
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

HELYAB MAGDIEL ALVES LUCENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO USO DO GÊNERO TEXTUAL MEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2020 



 

 

HELYAB MAGDIEL ALVES LUCENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO USO DO GÊNERO TEXTUAL MEME 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino - POSENSINO, associação 

ampla Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte - UERN, Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido - UFERSA e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN, como requisito para a obtenção ao 

título de Mestre em Ensino. 

 

Orientadora: Dra. Verônica Maria de Araújo 

Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA 

Biblioteca IFRN – Campus Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária  

Viviane Monteiro da Silva CRB15/758 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária  

Viviane Monteiro da Silva CRB15/758 

 

 

L935        Lucena, Helyab Magdiel Alves. 

      Letramento literário a partir do uso do gênero textual meme / Helyab 

Magdiel Alves Lucena. – Mossoró, RN, 2020. 

129 f. 

 

      Dissertação (Mestrado em Ensino) – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2020. 

      Orientadora: Dra. Verônica Maria de Araújo 

Pontes. 

       

      1. Letramento literário. 2. Gênero textual – Meme. 

3. Formação leitora. I. Título.  

CDU: 37.091.39 



 

 

HELYAB MAGDIEL ALVES LUCENA 

 

 

 

 

 

LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DO USO DO GÊNERO TEXTUAL MEME 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino - 

POSENSINO, associação ampla Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

- UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte - IFRN, como requisito para a obtenção ao título 

de Mestre em Ensino. 

 

 

Dissertação apresentada e aprovada no dia 30 de março de 2020 pela seguinte Banca 

Examinadora: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

______________________________________________________ 

Verônica Maria de Araújo Pontes, Dra. - Presidente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Elcimar Simão Martins. Dr. - Examinador 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

  

 

_______________________________________________________ 

Francisco Vieira da Silva, Dr. - Examinador 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa dissertação à minha mãe, Teresinha Alves de Lucena, meu 

amor maior e a luz que me guia para os caminhos acertados. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pelo dom da vida, sua mão protetora e por me permitir chegar ao término de 

mais um ciclo. 

À minha mãe, Teresinha Alves de Lucena, por compreender os meus silêncios nesse 

período de mestrado, por suas palavras de afeto e também por acreditar que eu seria capaz de 

chegar até o fim dessa etapa vitorioso. 

À minha orientadora, Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, por seus 

ensinamentos e nossos diálogos mistos entre a orientação acadêmica e os rumos a seguir na 

vida, pessoal e profissionalmente. Gratidão é a palavra que simboliza todo esse percurso de 

mestrado em que me acolheu como seu orientando e acreditou que eu podia crescer. Obrigado! 

Aos professores Doutores Marcelo Bezerra de Morais e Mário Gleisse das Chagas 

Martins, por compartilharem seus conhecimentos com tamanha competência e humildade. 

Aos colegas de mestrado Jonathan Diógenes, Rusiane Torres, Sabrina Guedes, Daniela 

Deyse, Socorro Souza e Leiliane Nogueira. A vocês sou grato pela troca de conhecimentos, a 

partilha de momentos felizes e pelas palavras proferidas e/ou escritas virtualmente nos 

momentos mais difíceis que vivi e vivemos. O Mestrado Acadêmico em Ensino é mais uma 

etapa de nossas vidas que finda, mas o que construímos nesses dois anos transcende. Gratidão! 

Ao David Sousa Garcês, principal incentivador para que eu retornasse ao mundo 

acadêmico e ingressasse na pós-graduação stricto sensu. Obrigado por sua persistência, cuidado 

e desvelo! 

Às minhas amigas Hilma Liana e Ilania de Alencar. Entramos primeiramente como 

alunos especiais no Programa, entretanto cada um seguiu a pós-graduação stricto sensu no seu 

tempo, e mesmo assim isso não nos afastou, pelo contrário fortaleceu nossa amizade que 

continua firme e cada vez mais forte. Amo-as! 

Às instituições Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN, que unidas lutaram para consolidar o Mestrado Acadêmico 

em Ensino, oportunizando a formação de profissionais para atuarem na docência e fortalecendo 

a transformação social através da educação. 

E, por último, aos que de forma direta e indireta vibraram por mais essa conquista que 

estou a lograr. Obrigado!   



 

 

RESUMO 

 

O meme tem-se mostrado significativo tema a ser investigado em razão do potencial semântico 

e cultural que integra, requerendo dos indivíduos que o leem repertório leitor para 

compreenderem seus significados. No que tange à pesquisa, possibilita o estudo sob diferentes 

perspectivas, partindo desde à leitura e produção textual (SANTOS, 2015; FERREIRA, 2018) 

aos letramentos múltiplos (ARRUDA, 2017; FREITAS, 2018), e com públicos heterogêneos. 

Diante o exposto, nosso problema de pesquisa parte da seguinte questão: Como o gênero textual 

meme pode contribuir para desenvolver o letramento literário de alunos em um curso de 

formação inicial de professores? De modo geral, nossa investigação busca analisar como o 

gênero textual meme pode contribuir para desenvolver o letramento literário de alunos do curso 

de Pedagogia de uma instituição de ensino superior pública na cidade de Mossoró/RN. Como 

objetivos específicos, intencionamos: identificar como o letramento literário é compreendido 

pelos sujeitos em formação; verificar as percepções que os sujeitos da pesquisa têm em relação 

à leitura do gênero textual meme; analisar os significados depreendidos pelos participantes da 

pesquisa a partir da leitura do gênero textual meme sob a perspectiva do letramento literário. 

Quanto à fundamentação teórica, amparamo-nos em Pontes (2012) e Silva (2005), que discutem 

o conceito de leitura e sujeito leitor e as concepções de leitura; Marcuschi (2010, 2011), que 

escreve acerca dos gêneros textuais e da emergência desses gêneros no contexto das tecnologias 

digitais; Rojo (2012, 2013), que aborda sobre multiletramentos e multiletramentos na escola; 

Colomer (2003), Balça (2013), Cosson (2006) e Zappone (2007), que estudam a respeito da 

formação do leitor literário, a leitura de literatura e o letramento literário, respectivamente; e 

Souza (2013) e Martino (2015), entre outros autores, que discorrem sobre memes. A abordagem 

do estudo é qualitativa, de natureza explicativa, caracterizada pesquisa-ação (RICHARDSON, 

2017) – realizada sob a forma de Oficinas de Letramento (CABRAL, 2016) em uma turma de 

16 alunos (as) do curso de Pedagogia. Como instrumento metodológico, utilizamos o diário de 

pesquisa para detalhar as ações executadas nessas oficinas. Esse instrumentário rompeu as 

necessidades escritoras do pesquisador, trouxe à reflexão posturas frente ao campo de 

investigação e deu novo sentido a esse sujeito, em especial a se perceber com qualificações para 

a docência acadêmica. Quanto aos resultados, os sujeitos da pesquisa desenvolveram o 

letramento literário a partir do uso do gênero textual meme, todavia reconheceram a necessidade 

de ampliar seus repertórios de leitura, em particular a leitura literária; concordaram que o gênero 

referenciado não caracteriza tão somente o humor, sendo essencial entender o contexto de sua 

construção, compreender o que está posto nas entrelinhas e inferir as intencionalidades do 



 

 

enunciador para que a leitura alcance a percepção acertada e promova a participação dos 

indivíduos de forma efetiva e letrada. Ratificaram, ainda, que esse texto híbrido apresenta-se 

como possibilidade textual a ser trabalhado em outros espaços educativos, assim como 

contribuiu para formá-los ao passo que oportunizou alargar seus entendimentos para com o 

trabalho de outros textos além dos comumente abordados no contexto da escola. 

Palavras-chave: Letramento Literário. Gênero textual meme. Formação leitora. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The meme has shown itself as a significant theme to be researched due to the semantic and 

cultural potential that integrates it, requiring from the subjects that read them a repertoire in 

order to comprehend their meanings. With regard to research, it allows the study from different 

perspectives, starting from reading and writing (SANTOS, 2015; FERREIRA, 2018) to 

multiple literacies (ARRUDA, 2017; FREITAS, 2018), and with heterogeneous audiences. 

Given the above, our research problem starts from the following question: How can the textual 

genre meme contribute to develop literary literacy of students in an initial teacher training 

course? In general, our investigation seeks to analyze how the textual genre meme can 

contribute to develop literary literacy of students in an initial teacher training course (Pedagogy 

course) at a public higher education institution in the city of Mossoró / RN. As specific 

objectives, we intend to: to identify how literary literacy is understood by the subjects in 

training; to verify the perceptions that the respondents have in relation to reading the meme 

textual genre; to analyze the meanings perceived by the participants of the research from the 

reading of the meme, as a textual genre, from the perspective of literary literacy. As for the 

theoretical framework, we rely on Pontes (2012) and Silva (2005), who discuss the concept of 

reading and reading subject, and the conceptions of reading; Marcuschi (2010; 2011), who 

writes about textual genres and the emergence of these genres in the context of digital 

technologies; Rojo (2012, 2013), which address multiliteracies and multiliteracies at school; 

Colomer (2003), Balça (2013), Cosson (2006) and Zappone (2007), who study about the 

formation of the literary reader, the reading of literature and literary literacy, respectively; and 

Souza (2013) and Martino (2015), among other authors, who talk about memes. The study 

approach is qualitative, of an explanatory nature, characterized as an action research 

(RICHARDSON, 2017); held in the form of Literacy Workshops (CABRAL, 2016) in a class 

of 16 students from the Pedagogy course. As a methodological instrument, we use the research 

diary to detail the actions performed in these workshops. This tool allowed us to see the 

researcher's writing needs, brought reflections to the research field and gave this subject a new 

meaning - protagonism -, especially to perceive himself with qualifications for academic 

teaching. Regarding the results of the study, the respondents developed literary literacy from 

the use of the textual genre meme, however they recognized that they need to expand their 

reading repertoires, especially on literary reading. They also agreed that the referenced genre 

does not only characterize humor, it is necessary to understand the context of its construction, 

understand what is placed between the lines and infer the intentions of the speaker so that the 



 

 

reading reaches the right perception and promotes the participation of the subjects in an 

effective and literate way. In addition, they confirmed that this hybrid text presents itself as a 

textual possibility to be worked on in other educational spaces, as well as contributed to form 

them, while making it possible to broaden their understanding of working with other texts 

besides those that are commonly addressed in the context of school / classroom. 

Keywords: Literary Literacy. Textual genre meme. Reader training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ser leitor requer que conheçamos e percebamos a pluralidade de textos que circulam 

nos espaços sociais sob as diversas formas e linguagens, assim como sejamos sujeitos 

proficientes e participativos na construção do conhecimento. 

Sabemos que o ato de ler não está simplesmente limitado à decodificação de letras e 

palavras, até porque a nossa vida não se resume à leitura automatizada de textos escritos e das 

coisas. Em vista disso, é preciso pensar além, entender os códigos que fazem parte de nossa 

vida cotidiana, a exemplo os semáforos de trânsito, as faixas de sinalização, os outdoors, os 

ícones de comunicação atrelados à internet (@, #) e os textos híbridos que compartilhamos nas 

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter) para as diversas práticas de interação e 

comunicação. 

