 
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A língua vai sendo construída por meio do uso de seus interlocutores. O ensino 

deve, portanto, ser pautado nos gêneros do discurso nos quais os falantes produzem o 

tempo inteiro.  Bronckart (1999, p.103) vai colaborar afirmando que a forma de inserir o 

sujeito nas práticas comunicativas da humanidade e a forma de socialização dos 

indivíduos é por meio do estudo e da apropriação de gêneros textuais.  Magda Soares 

(2002, p.173), nessa mesma perspectiva, aponta que é preciso ver a língua como 

enunciação na qual é preciso compreender quem a utiliza, o contexto, as condições 

sociais e históricas; não olhando apenas pelo viés da comunicação.  Todo o ensino 

precisa estar pautado na reflexão do uso da língua, por isso é preciso que a metodologia 

aplicada seja em torno de textos.  

É preciso depreender que é por meio da linguagem que as informações são 

acessadas, que é possível construir e compartilhar as mais variadas visões de mundo e, 

principalmente, produzir cultura, ou seja, acontece a “plena participação social” 

(BRASIL, 1998, p.19). 

Caixeta (2005, p.13) afirma que, com a publicação dos PCN, foi possível 

repensar na maneira na qual o ensino era ministrado. Não pensar mais na construção de 

frases ou análises de orações isoladas, mas tornar o texto como o principal objeto de 

ensino e que as instituições de ensino precisam imergir o discente nas mais variadas 

formas de exploração de linguagem. Quanto mais o aluno fala, escreve, ouve e lê mais 

aumenta a sua eficiência da língua. Não há um gênero específico que permita ensinar 

todos os demais, mas é preciso que o educando consiga ver no ambiente escolar o maior 

número possível de textos.  

O ensino precisa ser abrangente para que o discente possa compreender os 

distintos eventos comunicativos. Por isso, faz-se necessário que haja a contextualização 

das aulas visando a melhor assimilação e apropriação da língua materna. O que antes 

era compreendido como conteúdos tradicionais de gramática, literatura e produção 

textual foram inseridos em uma esfera muito maior, a linguagem. Todo conteúdo tem 

seu espaço desde que possua um contexto, uma visão interdisciplinar (BRASIL, 2000, 

p.23) 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas 

capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso 

abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria 

ensinar todos os gêneros em circulação social. (BRASIL, 1998, p.24) 
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A linguagem precisa ser amplamente explorada dentro do espaço da instituição 

escolar para instrumentalizar o aluno. Sempre com o intuito de promover igualdade com 

as pessoas que afirmam ter domínio social linguístico (BRASIL, 2000, p.22).  Além 

disso, os documentos oficiais apontam que é preciso privilegiar o uso público da 

linguagem, com o objetivo de despertar a criticidade, as mais variadas formas de 

pensamento e os usos artísticos e estéticos da linguagem (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

4.6  Ensino de Literatura 

 

A literatura possui um papel muito importante para a vida do ser humano. 

Antônio Candido (2011, p.178) afirma que é a forma de expressão, pois ela é a 

manifestação de um indivíduo ou de seu grupo; é uma forma de conhecimento e 

construção de objetos autônomos. Rildo Cosson (2014, p.17) colabora dizendo que a 

literatura é uma “experiência a ser realizada”. Por meio dela, ocorre o rompimento do 

tempo, do espaço e ainda dá a oportunidade de sermos outros. Há, em cada texto 

literário, a oportunidade de vivenciar uma nova experiência. A palavra humaniza o ser 

humano, e a literatura a constrói e reconstrói (COSSON, 2014, p.23).  

 A leitura literária não deve ser imposta, mas incentivada nas escolas (BRASIL, 

1998 p.17). Cosson (2014, p.21) aponta que ocorre uma limitação do ensino de 

literatura nas escolas, pois, na maioria das vezes, é apresentado ao educando a história 

da literatura brasileira, a biografia dos autores, as características das escolas literárias e 

alguns trechos dos livros, sempre de uma maneira enrijecida. Outro caso peculiar é o 

incentivo para que o aluno leia qualquer obra contemporânea, pois o que importa é o ato 

da leitura. Quando ocorre a leitura integral é de uma forma sistemática, com resumos e 

questionários. 