Em se falando nas redes sociais, no ciberespaço, novos gêneros surgem, requerendo dos 

sujeitos que ‘navegam’ nesse ambiente práticas de compreensão para entender os significados 

produzidos nessas composições, e o meme (Figura 1) é um desses exemplos. Composto pelas 

linguagens verbal e visual, esse gênero textual suscita dos nativos digitais e migrantes digitais 

leitura e compreensão. Entendê-lo significa “[...] decifrar mensagens nem sempre claras para 

quem não conhece o contexto” (MARTINO, 2015, p. 179). 

 

Figura 1 - Exemplificação de meme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BODE, [201-?]). 

 

O gênero textual meme é comumente utilizado nas práticas de interação em rede (web). 

Esse texto híbrido simboliza o nosso dia a dia sob a forma de humor, apelação, ironia e utilizado, 

por vezes, como meio de denúncia social, suscitando dos sujeitos que o leem entendimentos 

diversos, que, em alguns momentos, se consensuam e em outros divergem. 
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O nosso primeiro contato com esse texto híbrido deu-se pelas redes sociais (Facebook 

e Instagram). Para nós, até então, a sua significação delimitava-se tão somente ao humor, para 

estimular a ‘zoeira’ e o riso com os amigos. Entretanto, foi no espaço acadêmico que o gênero 

em foco rompeu o nosso olhar sob outras percepções: a linguagem, a leitura, o letramento e as 

possibilidades de investigação e discussões. 

Esse espaço que fazemos alusão refere-se ao Programa de Pós-Graduação em Ensino - 

POSENSINO, associação ampla Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, quando cursamos no segundo semestre de 2016 

a disciplina “Ensino de Ciências Humanas e Sociais - Ensino aprendizagem na escola” na 

condição de aluno especial. Foi nesse ambiente acadêmico que o nosso “encontro” com o meme 

à luz dos estudos da linguagem ocorreu. A partir daí, com o ingresso como aluno regular no 

referido Programa, Linha de Pesquisa Ensino de Línguas e Artes, a nossa visão em estudá-lo 

ampliou. 

Nossas primeiras investigações sobre o meme foram realizadas com o propósito de 

elaborar um Estado do Conhecimento. A respeito desse tipo de investigação, elucidamos: as 

pesquisas do tipo estado do conhecimento apresentam caráter bibliográfico e abordam apenas 

um setor de publicações. Elas têm como objetivo inventariar as produções acadêmicas e 

científicas a respeito de determinada temática e ampliar as possibilidades de estudo, isto é, em 

alargar novas perspectivas de discussão. 

Desse modo, pudemos perceber a partir do levantamento dos dados colhidos no 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) que os estudos acerca do gênero em destaque diversificam-se, partindo desde 

à leitura e à produção textual (SANTOS, 2015; FERREIRA, 2018) aos letramentos múltiplos 

(ARRUDA, 2017; FREITAS, 2018). Outro ponto observado é que não há um consenso entre 

os pesquisadores em como designá-lo, ou seja, se como gênero discursivo, gênero digital, 

gênero multimodal, tipo textual ou gênero textual, como assim nos posicionamos na presente 

pesquisa. Quanto a essas questões, discorrê-las-emos em seção específica (item 2.3.1). 

Inicialmente, pensamos em estudar o meme sob a perspectiva do letramento crítico 

social, entretanto não havia uma identificação nossa com esse tipo de letramento. Logo após, 

nossas leituras despontaram para o letramento visual, já angariando referencial para as leituras. 

Todavia, a nossa escolha inclinou-se para o letramento literário, por reconhecermos nesse 

letramento a composição do tripé leitura-literatura-cultura e a querer averiguar o gênero textual 
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meme sob esse enfoque, especialmente com alunos vinculados em um curso de formação inicial 

de professores. 

A escolha em investigar o meme sob esse prisma também se deu em razão de nas 

pesquisas realizadas para a elaboração do Estado do Conhecimento não percebermos o 

letramento literário como categoria pesquisada, o que torna nosso estudo diferenciado. 

Sobre esse letramento, explicamos: o letramento literário tem como objetivo principal a 

leitura, em formar leitores críticos capazes de compreender o mundo literário, de maneira que 

desenvolvam a competência leitora, ampliem seus repertórios de leitura e fortaleçam o ensino 

de literatura. Esse tipo de letramento, de acordo com Zappone (2007, p. 51), apresenta “[...] um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária, cuja especificidade maior seria a 

ficcionalidade”. Diante disso, essa categoria de letramento é diferente de outros tipos de 

letramento, tendo em vista que a literatura ocupa lugar único em relação à linguagem. 

Assim, em razão do gênero textual meme ser dinâmico, isto é, poder ser produzido a 

partir de temáticas diversas, inclusive a literária, acreditamos que ele pode desenvolver o 

letramento literários em leitores. Ademais, esse texto híbrido faz parte do contexto cultural dos 

sujeitos no ciberespaço, o que pode favorecer, inferimos, a participação e compreensão desses 

indivíduos na construção do saber, até mesmo em espaços de formação. 

Ao pensarmos na utilização desse gênero textual em contextos de ensino, apresentamos 

algumas possibilidades didáticas: a) Em uma aula de Língua Portuguesa, a exemplo o conteúdo 

gêneros textuais, o professor pode apresentá-lo sem haver uma abordagem mais específica 

quanto às suas características, funcionalidades e perspectivas de análise e discussão; b) O meme 

pode ser utilizado para trabalhar questões de natureza linguística; e c) O docente pode utilizar 

do gênero em foco ensejando sua leitura e compreensão, ou seja, como meio de trabalhar o 

letramento de maneira interativa, humorada e fomentando a participação efetiva dos educandos. 

Dentre essas possibilidades didáticas, escolhemos a opção c para a elaboração desse 

estudo, por considerarmos o fato de o meme apresentar caráter interdisciplinar e intertextual – 

à medida que permeia diversas áreas do conhecimento e sua construção se dá a partir de textos 

já existentes, respectivamente – e estar presente no cotidiano dos indivíduos, o que exigirá “[...] 

dos participantes uma nova maneira de ler para que possam se inserir em diferentes práticas” 

(TREISEN; LEFFA; PINTO, 2014, p. 105). 

Conforme já informamos, o meme está atrelado intrinsecamente à internet, ambiente 

que possibilita a sua criação, replicação e compartilhamento. Pode, ainda, ser utilizado em 

espaços de formação escolar e oportunizar aos indivíduos compreenderem, além das relações 

intertextuais, o funcionamento das diferentes linguagens para que possam atuar proficuamente 
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em eventos de letramento diversos, promovendo a reflexão crítica a respeito dos sentidos que 

esse gênero textual (re) produz. 

O interesse pelo tema se deu por três razões: 1ª) o meme é um gênero que está atrelado 

à internet, suporte em que comumente a maioria dos letrados digitais tem acesso para as 

diversas práticas sociocomunicativas; 2ª) o meme caracteriza interdisciplinaridade e pode 

abordar fatos que ocorrem socialmente sob diversos contextos; e 3ª) o meme apresenta natureza 

intertextual. À vista disso, quando utilizado em espaços de formação, especificamente em curso 

de formação inicial de professores, pode ensejar diversas perspectivas de estudo, a exemplo a 

leitura, a compreensão e o letramento, em especial o letramento literário, ponto modal de nossa 

investigação. 

Ao delimitarmos nossas discussões a sujeitos vinculados a um curso de formação inicial 

de professores, intentamos perceber como esses indivíduos compreendem o uso do gênero 

textual meme para motivar a aprendizagem e o letramento, em especial o letramento literário. 

Essa motivação parte da ideia de que ainda há resistência da escola em promover o 

conhecimento para além das atividades propostas no livro didático que concernem à leitura, 

espaço este em que os futuros profissionais atuarão para formar leitores. Dessa forma, quando 

oportunizados a experienciar novas práticas de saberes a partir da leitura desse gênero, em 

particular com temáticas direcionadas à leitura literária, poderá ampliar as percepções leitoras 

e perceber que outros textos híbridos, como o mencionado, pode favorecer aquele letramento e 

também alargar o entendimento de que outras formas textuais podem e devem ser trabalhadas 

no contexto de ensino, para depreender o funcionamento das linguagens e a reflexão crítica dos 

significados produzidos. 

Diante do exposto, a nossa pesquisa está fundamentada a partir do seguinte problema: 

Como o gênero textual meme pode contribuir para desenvolver o letramento literário de alunos 

em um curso de formação inicial de professores? 

De modo geral, nosso estudo objetiva analisar como o gênero textual meme pode 

contribuir para desenvolver o letramento literário de alunos do curso de Pedagogia de uma 

instituição de ensino superior pública na cidade de Mossoró/RN. E como objetivos específicos: 

identificar como o letramento literário é compreendido pelos sujeitos em formação; verificar as 

percepções que os sujeitos da pesquisa têm em relação à leitura do gênero textual meme; 

analisar os significados depreendidos pelos participantes da pesquisa a partir da leitura do 

gênero textual meme sob a perspectiva do letramento literário. 

No tocante à base teórica, amparamo-nos em Pontes (2012), Silva (2005) e Soares 

(2008), que tratam do conceito de leitura e sujeito leitor, das concepções de leitura e das práticas 
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de leitura, respectivamente; Marcuschi (2010, 2011), que escreve sobre gêneros textuais e a 

emergência desses gêneros no contexto das tecnologias digitais; Rojo (2012, 2013), que 

discutem a respeito de multiletramentos e multiletramentos na escola; Colomer (2003), Balça 

(2013), Cosson (2006) e Zappone (2007) que estudam, nessa ordem, a formação do leitor 

literário, a leitura de literatura e o letramento literário; e Souza (2013) e Martino (2015), entre 

outros autores, que discorrem sobre memes. 

Quanto à metodologia da pesquisa, a abordagem da investigação é qualitativa, de 

natureza explicativa, caracterizada como uma pesquisa-ação (RICHARDSON, 2017) – 

executada sob a forma de Oficinas de Letramento (CABRAL, 2016). 

As oficinas foram distribuídas em quatro encontros, sendo três teórico-práticas e uma 

prática, e ocorreram uma vez por semana, com tempo estimado de 90 minutos. Para a 

consecução de cada encontro, traçamos objetivo (s) específico (s) a serem cumpridos, tanto no 

que diz respeito ao aprendizado dos investigados, como para alcançar ao objetivo geral da 

investigação. Além disso, realizamos avaliações do ciclo de aprendizagem – individual e 

coletivamente, por encontro e de modo geral –, buscando perceber o aproveitamento das 

oficinas, dos sujeitos da pesquisa e também do pesquisador na mediação do conhecimento. 

As temáticas (gêneros textuais, intertextualidade e letramento/letramento literário) 

discutidas nos encontros apresentam inter-relação com o meme, de maneira a possibilitar o 

ascendimento do saber nos participantes. 

O estudo foi constituído por 16 integrantes – 15 do sexo feminino e 01 do sexo 

masculino – regularmente matriculados no curso de Pedagogia de uma instituição de ensino 

superior pública, situada na cidade de Mossoró/RN. A disciplina – Ensino de Língua Portuguesa 

– selecionada para a aplicação da pesquisa foi de suma importância para ressignificar o 

conhecimento e promover o saber entre os envolvidos – pesquisados e pesquisador. 

Para dar maior respaldo e regularidade ao estudo, além das avaliações coletivas e 

individuais, também nos subsidiamos do diário de pesquisa. Esse instrumentário serviu para 

descrever as atividades realizadas a cada encontro, desde os apontamentos levantados pelos 

participantes a partir das discussões temáticas às percepções do investigador na evolução do 

papel que desenvolveu ao longo da aplicação da pesquisa, assim como possibilitou ir ao 

encontro às inscrições registradas nas avaliações dos participantes da investigação. 

No que tange aos capítulos da dissertação, estruturamo-los da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo, intitulado A linguagem em tessitura: da palavra ao texto multissemiótico, 

abordamos a respeito dos andaimes temáticos (Leitura, Gêneros Textuais, Memes, 
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Multiletramentos, Letramentos múltiplos e Letramento literário) que amparam teoricamente 

nossas discussões sobre letramento literário utilizando do gênero textual meme. 

No segundo capítulo, alcunhado Os caminhos da investigação, descrevemos a 

abordagem e a natureza da pesquisa, os sujeitos participantes, o lócus do estudo, as oficinas de 

letramento e o uso do diário de pesquisa. 

E, por último, no terceiro capítulo, nomeado Os dados coletados e a ressignificação das 

Oficinas de Letramento, apresentamos a mostra dos resultados coletados a partir dos 

laboratórios de aprendizagem, as percepções descritas pelos sujeitos investigados a partir das 

avaliações por oficina e da avaliação geral e dos registros do pesquisador relatados no diário de 

pesquisa.  
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2 A LINGUAGEM EM TESSITURA: DA PALAVRA AO TEXTO 

MULTISSEMIÓTICO 

 

Nesse capítulo discorremos sobre as temáticas leitura, gêneros textuais, meme, 

multiletramentos e letramentos múltiplos. A nossa intenção é alinhavar esses temas para 

subsidiar a discussão a respeito do gênero textual meme e a utilização desse texto híbrido para 

desenvolver nos sujeitos o letramento literário. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

 

A leitura é prática social, atividade cognitiva complexa que possibilita aos indivíduos 

(re) formular pensamentos e (inter) ligar informações. Por extensão, significa dinamicidade, 

interação, compreensão; requer do leitor conhecimentos linguístico, textual e prévio1, 

posicionamentos crítico e reflexivo e competência para ler nas entrelinhas do texto as ideias 

apresentadas pelo autor ou que por este foram “propositalmente” omitidas. 

Essa atividade está presente nos espaços sociais onde a ação humana decorre, entre eles 

a escola, cujas práticas sociocomunicativas são necessárias. Por essa razão, o homem se 

constitui produtor e leitor de textos. Entretanto, alguns questionamentos fazem-se 

imprescindíveis: Por que ler? O que o ato de ler possibilita para a participação dos sujeitos 

em/na sociedade? 

Ler é uma das formas mais eficazes de desenvolvimento dos sujeitos, tendo em vista a 

sua dinamicidade – de maneira que o leitor possa refletir e estabelecer diálogo com os diversos 

textos – e interatividade – o leitor saber relacionar diferentes textos (verbais e não verbais) e 

conhecimentos, depreendê-los e conseguir expressar sua opinião sobre o assunto. 

Essa prática leitora, além de favorecer ao homem o “[...] pleno desenvolvimento das 

competências discursivo-pragmáticas da linguagem” (SHUTZ; DELLA MÉA; GONÇALVES, 

2009, p. 57) permite-o desenvolvê-la globalmente, isto é, envolver os conhecimentos 

linguísticos, visuais e auditivos de modo que “leia” um artigo de revista, o noticiário da 

televisão, o outdoor de rua, os memes, por exemplo, e participe efetivamente em/na sociedade, 

emancipando-se. 

                                                                 
1 De acordo com Kleiman (1997), a leitura agrupa três níveis de conhecimento: conhecimento linguístico 

– quando o leitor compreende e atribui significados ao texto; conhecimento textual – quando esse sujeito 

percebe se o texto é coerente ou não; e conhecimento prévio – as percepções do leitor sobre o mundo de 

modo geral. 
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À escola, uma das principais instituições educativas responsáveis pela formação do 

aluno e também pelo desenvolvimento da motivação leitora, cabe o papel de conceber a 

construção de leitores competentes para as práticas sociais letradas. Essa instituição não deve 

trabalhar a leitura de forma mecânica ou como pretexto para o prolongamento de conteúdos 

linguísticos, mas fomentar o lado lúdico da leitura “[...] de maneira agradável e poderosa, 

envolvendo representações, subjetividades, desvendamentos de significados, conhecimentos e 

uma interação textual constante” (PONTES, 2012, p. 30), o pensar crítico e reflexivo do aluno 

e a considerar o repertório de leitura trazido pelo educando para o espaço escolar das culturas 

locais de onde provém (ROJO, 2012). 

De acordo com Oliveira et al (2017, p. 6): 

A sedução para gostar de ler começa na escola. Para poder ler é preciso saber 

ler. Para gostar de ler, também é preciso saber ler. Portanto, o primeiro passo 

da escola consiste em assegurar um correto e adequado processo de iniciação 

à leitura. Essa leitura como prática sócio-cultural deve estar veiculada ao 

prazer com facilitamento de discussão e apreciação dos significados atribuídos 

aos textos, com várias interpretações dentro de um clima amigável e com 

resultados significantes para os leitores e professores. 

Para Pontes (2012), a leitura é um processo interativo no qual o leitor dá sentido ao texto 

a partir do momento que transforma letras e palavras em informação e constrói conhecimentos. 

Solé (1996), por sua vez, registra que a leitura é uma maneira de acesso a pontos de vista 

distintos, à atualidade e à aquisição cultural do conhecimento. 

Esse pensar fundamentado por Solé (1996) coaduna com o que Oliveira et al. (2017) 

demonstram no que diz respeito à leitura enquanto prática sócio-cultural, formada por diversos 

sujeitos e com possibilidades elucidativas sob perspectivas diferentes de análise. 

Ao expandir a habilidade leitora, “[...] o leitor deve adotar um pensamento estratégico, 

dirigindo e auto regulando [...]” (SOLÉ, 1996, p. 28) a leitura, compreendendo os propósitos 

dessa atividade, seus interesses e motivações, assim como elaborando inferências. 

De acordo com Silva (2005), a leitura é construída a partir da composição do tecido 

verbal (e não verbal) que articula ideias e oportuniza a produção de conceitos com referenciais 

da realidade, é produção de sentidos cuja riqueza textual evoca múltiplos entendimentos entre 

os leitores; envolve compreensão e interpretação, “[...] coloca no horizonte um propósito para 

o adentramento na leitura [...]” (SILVA, 2005, p. 41). Em outras palavras, sempre lemos com 

uma finalidade, mesmo que seja para leitura lazer, por exemplo. 

Diante o exposto, essas concepções interacionistas da leitura precisam ser ensinadas e 

trabalhadas na/pela escola, personificada aqui na figura do professor, de modo que os alunos 
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possam exercer a cidadania com proficiência, atuar e participar de eventos de letramentos2, 

refletir o ato de ler, assim como discutir o texto e ampliar o seu o repertório de leitura (PONTES, 

2012). 

Ao evidenciarmos a figura do professor – responsável pela atividade leitora e também 

pela formação do aluno/leitor – e a importância desse profissional para o ensino de leitura, é 

interessante que esse mediador do conhecimento esteja em constante atualização e qualificação, 

de forma que esses melhoramentos sejam contemplados na totalidade do trabalho que 

desempenha. À vista disso, o trabalho com a leitura não deve estar limitado apenas sob à 

perspectiva do texto ou do leitor, mas de forma interacionista. De igual modo, que exprima aos 

olhos do alunado referência leitora a respeito desse profissional. 

Sobre essas concepções de leitura, fundamentamo-nos em Koch e Elias (2006), que 

abordam a leitura sob três perspectivas: foco no texto; foco no leitor; e foco no texto-autor-

leitor. A primeira perspectiva concebe a leitura como decodificação. O leitor é sujeito passivo, 

ou seja, recebe o saber presente na contextura sem tecer considerações a respeito dela. Nessa 

concepção, esse indivíduo parte de níveis inferiores do texto para compor as diferentes unidades 

linguísticas e chegar aos níveis superiores da tessitura. 

Essa perceptiva é a mais utilizada no trabalho com a leitura pela escola (PANICHELLA, 

2015; SHUTZ; DELLA MÉA; GONÇALVES, 2009), o que desvia, no nosso entendimento, o 

importante papel que essa atividade/prática social constitui para formar leitores e torná-los 

proficuamente participativos na sociedade. 

Já a segunda concepção, referente ao leitor, entende que esse sujeito está em primeiro 

plano. A leitura se dá a partir desse indivíduo – responsável pela construção de sentidos e que 

realiza inferências – para o texto. Diferentemente da primeira concepção, o leitor tem papel 

ativo na construção de significados constantes na base textual. 

E a terceira e última concepção – foco texto-autor-leitor –, também alcunhada 

concepção interacionista, tanto o texto quanto o leitor são fundamentais para o processo de 

leitura. Nela o ato de ler integra as informações contidas na composição textual e as que o leitor 

traz para a contextura. Desse modo, “o leitor reconstitui a intenção do autor pelas escolhas 

                                                                 
2 Soares (2002, 2008) nomina letramento a participação de sujeitos em práticas sociais de leitura e 

escrita. A definição do termo rompeu as compreensões fronteiriças: ser letrado na sociedade 

contemporânea não se delimita a apenas saber ler e escrever (ROJO, 2009). Em uma sociedade cada vez 

mais de base tecnológica, com perspectivas culturais diversas, linguagens e semioses cujos textos 

mesclam-se para produzir novas contexturas, e novos significados, é preciso empoderar-se dos diversos 

letramentos para tornar-se cidadão profícuo e participativo, posicionar-se sobre elas e construir o saber 

dialogicamente. 
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textuais, fato que não coincide essencialmente com o pensamento do autor” (PANINCHELLA, 

2015, p. 49). 

Em vista disso, um leitor competente é aquele que analisa, critica e avalia a informação, 

que dá sentido e significado ao que lê e sugere possibilidades de desfecho – da leitura de um 

livro, do cerramento de um filme, do entendimento de uma pintura contemporânea, por 

exemplo. Desse modo, as propostas constantes no currículo escolar referentes ao trabalho com 

a leitura, em particular no ensino de Língua Portuguesa, precisam orientar os alunos a se 

questionarem para nortear suas compreensões e apresentar uma heterogeneidade de gêneros 

textuais que também compõem o contexto cultural desses educandos para além dos muros da 

escola. O objetivo geral do ensino, e também da leitura, é ajudá-los a alcançar a autonomia, 

permitindo-lhes gerir e regular a própria aprendizagem sem que necessariamente haja a 

presença do professor (FREIRE, 1983; SILVA, 2005). 