O ensino da literatura é bem mais amplo, pois é uma enorme troca entre leitor, 

autor, e a sociedade onde se localizam, com a finalidade de compartilhamento das 

múltiplas visões de mundo (COSSON, 2014, p.27). A leitura não é uma relação solitária 

porque vários sujeitos estão inseridos no processo.  O letramento literário trabalha com 

a contextualização com a atualidade, mostrando que a temática de uma obra é 

contemporânea, para que gere facilidade de aprendizagem e interesse no aluno. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que a atividade de leitura implica inferir, 

verificar, antecipar e selecionar o que irá ser trabalhado (1998, p.70). Cabe ao professor 
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desafiar o discente fazendo com que este saia das leituras comuns e parta para um 

caminho desconhecido. 

O professor precisa mostrar para o discente a diversidade literária, as múltiplas 

formas de olhar o mundo. Para selecionar o que irá ser trabalhado, deverá pensar em 

três critérios: 

Ao selecionar um texto, o professor não deve desprezar o cânone, pois é nele 

que encontrará a herança cultural de sua comunidade. Também não pode se 

apoiar apenas na contemporaneidade, mas sim em sua atualidade. Do mesmo 

modo, precisa aplicar o princípio da diversidade entendido, para além das 

simples diferenças entre textos, como busca da discrepância entre o 

conhecido e o desconhecido, o simples e o complexo, em um processo de 

leitura que nos faz por meio da verticalização de textos e procedimentos. 

(COSSON, 2014, p.35-36) 

 

É claro que antes de pensar em uma obra, o professor precisa levar em conta a 

realidade do aluno e, se for necessário, fazer todo um trabalho para inseri-lo no contexto 

da obra selecionada, pois a condição prévia do educando precisa ser respeitada 

(BRAGA e SILVESTRE, 2009, p.17).  

Além disso, o processo de contextualização torna-se imprescindível, pois 

permite que o aluno faça uma apuração crítica da obra, da sociedade na qual o texto foi 

escrito e o grupo no qual ele está inserido. O professor precisa exercer o papel de 

mediador do conhecimento e apresentar para o aluno a representação da realidade e a 

plurissignificação do texto como afirma (ENES FILHO, 2015, p.15).  

A principal atitude para o ensino da literatura é, segundo Cosson (2014, p.113), a 

leitura na qual o professor deve observar as dificuldades e registros.  Não deve ser 

imposto um pensamento, mas deve ser respeitada a pluralidade de interpretações. O 

intuito maior é a propagação das experiências adquiridas e fomentá-las entre os 

professores e o colegas para que se forme, então, uma comunidade de leitores.  

E é com base nos pontos de vista apresentados na fundamentação teórica que os 

próximos capítulos apresentam a metodologia utilizada na execução do projeto e o 

trabalho desenvolvido com os alunos, além de analisar os resultados obtidos. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

5.1  Abordagem da pesquisa 

 

A abordagem da pesquisa utilizada é a qualitativa. Oliveira (2008, p.2-3) afirma 

que o homem não é passivo e por isso ele vive continuamente tendo interpretações 

próprias da sociedade na qual está inserido. Tal abordagem também recebe a 

nomenclatura de interpretacionismo, pois visa à atividade humana de maneira 

participativa a interativa. O autor ainda complementa dizendo que “o estudo da 

experiência humana deve ser feito, entendendo que as pessoas interagem, interpretam e 

constroem sentidos” (OLIVEIRA, 2008, p.3).  

Neste trabalho, foi observado o comportamento dos alunos mediante os memes, 

dando autonomia também para que fossem produzidas imagens da própria autoria dos 

educandos. O desenvolvimento da pesquisa se dá pela atuação dos discentes, pois como 

diz Moreira (2002, p.43), a pesquisa qualitativa abre seus próprios caminhos.  

 

5.2 Tipo de Pesquisa 

 

A atividade aplicada ocorreu dentro da instituição escolas com seus respectivos 

alunos. Caracteriza-se então em uma pesquisa-ação. Baldissera (2001, p.7) afirma que o 

processo de pesquisa precisa ser sistemático e crítico, que tenha o propósito de estudar 

uma ação prática com objetivo. Também, segundo a autora, a maneira que o estudo será 

desempenhado é a ação e esta, por sua vez, gera conhecimento. Os alunos são sujeitos 

ativos no processo de ensino-aprendizagem, por isso a participação é primordial.  

Os alunos, juntamente com o professor, trabalharam de forma cooperativa e 

participativa. Há a proposta de intervenção que é utilizar os memes como uma nova 

proposta de ensino e, juntamente com os educandos, observar a criticidade de cada um 

ao elaborar seus próprios memes, com uma visão questionadora sobre os textos e estilos 

literários.  

 

5.3 Instrumento de pesquisa 

 

Por meio de uma participação natural, foi feita observação, que “utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Consiste de ver, ouvir e 
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examinar fatos ou fenômenos” (Marconi & Lakatos, 1999, p.90). Além disso, foi 

observado o comportamento dos alunos com a inserção dos memes nas aulas e também 

foi notado como os educandos conseguiram absorver os conteúdos o que o mesmo 

conseguiu absorver para aperfeiçoar a aprendizagem. O comportamento dos estudantes 

mediante a proposta de ensino diferenciada será o principal ponto para análise. 

 

5.4 População e Amostra 

 

A população a ser trabalhada é com os alunos do segundo ano do Ensino Médio. 

Um grupo composto de 20 alunos. A amostra que será obtida é o material criado pelos 

alunos, será a produção oriunda da criatividade e criticidade dos mesmos. 

 

5.5 Local de Coleta dos dados e instrumentos utilizados 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto de Educação Pereira Batista, localizado em 

Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro.  Os alunos tiveram várias experiências literárias, por 

meio de uma nova dinâmica de aula, por isso instrumento utilizado para que a coleta de 

dados seja feita é o diário de campo. 

Tal método será utilizado, pois segundo Macedo (2010, p.134): 

 

Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o 

gênero diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos 

atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a 

apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida. O 

diário é um dispositivo na investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista.  

 

 

Pelo fato da aquisição de experiências pessoais por parte do educando, foi 

possível observar melhor sua vivência ao longo da pesquisa, por meio de duas vertentes: 

a descritiva, na qual será abordado o que notado; e a reflexiva, que será o ponto de vista 

a respeito das percepções e atitudes dos educandos.  

 

5.6 Técnicas de Análises e interpretação de dados 

 

Por meio de uma coleta contínua, o pesquisador estará observando as atividades 

feitas pelos alunos e como ocorreu a aprendizagem. A análise dos dados será feita de 

maneira diagnóstica com o objetivo de compreender o que foi percebido pelos alunos. 
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5.7 Cronograma: 

 

 

5.8 Procedimentos metodológicos 

 

As aulas de Literatura Brasileira geralmente são vistas de maneira cansativa 

pelos alunos, por isso é necessário que se realize uma metodologia de trabalho voltada 

para a criticidade do educando. O aluno não se contenta em explorar os conteúdos de 

forma histórica e passiva, ele desejar participar do processo de aprendizagem, 

exercendo o protagonismo.   

Esta pesquisa objetivou agregar os memes das redes sociais, que antes eram 

vistos apenas para entretenimento, como ferramentas de aprendizagem. Além disso, 

procurou criar mecanismos que despertassem o interesse dos alunos pelas aulas de 

Literatura, contextualizando-as com a atualidade, com as redes sociais, e, 

principalmente, com a ludicidade. O público-alvo desta pesquisa estava sempre 

acostumado analisar textos lineares e, com a evolução dos gêneros textuais emergentes, 

é preciso que a multimodalidade seja trabalhada em sala de aula.  

 Também é válido ressaltar que é preciso mostrar para o aluno um 

posicionamento crítico sobre a literatura. O educando não pode recebê-la de forma 

pacífica, uma vez que esta é o retrato da sociedade e que os problemas sociais, por 

exemplo, são atemporais. Cosson (2014, p.27) afirma que a leitura é a junção de 

MÊS/ETAPAS  8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 

Escolha do tema X         

Levantamento 

bibliográfico 

 X X X      

Elaboração do 

pré-projeto 

  X X      

Apresentação do 

projeto 

    x

X 

    

Coleta de dados   X X X X    

Análise dos 

dados 

    X x X   

Redação do 

projeto 

      X X  

Apresentação do 

PAF 

         X 
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inúmeras vozes, não sendo um processo solitário, pois há sempre uma grande troca 

entre leitor, autor e a sociedade na qual estão inseridos. 