No que diz respeito ao repertório de leitura mencionado por Pontes (2012), é válido 

ressaltar que a escola precisa ser consciente quanto à diversidade de gêneros textuais – escolares 

e não escolares – que o aluno tem acesso, principalmente com a difusão das tecnologias de 

informação e comunicação e a internet, requerendo-lhe modos de ler diferenciados e impondo 

novas reflexões e desafios ao ensino-aprendizagem da leitura. A partir do momento que essa 

instituição educativa se conscientiza que é preciso ensinar e trabalhar outras possibilidades de 

leitura permite ao aluno compreender as possibilidades de interação e significação entre outras 

formas textuais, o funcionamento das linguagens e como esses códigos se combinam 

hibridamente para significar entendimentos em textos complexos e multissemióticos. 

Como sabemos, é competência da escola desenvolver no aluno a formação leitora, 

entretanto que essa atividade não seja trabalhada apenas para as necessidades desse espaço 

formativo, assim como não se restrinjam às concepções do texto. Os conteúdos produzidos 

na/pela sociedade nos desafiam a depreender acepções produzidas nessas composições e 

perceber as intencionalidades de quem os elaborou. Portanto, faz-se fundamental ser letrado, 

ter repertório leitor, entender a heterogeneidade de textos sob diversas formas e linguagens e 

empoderar-se proficuamente de conhecimento. Em se falando em diversidade textual, no 

próximo tópico elucidaremos a respeito de gêneros textuais. 

 

2.2 GÊNEROS TEXTUAIS: PARA QUÊ? 

 

Uma das habilidades inerentes ao homem é a capacidade de criar textos. Ao utilizá-los, 

esse ser social emprega para intencionalidades diversas, seja para se comunicar, se informar ou 
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convencer um ouvinte/destinatário a aceitar, ou contestar, seus argumentos sobre determinado 

tema em pauta. 

Em sentido lato, texto designa a manifestação da capacidade textual do ser humano 

realizada através de um sistema de signos3 (FÁVERO; KOCH, 1994), “[...] consiste em 

qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo significado, independente de sua 

extensão” (FÁVERO; KOCH, 1994, p. 25). Trata-se de uma unidade de sentido caracterizada 

por um conjunto de relações responsáveis que o estruturam. 

Cotidianamente, utilizamos de diversos textos para realizar práticas 

sociocomunicativas, cada um com suas particularidades e finalidades distintas. A exemplo, 

citamos o diálogo informal, o recado na porta da geladeira, a bula de um medicamento que a 

nossa mãe está usando, a receita culinária de uma comida que desejamos preparar de maneira 

prática e saborosa, o noticiário de jornal divulgado pelo rádio e televisão, o e-mail encaminhado 

para a nossa orientadora informando sobre o envio de nossas produções e/ou o prazo de 

submissão de trabalhos, a comunicação oral realizada em congressos, entre outros. 

Os textos em menção, também caracterizados como gêneros textuais, apresentam 

propósitos sociocomunicativos concretamente definidos, linguisticamente falando, e cumprem 

funções em situações comunicativas (MARCUSCHI, 2010). Desse modo, requer dos sujeitos 

leitura e compreensão para que possam participar das práticas sociais letradas em eventos de 

letramento específicos e, também, entender os códigos, as linguagens e a forma como são 

elaborados para significar sentidos. 

À luz das considerações assentadas por Marcuschi4 (2010), os gêneros textuais são “[...] 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica” (MARCUSCHI, 2010, p. 23, grifos do autor), além da natureza intertextual que, 

por vezes, os compõem. 

É válido explanar que gêneros textuais não são tipos textuais. Os tipos textuais são a 

narração, a descrição, a argumentação, a injução e a exposição, ou seja, abrange um conjunto 

limitado de categorias que são determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas 

                                                                 
3 O sistema de signos diz respeito à comunicação materializada de forma plena e composto por dois 

elementos principais: a linguagem, que representa os signos convencionais (verbais e não verbais) e a 

língua, descrita por um sistema de signos convencionais – natureza gramatical – e utilizados por todos 

os indivíduos de uma comunidade linguística. 
4 As discussões propostas nessa subseção sobre gêneros textuais, no Brasil, assentam-se em Luiz 

Antônio Marcuschi. Todavia, o estudo sobre os gêneros antecede as ideias desse autor, que sustenta o 

seu debate em alguns autores, entre eles Bakhtin (1979), Bazerman (1994), Bathia (1993) e Devitt 

(1997). 
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e tempo verbal. A exemplo, o era uma vez, que caracteriza a modalidade narrativa dos contos 

de fadas, como A Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, entre outros. 

Já os gêneros textuais apresentam um grupo indefinido de designações, no qual 

prevalecem os critérios de ação práticas e circulação sócio-histórica (MARCUSCHI, 2010). 

Dentre eles, exemplificamos: reunião de condomínio, inquérito policial, boletos bancários, 

resenha, dissertação, conversação espontânea, bilhete, aula expositiva, lista de compras, 

cardápio, outdoor, revistas científicas, receitas culinárias etc.. 

Em geral, “[...] os gêneros desenvolvem-se de maneira dinâmica e novos gêneros 

surgem como desmembramento de outros, de acordo com as necessidades ou as novas 

tecnologias como o telefone, o rádio, a televisão e internet” (MARCUSCHI, 2011, p. 22), 

transmutam-se histórico e culturalmente, mas não precedem como formas prontas e completas, 

isto é, “[...] não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa” (MARCUSCHI, 

2010, p. 19). A exemplo citamos o bilhete, que se transmutou em carta e com a difusão da 

tecnologia e da implementação da internet transformou-se em e-mail. 

Essa variação não necessariamente extinguiu os gêneros citados. Eles permanecem 

sendo utilizados, entretanto com menos frequência. Há quem ainda se comunique por cartas 

para não deixar o passado ser “esquecido”, como modo de evocar a aptidão escritora ou de 

reviver as memórias romancistas. 

Assim, ao inscrevermos essas discussões sobre gêneros textuais, sua dinamicidade e 

fluidez circundantes na sociedade das mais variadas maneiras e nos mais variados suportes 

(MARCUSCHI, 2011), percebemos que essa diversidade textual por vezes se hibridiza e se une 

a gêneros já preexistentes (MARCUSCHI, 2010). Quando atrelados à internet, todas essas 

categorias ligadas a esse suporte digital são eventos textuais fundamentalmente baseados na 

escrita, apesar da integração da imagem e do som, o que implica a necessidade do homem 

desenvolver letramentos (digital, visual, crítico, social, multimodal, entre outros). 

Nesse contexto, as ações realizadas por esse sujeito são fenômenos multimodais, haja 

vista abranger não apenas signos alfabéticos, mas também elementos visuais (PORFÍRIO; 

SOUZA; CIPRIANO, 2015). Desse modo, quando aliada ao contexto digital a multimodalidade 

encadeia uma série de recursos que garantem aos letrados digitais práticas de informação e 

comunicação, bem como possibilita o desenvolvimento de novos formatos textuais por meio de 

linguagens que se combinam hibridamente para produzir significados e faculta a promoção de 

novas formas e modos de ler. 

A multimodalidade compreende o “[...] uso integrado de diferentes recursos 

comunicativos, tais como linguagem [texto verbal], imagem, sons e música em textos 
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multimodais e eventos comunicativos (VAN LEEUWEN, 2011, p. 668 apud BARBOSA; 

ARAÚJO; ARAGÃO, 2016, p. 626). Em outras palavras, a multimodalidade não está presente 

apenas nos textos, sejam eles escritos e/ou com a integração de imagens, alternância de letras, 

cores, formas e tamanho de fontes, por exemplo, ela também está caracterizada na maneira 

como nos expressamos oralmente (a entonação da voz), gesticulamos, olhamos e nos 

movimentamos corporalmente. Sim, o corpo “fala”! Acima de tudo, sente e expressa-se! 

Nesse enquadramento, “Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir 

sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de 

produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem” (DIONISIO, 2011, p. 138). 

Em vista disso, ao empreendermos essa teorização e realizá-la no espaço educativo, em 

particular na sala de aula, oportunizamos aos alunos compreender a heterogeneidade de 

linguagens, textos e sentidos que essas contexturas produzem, tornamo-los cidadãos 

conscientes, críticos e reflexivos quanto à importância que os gêneros textuais produzem para 

as diversas práticas sociomunicativas, entendendo o contexto e o mundo social (SILVA, 2005) 

de forma ampliada e lendo e compreendendo os textos com empoderamento. 

Em se falando em novos formatos textuais, citamos o gênero textual meme. Esse texto 

híbrido, composto pelas linguagens verbal e visual, está intrinsecamente ligado à internet, 

compreende o núcleo de nossa investigação e abordá-lo-emos no item seguinte.  

Portanto, ao fazermos uso de gêneros textuais nas práticas sociocomunicativas devemos 

nos atentar às seguintes reflexões: os gêneros organizam a nossa fala e a nossa escrita, a nossa 

vida social, e “[...] não são paradigmas no sentido de entidades a serem reproduzidas ou 

imitadas, seja no ensino ou no dia a dia, pois são de tal ordem que mais parecem paradigmas 

de heterogeneidade enunciativa” (MARCUSCHI, 2011, p. 31). 

 

2.3 O GÊNERO TEXTUAL MEME 

 

Os memes representam um dos gêneros textuais mais utilizados nas práticas de interação 

em rede (web). Esse texto multissemiótico caracteriza o nosso dia a dia de maneira humorada, 

seja com expressões de fragmentos bíblicos (Figura 2) sob o tom de deboche ou sátiras, seja 

para retratar temáticas sociais diversas a partir de acontecimentos ocorrem no país/globo, ou, 

ainda, utilizado como meio de denúncia social. 

Diante disso, entender um meme requer do sujeito leitura de mundo, de maneira que 

para compreendê-lo possa fazer relações entre o texto e o contexto, depreender significados e 

inferir as intencionalidades do enunciador que o (re) criou. 
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Figura 2 - Meme elaborado a partir do filme “Minha Mãe é uma Peça” e composto 

textualmente por fragmento bíblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: (CINTIA, [201-?]). 

 

Esse gênero textual desempenha importante papel nas relações sociais que ocorrem na 

internet: por revelar formas de interação e construção de significados diversos; representar 

ideologias de personagens do mundo real; e fomentar discussões, por vezes crítico-reflexivas 

(SOUZA, 2013). Para contextualizarmos essa caracterização a respeito do gênero em foco, 

exemplificamos: 

 

Figura 3 - Meme sobre a prisão do Presidente Michel Temer movimenta a web. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fonte: (AS REAÇÕES... [201-?]). 

 

A notícia da prisão do ex-presidente do Brasil, Michel Miguel Temer Lulia, o Michel 

Temer, ecoou no cenário brasileiro e mundial. O mandato de detenção do pmdebista foi 

autorizado pelo juiz Marcelo Bretas dadas as seguintes razões: responsável por atos de 

corrupção e por liderar organização criminosa há 40 anos. A informação repercutiu e 

rapidamente viralizou sob a forma de memes nas redes sociais (Facebook e Instagram), 

reverberando entre os sujeitos posicionamentos diversos. 
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Como podemos observar, há todo um contexto que possibilita a construção de um meme, 

desde a sua estrutura composicional (imagem e frases) a “[...] um tema social que está na ordem 

do dia, o que compreende o conteúdo temático [...]” (SILVA; FRANCELINO; MELO, 2017, 

p. 178), assim como a um estilo, onde através de uma linguagem humorística são manifestadas 

as intencionalidades do enunciador (SILVA; FRANCELINO; MELO, 2017) – sátira, deboche, 

sarcasmo, ironia, entre outros. 

No gênero acima, podemos perceber a produção da gíria “bafo”, para significar algo que 

chamou atenção, que provocou escândalo – nesse caso os atos de corrupção realizados pelo 

pmdebista e ex-presidente do país. Nesse enquadramento, questionamos: como o leitor 

compreender a integralidade do meme? Acima de tudo manter-se informado, ler jornais, 

revistas, os noticiários publicados nas páginas da web e compartilhados sob a forma de links 

nas redes sociais; ser participativo com outros sujeitos que estão a ‘navegar’ no ciberespaço, 

buscando depreender os sentidos produzidos sob a forma de memes; observar os comentários 

contestados pelos participantes aos reposts; amparar-se nos conhecimentos sobre de política, 

corrupção, educação; pensar criticamente; posicionar-se a respeito de temas que são versados 

pelos demais indivíduos nos espaços coletivos sociais; e construir-se leitor ávido. Essas 

qualificações podem subsidiar o indivíduo para que ele possa, além de se informar, tecer 

comentários sobre o debate. 

O termo meme foi utilizado inicialmente pelo zoólogo Richard Dawkins, no livro O 

Gene Egoísta (1976), e empregado como um neologismo para explicar que tal como o gene, 

responsável por definir o que é o ser humano (DAWKINS, 1976 apud MARTINO, 2015), o 

meme é uma unidade de conhecimento com capacidade de ser replicado pelos indivíduos nos 

espaços de interação em rede e significar entendimentos variados. 

Diferentemente de como foi significado na área das ciências naturais, no campo da 

linguagem o vocábulo meme é percebido como unidade de informação cultural com capacidade 

de ser replicado e transformado de indivíduo para indivíduo, disseminar ideias e informações 

(SOUZA; 2013). 

Etimologicamente, a palavra meme provém do grego mimeme, que significa 

“imitação/algo a ser imitado” (SOUZA, 2013, p. 132), copiado. Por extensão, os memes são 

replicadores de ideias, unidades culturais de imitação que podem se perpetuar com o tempo 

(ARRUDA, 2017). Para entendermos melhor a ideia a respeito de meme, fazemos uma alusão 

com base nos registros de Dawkins (1976, p. 339 apud ARRUDA, 2017, p. 43): 

Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas do vestuário [...] 

os memes também se propagam saltando de cérebro para cérebro, através de 
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um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de imitação. Se um 

cientista ouve falar ou lê sobre uma boa ideia, transmite-a aos seus colegas e 

alunos. Ele a menciona nos seus artigos e nas suas palestras. Se a ideia pegar, 

pode-se dizer que ela propaga a si mesma, espalhando-se de cérebro para 

cérebro. 

A respeito dessas explanações e da relação memes-ideias que o autor aponta, podemos 

observar que quando publicado na web, geralmente pelas redes sociais (Facebook e Instagram), 

esse gênero textual ao ser abordado, publicado e compartilhado apresenta intencionalidades 

plurais pelos responsáveis que o (re) produziu. Em vista disso, os sujeitos ao compreenderem o 

contexto divulgado disseminarão o conteúdo publicizado, isto é, replicarão, saltando a ideia de 

cérebro para cérebro, de indivíduo para indivíduo. 

A obra de Dawkins tem servido como fonte básica de pesquisa em algumas produções 

acadêmico-científicas (BARROS, 2016; ZOTELLI, 2016; ARRUDA, 2017; FERREIRA; 

VILLARTA-NEDES; COE, 2019; SANTOS, D. S. A., 2019; SILVA, G. das G., 2018). No 

contexto discutido pelo cientista britânico, o meme é estudado sob a perspectiva da Zoologia, 

ramo da Biologia. Já no campo dos Estudos da Linguagem, o meme passou a ser estudado com 

a popularização da rede social Facebook, em 2010, a partir do filme “A Rede Social”. 

O gênero em destaque apresenta base relativamente estável, com estrutura 

composicional (geralmente imagem e texto estáticos), conteúdo temático (na maioria das vezes 

faz referência a um tema social) e estilo (sarcasmo, deboche, ironia, por exemplo), assim como 

está atrelado intrinsecamente à internet. Por ser um texto híbrido composto pelas linguagens 

verbal e visual, suscita do leitor entender primeiramente como essas linguagens se 

intercomunicam para significar entendimento, isto é, implica envolvimento dinâmico e 

inteligente em função da natureza interativa e intertextual que configura (FERREIRA; 

VILLARTA-NEDER; COE 2019). 

O meme é construído a partir de acontecimentos que ocorrem no nosso cotidiano sob os 

mais diversos temas, o que promover, além da interdisciplinaridade e intertextualidade, o 

fomento à discussão e à construção do conhecimento dialogadas entre os indivíduos, 

ressignificar o pensar crítico e reflexivo desses sujeitos e ampliar as possibilidades de saber 

para que possam atuar e participar proficuamente das práticas sociais letradas. 

Geralmente, os memes se referem a comentários, postagens de fotos, vídeos e paródias, 

alcançando significativo número de pessoas com celeridade, assim como trazendo humor, 

crítica e reflexões sob as mais diversas temáticas (SILVA, A. da R., 2019). 

No que diz respeito ao caráter interdisciplinar, explicamos: a interdisciplinaridade é uma 

abordagem metodológica compreendida em um conjunto de disciplinas interligadas e com 
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relações definidas que mutuamente cooperam sob dado objeto de estudo de forma integral. Nas 

proposições da presente pesquisa, o gênero textual meme está vinculado à linguagem, com 

destaque para o letramento literário, e à internet. Assim, consideramos para o estudo memes 

compartilhados na web que abordem em sua composição textual conteúdos literários, desde os 

contos (Branca de Neve, A Bela Adormecida e Cinderela – Irmãos Grimm), obra literárias 

(Iracema, José de Alencar; Dor Casmurro, Aluísio de Azevedo) à literatura juvenil5 (Harry 

Potter, de .K. Rowling; As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis; e Alice no País das Maravilhas, 

de Lewis Carrol). 

A principal característica desse texto híbrido, conforme já mencionamos, é ser recriado 

por qualquer um e a qualquer momento. Recriado, esse gênero textual será replicado e 

disseminará ideias e informações, vinculando-se às formações discursivas propagadas pelas 

redes sociais, ganhará mais robustez, ou seja, popularidade, e garantirá sua autenticidade por 

meio da familiaridade (MORAES; MENDES; LUCARRELLI, 2011 apud SILVA, G. das G., 

2019). 

Para que um meme seja compreendido é preciso que o leitor esteja inserido dentro de 

um contexto específico – ambiente cultural – onde esse gênero foi disseminado (MARTINO, 

2015), de modo que possa entender a (inter) textualidade (re) produzida, do contrário sua 

funcionalidade tornar-se-á sem efeito e não haverá, além da compreensão, a interação entre os 

envolvidos. 

Esse gênero requer leitura competente, de maneira que os indivíduos possam entender 

sua estrutura composicional, o tema abordado, o contexto de sua produção, as finalidades 

sociocomunicativas pela qual a armação textual ocorreu e as múltiplas produções de 

significados que são traduzidas no ciberespaço e para os diferentes públicos. 

Desse modo, utilizar o meme como possibilidade metodológica nas práticas de leitura, 

de letramentos, enseja a produção de sentidos a partir de diferentes conteúdos que esse gênero 

textual pode compor, além da intertextualidade, assim como a compreensão do sujeito quanto 

ao funcionamento das diferentes linguagens e a exploração e percepção quanto aos modos como 

estas se combinam hibridamente para significar compreensão. 

Esse nosso pensamento também coaduna com Ferreira, Villarta-Neder e Coe (2019, p. 

114), ao assentarem que: 

[...] o gênero meme apresenta características substanciais para se pensar as 

multissemioses no ensino de língua portuguesa na escola e para a 

                                                                 
5 A literatura juvenil é um tipo específico de expressão literária, constituído por obras de ficção, escritas 

geralmente por adultos e destinadas a um público juvenil. 
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ressignificação de metodologias para a ampliação de habilidades relacionadas 

aos multiletramentos, relacionados ao uso das diferentes linguagens. 

Por essa razão, empregar o gênero textual meme com vistas à leitura é apenas uma entre 

as possibilidades de uso no ensino, especialmente na disciplina Língua Portuguesa, componente 

curricular que contempla a leitura e a produção de textos, os estudos sobre análise linguística e 

literatura. 

Como podemos perceber, as possibilidades em se trabalhar o meme são diversas. Em se 

falando em perspectivas de análise e trabalho com esse gênero textual, no próximo item 

apresentamos uma pesquisa do tipo estado do conhecimento. Nessa categoria de pesquisa 

inventária e descritiva, percebemos que as investigações a respeito desse texto híbrido variam. 

 

2.3.1 As pesquisas sobre o meme 

 

Nesse tópico, apresentamos uma pesquisa do tipo estado do conhecimento acerca do 

meme. Esse tipo de investigação é fundamental para que possamos conhecer os estudos 

realizados realizadas a respeito desse texto híbrido, de maneira a ampliar os horizontes para o 

que ainda pode ser investigado, observar as contribuições prescritas pelas produções já 

publicadas e analisar as ideias que se comungam e as que se opõem. 

As pesquisas do tipo estado do conhecimento apresentam caráter bibliográfico e aborda 

apenas um setor de publicações. Também é reconhecido, de acordo com Ferreira (2002, p. 258), 

por apresentar “[...] caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre 

o tema que busca investigar, à luz das categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em 

cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado”. 

A investigação foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES no período 

de 22 a 27 de março de 2019, no qual analisamos as produções referentes ao gênero textual 

meme, obtendo trinta e um (31) trabalhos, sendo duas (2) teses e vinte e nove (29) dissertações. 

Nesse estudo, foram considerados primeiramente os trabalhos que contivessem no título a 

temática meme. Na sequência, lidos e explorados os resumos, as palavras-chave e as referências 

citadas. 

O catálogo em menção foi selecionado por ser frequentemente atualizado, pelo 

significativo número de trabalhos que discorrem sobre as mais diversas áreas do conhecimento, 

por possibilitar rastrear o já construído e nos orientar na pesquisa bibliográfica. De acordo com 

Ferreira (2002, p. 261), “[...] os catálogos criam condições para que maior número de 
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pesquisadores interessados em temas afins estabeleçam um primeiro contato, possibilitando 

circulação e intercâmbio entre a produção construída e aquela a construir”. 