No desenvolvimento do trabalho, primeiramente ocorreu a apresentação do meme 

como gênero textual emergente e a nova possibilidade de inseri-lo às aulas de 

Literatura. Logo após, com o objetivo de relembrar alguns conteúdos trabalhados, foi 

sugerida aos alunos a criação de seus próprios memes. Ao longo do processo de 

elaboração, foi proposto que o educando o fizesse de forma crítica com o intuito de 

contextualizar com a realidade. Após a confecção, os estudantes puderam avaliar o seu 

trabalho e comentar sobre as imagens dos colegas. A análise do material trabalhado e 

produzido poderá ser observada no próximo tópico deste trabalho. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Ao longo do ano de 2018, várias escolas literárias foram trabalhadas com a 

turma. No último bimestre, foram apresentadas aos alunos outras formas lúdicas de 

ensinar Literatura. Os memes estavam inseridos nesta fase como uma estratégia de 

revisar o conteúdo visto até aquele bimestre.  

 

Figura 1 - Cantiga de amigo 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

O meme acima foi o primeiro apresentado a turma com o intuito de relembrar o 

trovadorismo. Primeiro foi perguntado o que era a cantiga de amigo e quais foram suas 

características. Alguns alunos tiveram dificuldade de responder, outros lembravam 

vagamente e um pequeno grupo realmente se recordava. Quando foi projetada a  

imagem, os alunos que não se recordavam fizeram associações com o conteúdo dado em 

sala. Foram ouvidas frases: 

  “É uma mulher.” 

 “Esperando a pessoa amada.” 

 “Acho que o amado não vai voltar. 

 

E dessas frases construímos os conceitos da cantiga de amigo, afirmando que o 

eu lírico é feminino esperando a pessoa amada voltar e que sente saudade. Desse 
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conceito, foi construída a definição da cantiga de amigo. Um fato que foi interessante 

foi a associação do texto verbal com o não verbal e, consequentemente, como a 

multimodalidade possibilitou que o educando lembrasse um conhecimento prévio. 

Knuppel (2016, p.82) diz que os textos multimodais trazem a possibilidade da 

internalização dos saberes. O que facilitou a aprendizagem foi o uso dinâmico, 

divertido, inusitado e virtual que o aluno tem acesso ao longo do seu cotidiano nas redes 

sociais. 

Logo após, foram apresentados outros memes para debater com os alunos sobre 

as características e o lado crítico de cada movimento literário. Alguns alunos 

interessaram-se de imediato e outros acharam uma proposta inusitada e diferenciada. O 

retorno dos alunos foi extremamente positivo, pois trouxe para eles a contextualização 

do conteúdo com novas tecnologias. Marcushi (2010, p.16) afirma que: 

[...] parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir em um só 

meio várias formas de expressão, tais como texto, som e imagem, o que  lhe 

dá maleabilidade para a incorporação simultânea de múltiplas semioses, 

interferindo na natureza dos recursos linguisticos utilizados. 

 

Após a apresentação, foi perguntado aos alunos o que achavam da utilização dos 

memes para aulas de Literatura. Foi pedido que respondessem, por meio de um pequeno 

texto, o qual poderiam enviar ao professor de maneira informal, pelo WhatsApp. As 

perguntas foram: O que você acha de agregar memes ao ensino de Literatura? Você 

achou estranha a inserção de memes no processo de aprendizagem? Você acredita que 

esta ferramenta auxilia na aprendizagem? Os alunos ficaram livres e não houve a 

obrigatoriedade de enviar as respostas. Os resultados foram extremamente otimistas:  

 “Não é normal ver este método nas disciplinas. Eu acho inovador. Como 

é algo incomum, fica gravado em nossa mente,” 

 “Eu achei algo divertido e inspirador, é um modo de incentivo e 

aprendizagem para a pessoa que está lendo o meme. Auxilia muito no 

modo de entender a matéria.” 