Quanto aos descritores, utilizamos três – “memes”, “meme” e “memes no ensino” –, 

quantificando preliminarmente 947 trabalhos. Visto que o tempo não permitiria a análise 

cuidadosa de toda essa soma de produções, realizamos dois filtros: no primeiro delimitamos o 

recorte temporal (2010-2018) e no segundo à Grande Área do Conhecimento (Linguística, 

Letras e Artes), condensando para 329 ocorrências. 

No primeiro filtro, limitamos o período de 2010 a 2018 porque o meme só passou a ser 

estudado nas Ciências Humanas com a popularização da rede social Facebook6, em 2010, a 

partir do filme A Rede Social7. 

Quanto ao segundo filtro, desconsideramos as Grandes Áreas do conhecimento Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra e Ciências da Saúde por inferirmos 

não estudarem o meme sob o mesmo enfoque que o nosso: a linguagem. Por essa razão, 

selecionamos apenas a Grande Área Linguística, Letras e Artes. 

Das produções condensadas posterior aos dois filtros, apenas 31 trabalhos foram 

considerados para a análise. E por qual a razão dessa inclinação tão significativa? 

Respondemos: algumas produções constaram a informação “Trabalho anterior à Plataforma 

Sucupira”, não apresentando o resumo para a leitura; outras não continham a temática meme no 

título; e parte considerável das pesquisas não aduziram qualquer relação com os descritores 

utilizados para a pesquisa. Assim, do quantitativo selecionado para a análise listamos duas (02) 

teses e vinte e nove (29) dissertações, descritas abaixo e sequenciadas da mais atual para a mais 

antiga. 

 

Quadro 1 - Teses e Dissertações selecionadas para a análise. 

N.º Autor (a) Título/Tipo de Trabalho  Instituição Ano 

01  
BRAGA, Betania 

Elisabete 

Um protótipo didático para o 

multiletramento com o gênero meme 

para um nono ano/ Dissertação 

Universidade 

Estadual do 

Maringá 

2018 

02 
COSTA, Camila 

Jessica Medeiros da 

Enunciação aforizante e 

panaforização: o caso dos memes 

políticos/ Dissertação 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

2018 

03  
CHAVES, Andriele 

de 

Bela, Recatada e do Lar: replicação e 

ressignificação dos memes no espaço 

digital/ Dissertação 

Universidade 

Estadual do 

Centro-Oeste 

2018 

   (Continua...) 

                                                                 
6 A rede social Facebook foi criada em 2004, mas somente em 2010 popularizou-se mundialmente. 
7 O filme A Rede Social contextualiza a história de Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, fundadores do 

Facebook, umas das mídias sociais e redes sociais mais conhecidas no globo. 
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(Continuação) 

N.º Autor (a) Título/Tipo de Trabalho Instituição Ano 

04 
DANTAS, Anne 

Michelle de Araújo 

Os memes na construção identitária 

do professor de Língua Inglesa: um 

ressoar de vozes no Facebook/ 

Dissertação 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

2018 

05 
FERREIRA, Silvia 

Goulart 

A compreensão e a produção de 

memes no Ensino Fundamental em 

um contexto mediado por tecnologias 

digitais/ Dissertação 

Universidade 

Federal do Rio 

de Janeiro 

2018 

06 
FREITAS, Idjane 

Mendes de 

A leitura de memes em tecnologias 

digitais/ Dissertação 

Universidade 

Católica de 

Pernambuco 

2018 

07 
GOMES, Daniel 

Loureiro 

Quem somos nós hoje?: Memes, 

subjetividades e Malacos no 

Facebook/ Dissertação 

Universidade 

Federal do Pará 
2018 

08 
LARA, Marina 

Totina de Almeida 

A presença de memes em práticas de 

ensino/aprendizagem em Língua 

Portuguesa: relações entre humor e 

ensino de língua materna em 

cursinhos pré-vestibulares/ 

Dissertação 

Universidade 

Estadual 

Paulista Júlio de 

Mesquita Filho 

2018 

09 
MELO, Raniere 

Marcos de 

A valoração em memes: um estudo 

dialógico no campo da comunicação 

do discurso religioso/ Dissertação 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

2018 

10 
MOURA, Disraeli 

Davi Reinaldo de 

Análise do discurso político-jurídico 

do impeachment de Dilma Roussef 

em memes e redes sociais: memória e 

poder/ Dissertação 

Universidade do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

2018 

11 
NAEDZOLD, 

Simone de Sousa  

Produção textual com uso de gêneros 

meme e fanzine no desenvolvimento 

de capacidade de leitura e escrita de 

estudantes do 8º ano do Ensino 

Fundamental/ Dissertação 

Fundação 

Universidade 

Federal do Mato 

Grosso 

2018 

12 
KOBAYASHI, 

Sergio Mikio 

Entre o Meme e a Campanha: 

Representação e Ação na Cultura 

Digital/ Dissertação 

Universidade de 

São Paulo 
2018 

13 TAME, Frank Seiji 

O Ensino de Memes: Gramática 

Visual e Recursos de Persuasão/ 

Dissertação 

Fundação 

Universidade 

Federal do Mato 

Grosso do Sul 

2018 

14 

SANTOS, Lilian 

Mara dos Dal Cin 

dos 

Memes: construção de sentidos e 

efeitos de humor/ Tese 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

2018 

15 
SANTOS, Rita de 

Cássia Martins do 

Meme: a construção textual em rede/ 

Dissertação 

Universidade do 

Estado do Rio 

de Janeiro 

2018 

   (Continua...) 
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(Continuação)    

N.º Autor (a) Título/Tipo de Trabalho Instituição Ano 

16 
SILVA, Gilda das 

Graças 

A representação discursiva da criança 

em memes: uma proposta de leitura e 

análise crítica para os anos finais do 

ensino fundamental/ Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

2018 

17 
SILVA, Zenilda 

Rodrigues 

O gênero meme da internet: 

dialogismo e semiótica na construção 

textual/ Dissertação 

Universidade 

Estadual de 

Montes Claros 

2018 

18 

THORPE, Bruna 

Gabrieli Morais da 

Silva 

Dialogismo e ironia em gêneros 

discursivos digitais: o impeachment 

da presidente Dilma Roussef 

representados através de memes/ 

Dissertação 

Universidade do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

2018 

19 
ARRUDA, Raphael 

Barbos Lima 

Gênero meme e ensino de leitura: 

investigando o letramento 

multimodal crítico de alunos de 

língua inglesa/ Dissertação 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

2017 

20 
BRASIL, Livia 

Maia 

Memes imagéticos sobre as eleições 

de 2014: uma análise de discursos e 

representação política no Facebook/ 

Dissertação 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

2017 

21 
CALIXTO, 

Douglas de Oliveira 

Memes na internet: entrelaçamentos 

entre educomunicação, cibercultura e 

a 'zoeira' de estudantes nas redes 

sociais/ Dissertação 

Universidade de 

São Paulo 
2017 

22 
CASTRO, Lorena 

Gomes Freitas de 

O meme digital: construção de 

objetos de discurso em textos 

multimodais/ Dissertação 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

2017 

23 

GONÇALVES, 

Carla Jessica 

Severiano Lima 

Práticas de letramentos na elaboração 

de memes em atividades com fins 

educacionais/ Dissertação 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

2017 

24 

SILVA, Joaciana 

Pessanha Barbosa 

da 

Memes em perspectiva dialógica/ 

Dissertação 

Universidade de 

Taubaté 
2017 

25 
SCHUABB, Paula 

Alexandre 

Processos e temporalidades dos 

memes de internet/ Dissertação 

Universidade do 

Estado do Rio 

de Janeiro 

2017 

26 

BARROS, Ana 

Carolina Almeida 

de 

A compreensão dos memes através 

dos comentários do Facebook/ 

Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

2016 

27 
ZOTELLI, Mariella 

Batarra Mian 

Memes e propriedade intelectual: uma 

complexa relação na era da internet/ 

Dissertação 

Universidade 

Federal do ABC 
2016 

28 
BARRETO, Kricia 

Helena 

Os memes e as interações sociais na 

internet: uma interface entre as 

práticas rituais e estudos de face/ Tese 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora 

2015 

   (Continua...) 
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(Continuação)    

N.º Autor (a) Título/Tipo de Trabalho Instituição Ano 

29 

ESCALANTE, 

Pollyana Rodrigues 

Pessoa 

O potencial comunicativo dos memes: 

formas de letramento na rede 

digital/Dissertação 

Universidade do 

Estado do Rio 

de Janeiro 

2015 

30 

INOCENCIO, 

Luana Ellen de 

Sales 

O meme é a mensagem: cultura 

memética, entretenimento digital e 

estética remix da cultura 

participativo/ Dissertação 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

2015 

31 
SANTOS, Anselma 

Morais 

O estudo de memes no ensino de 

língua/ Dissertação 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

2015 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A respeito das informações descritas acima, algumas análises foram possíveis. Embora 

tenhamos realizado o filtro temporal compreendido no período de 2010 a 2018, as pesquisas 

voltadas ao estudo do meme estão distribuídas apenas nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018 e 

apresentam quantitativos exíguos e ascendentes, o que nos permite inferir que os estudos 

direcionados ao tema ainda são poucas, o que coaduna com a assertiva reforçada por Souza 

(2013) e Tame (2018). Abaixo, apresentamos a distribuição dessas produções por ano (*) e seus 

respectivos percentuais. 

 

Gráfico 1 - Distribuição quantitativa de Teses e Dissertações por ano e seus respectivos 

percentuais (*). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como podemos observar, nos anos 2015 e 2016 há uma mostra tímida de produções, 

com redução de 50% entre o biênio, em 2017 esse quantitativo ascende e em 2018 há um 

4 (11%)

2 (5%)

(7) 18%
25 (66%)

2015

2016

2017

2018
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aumento significativo de trabalhos, totalizando 18 estudos – 1 tese e 17 dissertações –, o que 

compreende a 66% do total de investigações selecionadas para a análise. Inferimos que essa 

valoração das pesquisas a respeito do meme nesse último ano se dá razão desse texto híbrido 

fomentar o interesse dos sujeitos para as diversas práticas sociocomunicativas, em razão de sua 

riqueza cultural, semântica e (inter) textual e por se apresentar temática atual e campo fértil para 

a investigação. 

Outro fator observado são que as regiões Nordeste e Sudeste apresentam relevante 

número de estudos acerca do meme, enquanto que nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte 

apresentam uma produção inaudita (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Produções stricto sensu (Teses e Dissertações) por região. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto às circunstâncias que desalentam as produções nas regiões Norte, Sul e Centro-

Oeste não há uma justificativa pontual que fundamente os percentuais apresentados, se 

comparado ao quantitativo de trabalhos produzidos nas regiões Sudeste (12) e Nordeste (13). 

De acordo com o Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (GEOCAPES), ano 

referência 2017, a região Sudeste concentra o maior número de cursos de pós-graduação (Figura 

4), dos quais 64 são agrupados na Área Letras e Linguística – que concentram as pesquisas 

voltadas à linguagem, análise do discurso, leitura, texto e oralidade, por exemplo –, entre 

Programas Acadêmicos e Programas Profissionais. 

13 (42%)

12 (39%)

3 (10%)
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Figura 4 - Distribuição de cursos de pós-graduação no Brasil (ano referência 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2019). 

 

A área de Letras e Linguística é, por natureza, interdisciplinar. A linguagem transcorre 

todas as atividades humanas e seu estudo, dentro de diferentes perspectivas, oportuniza pontos 

de vistas transcendentes, ou seja, não se limitam a uma visão estreita em determinada área. Em 

vista disso, o meme é um gênero textual composto pelas linguagens verbal e visual cujos sujeitos 

nos espaços da web têm acesso à produção, compartilhamento e replicação desse texto 

multissemiótico, apresenta natureza intertextual, caracteriza o nosso cotidiano sob diversos 

contextos e temas e, por conseguinte, mostra múltiplas possibilidades de investigação. 

No que diz respeito à região Nordeste, ainda de acordo com a ilustração, percebemos 

que o número de cursos de pós-graduações não é saliente se comparado à região Sudeste, no 

entanto o quantitativo de produções se sobrepôs ao dessa região, mesmo que minimamente. Os 

trabalhos estão concentrados nos Estados do Rio Grande do Norte (6), Ceará (2), Sergipe (2), 

Pernambuco (2) e Paraíba (1), todos tipificados sob a forma de Dissertação (ver Tabela 1). 

A respeito dessas pesquisas, identificamos que os autores estudam o meme sob 

diferentes enfoques. Freitas (2018) e Santos (2015), por exemplo, analisaram o meme sob a 

perspectiva de estratégias de leitura e como proposta de reflexão sobre a compreensão da leitura 

em suas multimodalidades, respectivamente; Gomes (2018) investigou a construção de 

subjetividades a respeito da cidade de Belém (PA) a partir de memes publicados em páginas da 

rede social Facebook; Gonçalves (2017) descreveu as práticas de letramento digital presentes 

no processo de elaboração de memes, além de analisar as habilidades necessárias para a sua 

elaboração e avaliar o potencial pedagógico desse gênero (práticas de letramento; letramento 

digital); e Barros (2016) pesquisou o meme sob o ponto de vista da compreensão textual. 
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Outro ponto que depreendemos na leitura dos resumos, são que os autores também 

apresentam pontos de vistas heterogêneos quanto à designação dada a esse texto híbrido. Alguns 

denominam-no gênero discursivo (BRASIL, 2017; COSTA, 2018; MELO, 2018; THORPE, 

2018), outros nominam gênero multimodal (MOURA, 2018), gênero textual (SANTOS, 2015; 

ARRUDA, 2017) e gênero digital (CASTRO, 2017). No próximo item analisamos os resumos, 

com foco nos caminhos traçados a respeito da temática em destaque, as palavras-chave, as 

referências que embasaram as produções e as conclusões apresentadas pelos pesquisadores. 

 

2.3.2 O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a organização das informações 

 

Nessa seção, são analisadas as discussões propostas pelos autores a partir do resumo, 

das palavras-chave, referências mais recorrentes nas investigações e as conclusões evidenciadas 

a respeito do meme. 

No que diz respeito ao resumo, esse instrumento deve apresentar caráter informativo a 

respeito do trabalho, de maneira a impulsionar a divulgação e facilitar o acesso sobre as 

pesquisas realizadas ou em andamento. Nele deve constar o objetivo geral da investigação a ser 

realizada, “[...] a metodologia/procedimento utilizado na abordagem do problema proposto; o 

instrumento teórico, técnicas, sujeitos e métodos de tratamento dos dados; os resultados; as 

conclusões e, por vezes, as recomendações finais” (GARRIDO, 1996 apud FERREIRA, 2002, 

p. 262). 

Em vista dessa sistematização, nos parágrafos seguintes mostramos sucintamente os 

resumos dos trabalhos selecionados para a análise, pontuando os objetivos principais dessas 

pesquisas e os caminhos traçados metodologicamente pelos investigadores. Em alguns dos 

estudos fazemos considerações, justamente por acreditarmos que os apontamentos significam 

e, por vezes, esclarecem dúvidas, sejam elas voltadas à incompreensão de algum termo, sejam 

para complementar as ideias dos autores. A descrição dessas produções ocorrerá em ordem 

crescente. 

Assim, na tese intitulada Os memes e as interações sociais na internet: uma interface 

entre as práticas rituais e estudos de face, Barreto (2015) investigou a forma como a replicação 

de memes de Internet – designação dada pela pesquisadora – sinaliza as práticas rituais 

constitutivas desse grupo e afeta a forma como as faces dos participantes são co-construídas e 

negociadas na interação. A autora compreende os memes como unidades de transmissão cultural 

e difusão da informação, isto é, que vão além do simples entretenimento dentro de um grupo 

social e auxiliam na formação e manutenção do ethos dessa comunidade virtual. 



39 

 

Escalante (2015), por sua vez, com a dissertação intitulada O potencial comunicativo 

dos memes: formas de letramento na rede digital, propôs-se a pesquisar o modo em como esse 

texto híbrido pode ser considerado produto da cultura contemporânea que conecta conteúdos e 

saberes de diferentes campos, exigindo letramentos múltiplos (letramento visual, letramento 

crítico, letramento multimodal) dos sujeitos. Como instrumento de coleta de dados, utilizou de 

questionário na modalidade on-line, cujos participantes não foram mencionados no resumo. 

Na dissertação O meme é a mensagem: cultura memética, entretenimento digital e 

estética remix da cultura participativa, Inocencio (2015) analisou a forma em como os 

conteúdos audiovisuais (paródias, remixes ou mashups) são ressignificados e permite a 

estruturação coletiva de uma experiência lúdica de consumo e interpretação de produtos 

culturais utilizando memes. Para isso, realizou um mapeamento dos gêneros de linguagem 

memética e analisou esse gênero criados e compartilhados a partir Oscar 2014 e Grammy 2015. 

No tocante à dissertação de Santos (2015), intitulada O estudo de memes no ensino de 

língua, a autora apresentou esse gênero como proposta de reflexão para tratar sobre a 

compreensão da leitura em suas multimodalidades com estudantes da rede pública estadual de 

Sergipe que estavam saindo do Ensino Fundamental. Quanto à metodologia traçada, não 

identificamos no resumo. 

A respeito da dissertação de Barros (2016), titulada A compreensão dos memes através 

dos comentários do Facebook, a autora analisou o processo de compreensão textual, apontando 

para a possibilidade de emergência de sentido (s) que os memes produzem, ao considerar que 

os sujeitos concebem significação (ões) nas práticas sociocomunicativas em que estão 

engajados. 

Já Zotteli (2016), com a dissertação intitulada Memes e propriedade intelectual: uma 

complexa relação na era da internet, estruturou sua produção partindo de duas vertentes: na 

primeira propôs-se a esclarecer a dinâmica e as características dos memes por meio de 

levantamento teórico, utilizando do termo desde os tempos que antecedem a internet, isto é, 

desde a origem em que o vocábulo foi utilizado como analogia à palavra gene pelo cientista 

Richard Dawkins para explicar processos genéticos; e na segunda abordou questões que 

envolvem o direito da propriedade intelectual no contexto da cibercultura. Assim como Santos 

(2015) e Barros (2016), a pesquisadora também não caracterizou a metodologia no 

instrumentário resumo. 

Quanto a Arruda (2017), com a dissertação alcunhada Gênero meme e ensino de leitura: 

investigando o letramento multimodal crítico de alunos de língua inglesa, o pesquisador 

decidiu analisar como são desenvolvidos os letramentos visual e multimodal crítico de 
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estudantes de nível intermediário de inglês na compreensão leitora de atividades com o gênero 

meme, considerando uma abordagem pedagógica na perspectiva da Semiótica Social. 

A pesquisa ocorreu por meio de análise comparativa do grupo participante com 

respostas pré-teste e pós-teste. Arruda (2017) utilizou da pesquisa-ação, tendo público 

integrante 10 alunos do Curso de Letras Língua Inglesa e Língua Portuguesa da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE). Os dados foram colhidos através da ação do professor-pesquisador. 

Inicialmente, ele aplicou o pré-teste, composto por seis questões de compreensão leitora com 

os aspectos teórico-analíticos, na sequência um pós-teste e um questionário avaliativo realizado 

ao longo de um minicurso, desenvolvido em onze encontros no Núcleo de Línguas do campus 

citado e analisados posterior à conclusão do evento. 

Entre os resumos averiguados até o presente momento, esse é o que mais atende às 

sugestões propostas por Garrido (1996 apud FERREIRA, 2002), o que possibilita, no nosso 

entendimento, uma ideia geral da pesquisa e o fomento à leitura do trabalho na íntegra. 

No que tange à produção de Brasil (2017), com dissertação intitulada Memes imagéticos 

sobre as eleições de 2014: uma análise de discursos e representação política no Facebook, a 

pesquisadora problematizou a forma como os discursos propagados pelos memes com propostas 

políticas contribuem para formar a representação de participação política na rede social 

mencionada. Na leitura desse resumo, não percebemos a caracterização da metodologia, 

principal base teórica, instrumentos de coleta de dados e corpus da pesquisa. 

Castro (2017), com a dissertação O meme digital: construção de objetos de discurso em 

textos multimodais, analisou como os sujeitos interagem e promovem sentidos ao reelaborarem 

discursos sob a forma de memes. A pesquisadora utilizou do sociocognitivismo, da Linguística 

de Texto e da teoria da multimodalidade. A abordagem do estudo foi caracterizada qualitativa. 

9). Os memes selecionados para as análises foram escolhidos a partir da página museu de 

memes, idealizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Na dissertação de Calixto (2017), titulada Memes na internet: entrelaçamentos entre 

educomunicação, cibercultura e a 'zoeira' de estudantes nas redes sociais, o pesquisador 

investigou a relação de alunos do Ensino Fundamental com os memes na internet; discutiu o 

que são os memes e como esses textos híbridos sintetizam as mudanças em trânsito na sociedade 

contemporânea e os possíveis desdobramentos da nova realidade comunicacional no universo 

escolar. O estudo foi caracterizado pesquisa de campo e realizado em uma escola municipal da 

zona norte da cidade de São Paulo (SP). Calixto (2017) debateu as representações e significados 

atribuídos pelos discentes a esses novos produtos culturais e categorizou gêneros e subgêneros 

para classificar como o texto híbrido em foco se estabelece enquanto linguagem. 
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Gonçalves (2017), com a dissertação titulada Práticas de letramentos na elaboração de 

memes em atividades com fins educacionais, descreveu as práticas de letramento digitais 

presentes na elaboração de memes, além de investigar as habilidades necessárias para a sua 

produção e avaliar o potencial pedagógico desses textos multissemióticos. Como metodologia, 

utilizou da pesquisa-ação com alunos do primeiro período do Curso de Letras da UECE, campus 

FAFIDAM (Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos). 