 “É uma boa maneira de trazer a atenção dos alunos para algo que os 

interessam; pois, querendo ou não, os memes são uma febre hoje em dia.  

Eu não achei estranho, mas diferente. Conforme o tempo vai passando, 

os professores precisam atualizar os métodos de aula e as maneiras de 

ensino para que os alunos se interessem. É bem mais fácil absorver a 
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informação e torná-la conhecimento, adquirindo melhor desempenho em 

sala de aula.” 

 “É um modo de ensinar literatura de uma maneira mais fácil e divertida. 

Não tinha feito nada parecido em sala de aula. Eu achei que facilitou na 

hora de estudar, pois os memes ajudam a lembrar.” 

 “Eu achei interessante, pois é algo mais dinâmico e geralmente os alunos 

compreendem mais. Eu acho mais fácil e atual porque a tecnologia é 

muito presente na vida dos jovens.” 

 “Acho muito bom, pois vai dar uma descontraída na hora de estudar. Eu 

acho legal porque todos conhecem os memes e possuem afinidade. É 

muito interessante incluí-los na forma de ensino.” 

 “Incentiva os alunos a estudar e pesquisar mais a matéria para fazer 

memes. Faz com que a gente aprenda a matéria sem quebrar tanto a 

cabeça, não deixa o conteúdo entediante e repetitivo.” 

 “Eu acho muito bom, pois já estamos familiarizados, ficou mais fácil de 

entender. Ajuda a renovar o ensino de linguagens.” 

 “Eu acho ótimo. Existem alunos que não se habituam em algumas 

matérias. A disciplina é trabalhada de maneira que facilita o 

entendimento e chama a nossa atenção. Para os jovens, os memes não 

são mais piadas, mas é uma forma de comunicação também. Mostra que 

aprender pode ser legal. Trazer o original e o novo faz parte até da 

aprendizagem, porque estimulam o conhecimento para tirar o aluno da 

rotina que é copiar, responder e depois fazer uma prova.” 

 

Alguns alunos possuíam grandes dificuldades para compreender Literatura e 

contextualizá-la. É possível notar por meio das respostas coletadas um grande 

entusiasmo com o ensino.  

A segunda etapa foi pedir que os próprios alunos confeccionassem memes sobre 

a escola literária que quisessem.  Eles possuíam total liberdade para desenvolvê-los de 

forma crítica e que ficaram livres também para escolher contexto histórico, obra lida, 

vida do autor, características do movimento e entre outras. Alguns memes serão 

apresentados a seguir. 
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O primeiro meme (Figura 2) foi sobre o período quinhentista. Nos textos 

vinculados a esse período, havia propaganda dizendo que o Brasil seria um paraíso, 

como uma forma de incentivar colonizadores. A imagem feita pelo aluno mostra o cão 

“machucando” ao afirmar que o país não era o Éden. O interessante foi a explicação do 

aluno dizendo que até hoje a nação está muito longe de ser um lugar idealizado. Por 

isso, os personagens choram ao ouvir as verdades do animal. 

  

Figura 2 – Brasil não é o Éden 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018 

 

O segundo meme (Figura 3) faz referência ao alemão Hans Staden que quase foi 

devorado por índios tupinambás. Um detalhe interessante da imagem é que o texto 

verbal precisa do não verbal para ser compreendido. 

 

Figura 3 – Hans Staden 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018 
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O meme apresentado na Figura 4 faz referência ao poema “Necessidades 

forçosas da natureza humana”, de Gregório de Matos.  Ao longo do poema, o eu lírico 

exalta os momentos de prazer com suas amantes.  A biografia do autor mostra que, 

durante vários momentos de sua obra, ele flertava entre a santidade e a perdição, 

representada na imagem na figura da “tronga”, que é uma prostituta. O mesmo autor que 

engrandece a sexualidade pede perdão em outro poema “Pequei, Senhor”. O aluno, ao 

apresentar a imagem feita, explicou para a classe o motivo de estar fazendo a análise 

dos dois poemas do “Boca do Inferno”.  

 

Figura 4 –  Autor dividido 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018 

 

No próximo meme (Figura 5) a aluna explicou que gostaria de falar da 

genialidade de Machado de Assis. Ela pegou diferentes aspectos e associou à mente 

machadiana. Ao explicar, ela afirmou que ironia, crítica social e interlocução com o 

leitor são características presentes em vários autores. No entanto somente Machado de 

Assis possui todas estas características e ainda cria um defunto autor. A associação por 

meio de tópicos ajudou muito a compreensão das características do autor citado. 
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Figura 5 – Genialidade machadiana 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018. 

 

Um ponto que criou um grande debate foi sobre a obra “Dom Casmurro”, de 

Machado de Assis e a suposta traição de Capitu. A aluna defendeu por meio do meme 

demostrado na Figura 6 que tudo não passava de uma ideia diabólica da cabeça de 

Bentinho, que não houve traição nenhuma, que esta foi fruto da imaginação do 

protagonista. 

 

Figura 6 – Dom Casmurro 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018 
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Figura 7 –  Machado de Assis 

 

Fonte: Arquivo pessoal (trabalho dos alunos), 2018. 

 

O meme anterior (Figura 7) faz referência à biografia machadiana vista de forma 

crítica. O aluno, ao pesquisar sobre a história do autor, identificou-se e produziu esta 

imagem. Nota-se que o meme criado procura transmitir que a burguesia fica feliz com a 

ignorância e a falta de instrução da população. Contudo, ela fica chocada quando as 

pessoas menos abastadas conseguem ascender socialmente, como foi o caso de 

Machado de Assis. 

Inúmeros memes foram apresentados pelos alunos, alguns fizeram mais de um. 

O que vale ressaltar foi o aprendizado. No final do ano, com as provas bimestrais, as 

duas últimas avaliações apresentaram uma melhora significativa por boa parte dos 

discentes. A aprendizagem foi significativa e não mecânica, pois um mesmo conteúdo 

foi discutido por várias ideias âncora, nas quais os alunos puderam ver uma mesma 

temática sob diversas perspectivas. Um meme poderia até se referir sobre a mesma 

escola literária, mas as abordagens eram distintas. 

 

A substância de uma determinada ideia fica fortalecida ao máximo na 

memória, caso seja discutida nos contextos em que for relevante, em vez de 

receber uma consideração apenas na primeira vez em que surge no texto. Por 

outras palavras, a repetição multicontextual de uma ideia consolida-a 

hipoteticamente mais na memória do que as repetições dentro do mesmo 

contexto. (AUSUBEL, 2003, p.16) 
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Enfim, os alunos puderam ver as mais variadas teorias literárias por vários vieses 

multicontextuais e tiveram a oportunidade de exibir e criar seus próprios contextos de 

aprendizagem. Com isso, o interesse pelas aulas aumentou por inúmeros fatores, a visão 

de mundo dos alunos expandiu-se, a forma na qual era vista a disciplina Literatura foi 

modificada e a interação aluno-professor e aluno-aluno melhorou consideravelmente. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito de transformar as aulas de literatura em encontros mais prazerosos e 

que despertassem o interesse dos alunos foi atingido. E, principalmente, a ideia de que 

os gêneros textuais emergentes pudessem ser acrescidos às aulas como forma de 

interpretação, contextualização e multimodalidade. Além disso, a experimentação de 

uma nova ferramenta educacional foi bem satisfatória, pois permitiu dialogar com os 

alunos sobre as mais variadas formas de compreender e compartilhar literatura. 

Com o projeto, os alunos passaram a olhar as temidas e distantes escolas 

literárias com outro olhar, sendo possível a aproximação destas com a realidade, 

possibilitando, assim, a contextualização com problemas sociais, morais e a 

autenticidade de cada movimento. Também é válido ressaltar o comportamento dos 

alunos e a vontade de criar textos híbridos para apresentar aos colegas.  

O projeto na escola cresceu e os alunos continuam produzindo, agora com obras 

específicas, visando ao aperfeiçoamento crítico de um texto pertencente ao cânone 

literário brasileiro. Futuramente, será feita uma exposição dos trabalhos confeccionados 

pelos alunos para que não só a turma possa contemplar, mas toda comunidade escolar.  
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