Nesse entremeio, observamos que o objetivo geral proposto por Gonçalves (2017) 

diferencia, tanto no resumo publicado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES como na 

dissertação. Os resumos, ao serem inseridos nos catálogos informatizados podem trazer 

algumas mudanças do tipo tipográficas – limitações de espaço, encurtamento de parágrafos –, 

ou de extensão (FERREIRA, 2002), isto é, “[...] cortam-se linhas, palavras, parágrafos, tira-se 

o final [...]” (FERREIRA, 2002, p. 263), podendo a vir comprometer a ordem das ideias. 

Os dados analisados à luz da teoria dialógica discursiva bakhtiniana, com destaque para 

as seguintes categorias de análise, foram: a materialidade linguístico-discursiva do meme e da 

reportagem, o cronotopo, o enunciado concreto, o tom valorativo e a atitude responsiva. O 

corpus de análise da pesquisa foi constituído por um meme amplamente disseminado nas redes 

sociais, denominado Bela, Recatada e do Lar. 

Já Silva (2017), com a dissertação intitulada Memes em perspectiva dialógica, 

investigou a circulação de memes da internet como resposta a outros. Preliminar a apresentação 

do objetivo geral, a pesquisadora caracterizou que o trabalho trata da análise dialógica do 

enunciado concreto meme tendo em vista a formação leitora de alunos. 

Schuabb (2017), por sua vez, com a dissertação titulada Processos e temporalidades dos 

memes de internet¸ analisou a produção e o consumo de memes de internet compartilhados em 

mídias sociais a partir de temas de grande repercussão nacional. No resumo, não identificamos 

a metodologia traçada. 

Já Braga (2018) – dissertação intitulada Um protótipo didático para o multiletramento 

com o gênero meme para um nono ano –, refletiu sobre os processos de elaboração e 

implementação de protótipo didático com o gênero discursivo meme em uma turma do 9º ano 

da rede pública de ensino de Ivaiporã, Paraná (PR). O estudo foi caracterizado pesquisa-ação, 

de abordagem qualitativo-interpretativa, cunho etnográfico e de natureza aplicada. 

Costa (2018) – dissertação intitulada Enunciação aforizante e panaforização: o caso 

dos memes políticos –, objetivou, de modo geral, identificar como se dá a relação entre a 

concepção de aforização (enunciados aforizantes) e gêneros discursivos (enunciados 

textualizantes) na formação dos memes imagéticos. O pesquisador buscou analisar se esses 
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textos híbridos podem ser considerados gêneros discursivos, observar se são constituídos por 

enunciados aforizantes e distinguir os tipos de aforização presentes neles. 

Chaves (2018) – dissertação titulada Bela, recatada e do lar: replicação e 

ressignificação dos memes no espaço digital –, analisou o funcionamento da memória no 

espaço digital a partir da formulação “Bela, recatada e do lar” utilizando memes. Como 

metodologia, fez um recorte do corpus composto por 13 memes retirados de um site de pesquisa 

e também de redes sociais Facebook, Tumbrl, Twitter e Instagram. 

Dantas (2018) – dissertação titulada Os memes na construção identitária do professor 

de Língua Inglesa: Um ressoar de vozes no Facebook – discutiu as identidades culturais de 

professores de língua inglesa construídas a partir de seus posicionamentos em memes 

compartilhados na rede social Facebook. O estudo foi caracterizado como qualitativo e 

interpretativista, e o corpus de análise composto por cinco memes compartilhados por quatro 

professores de língua inglesa em quatro fanpages daquela rede social: Profissão Professor, 

Professor Sofredor, Professora Sincera e Professora Indelicada. 

Quanto à dissertação A compreensão e a produção de memes no Ensino Fundamental 

em um contexto mediado por tecnologias digitais, Ferreira (2018) investigou a promoção de 

práticas de leitura e escrita a partir de memes, buscando trabalhar o senso crítico dos alunos 

através da oralidade e argumentação, assim como a relação entre linguagem verbal e linguagem 

não verbal, a ortografia e a pontuação. 

Ao pensarmos no objetivo geral proposto por Ferreira (2018), inferimos que a 

pesquisadora destacou as possibilidades de trabalho com o meme, principalmente na 

perspectiva do ensino e com um público que necessita de formação leitora e escritora adequada, 

bem como ler e compreender textos diversos, inclusive memes, e atuar proficuamente em 

práticas sociais letradas. 

Em se falando em leitura de textos utilizando de memes, Freitas (2018) – dissertação 

intitulada A leitura de memes em tecnologias digitais – analisou as estratégias de leitura e seus 

efeitos para a compreensão do gênero meme com estudantes da 1ª série do Ensino Médio. A 

abordagem da pesquisa foi caracterizada qualitativa, na qual a pesquisadora aplicou duas 

sequências didáticas (SD): a primeira via smartphone, on-line; e a segunda sob a forma 

impressa. Posterior a essa fase, realizou entrevista semiestruturada com os sujeitos do estudo a 

fim de analisar a leitura compreensiva do gênero em menção. 

Na dissertação intitulada Quem somos nós hoje? Memes, subjetividades e Malacos no 

Facebook, Gomes (2018) analisou a construção de subjetividades sobre a cidade de Belém (PA) 

com o uso de memes. O pesquisador selecionou memes publicados em páginas do Facebook 
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entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2018 que tematizassem a respeito da capital 

paraense, mostrando como o sujeito constrói a si e a seus pares por meio de enunciados verbo-

visuais. 

No que concerne à expressão Malacos, de acordo com Gomes (2018, p. 81), o termo 

“[...] é visto como alguém que tem um estilo de vida próprio, um jovem da periferia que busca 

legitimar uma identidade que se distancie daquela produzida pelo jovem morador do centro, o 

‘playboy’”; nome popular conhecido pelos cidadãos belenenses, assim como galeroso é 

utilizado por quem vive em Manaus (AM); pirangueiro, para quem mora em Fortaleza (CE); 

cracudo, para quem habita no Rio de Janeiro/RJ. Em síntese, Malaco corresponde a um perfil 

social específico para quem reside na periferia da cidade de Belém. 

No que concerne à dissertação de Lara (2018), alcunhada A presença de memes em 

práticas de ensino/aprendizagem em Língua Portuguesa: relações entre humor e ensino de 

língua materna em cursinhos pré-vestibulares, não identificamos o objetivo geral proposto no 

resumo, tanto o disponibilizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES como no 

arquivo original da dissertação. Em vista disso, recorrermos à leitura da seção introdução. A 

saber: 

Nesta pesquisa, propomos uma reflexão sobre a presença do humor, a partir 

de memes, em enunciados com fins didático-pedagógicos de um cursinho pré-

vestibular online, pensando, ainda, o meme como um gênero do discurso, a 

partir da perspectiva teórico-metodológica do Círculo de Bakhtin (LARA, 

2018, p. 14). 

Como podemos observar, algumas das informações presentes no resumo, entre elas o 

objetivo geral, não foram suficientes para contribuir com a discussão, sendo preciso a leitura 

do texto original da dissertação para identificar o que a autora se propôs a pesquisar. Essa 

ausência textual das ideias principais do estudo suscita algumas questões, as quais ancoramo-

nos em Ferreira (2002, p. 267): “[...] Um resumo poderia ser lido como parte de um todo? Que 

relação poderia ser feita entre cada resumo e o trabalho que lhe deu origem? É possível um 

olhar metonímico para cada resumo?”. 

Diante desses questionamentos e a partir do que foi lido no resumo anterior, inferimos 

que não. Acreditamos que é preciso haver mais atenção por parte de quem escreve, ou, senão, 

por quem é responsável pela inserção das informações nos bancos de dados referentes à teses e 

dissertações, tendo em vista que outros leitores também terão contato com o texto, isto é, o 

espaço onde a produção está inserida/publicada. 
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No que concerne à dissertação A valoração em memes: um estudo dialógico no campo 

da comunicação do discurso religioso, Melo (2018) analisou como os memes materializam o 

discurso religioso. O pesquisador fundamentou-se a partir da teoria de Bakhtin e de seu círculo, 

buscando entender as posições valorativas, relações dialógicas e os sentidos que emergem. A 

pesquisa foi caracterizada qualitativo-interpretativista e pautada no método netnográfico, que 

descreve, analisa e interpreta os dados recortados do espaço virtual para a leitura dialógica. O 

corpus da investigação foi composto por sete memes que tratam dos principais pastores 

neopentecostais brasileiros. 

Na dissertação titulada Análise do discurso político-jurídico do impeachment de Dilma 

Roussef em memes e redes sociais: memória e poder, Moura (2018) objetivou analisar as 

relações de poder e os vestígios de memória que permeiam o acontecimento discursivo do 

impeachment de Dilma Rousseff, interpretar os efeitos de sentido dos discursos jurídico e 

político no discurso midiático, identificar as posições-sujeito presentes nos discursos político e 

midiático referentes ao impeachment da presidenta e descrever a repercussão do discurso 

midiático com relação ao impeachment. O método adotado foi o arqueogenealógico, de Michel 

Foucault, vislumbrando contemplar as fases de saber e do poder. 

Já a dissertação de Naedzold (2018), titulada Produção textual com uso de gêneros 

meme e fanzine no desenvolvimento de capacidades de leitura e escrita de estudantes do 8º ano 

do Ensino Fundamental, a pesquisadora elaborou um estudo a partir de atividades de produção 

textual em língua portuguesa por meio dos gêneros meme e fanzine para desenvolver 

capacidades de leitura e escrita dos estudantes de uma escola pública estadual de Sinop, Mato 

Grosso (MT). A abordagem da pesquisa foi caracterizada como qualitativa, de natureza 

interpretativista, em que Naedzold (2018) utilizou da pesquisa-ação. 

Kobayashi (2018) – dissertação Entre o Meme e a Campanha: Representação e Ação 

na Cultura Digital – intentou compreender a constituição sociodiscursiva de uma cadeia de 

gêneros no meio digital. O corpus da investigação foi constituído de um recorte da cadeia de 

gêneros denominada “Bela, Recatada e do Lar”, composto por três nós: a reportagem “Marcela 

Temer: Bela, Recatada e do Lar”, publicada pela Revista Veja, em abril de 2016; a campanha 

de memes que surgiu como resposta à representação da mulher realizada pela revista; e os tweet-

respostas que avaliaram a participação dos homens na campanha. 

Tame (2018) – dissertação O Ensino de Memes: Gramática Visual e Recursos de 

Persuasão –, objetivou depreender as particularidades do gênero meme, considerando-o como 

texto multissemiótico ainda pouco analisado. O estudou partiu da metodologia pesquisa-ação e 

foi aplicado de forma interventiva através de sequência didática com turmas de EJA (9º ano) 
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numa escola pública no Estado de São Paulo. Paralelo à investigação, a pesquisadora analisou 

os recursos de convencimento presentes no gênero a partir de uma perspectiva teórica que 

demonstrasse mecanismos de persuasão que conduzam ao pensamento (convicção) ou à 

emoção do outro (sedução). 

Santos, L. M. D. C. dos (2018), com a tese intitulada Memes: construção de sentidos e 

efeitos de humor, analisou como se dá o processo de construção de sentidos e o efeito de humor 

em memes sob a ótica da Linguística Textual. No resumo, não identificamos a metodologia 

utilizada – abordagem, natureza, instrumento (s), participantes, dados coletados –, apenas as 

conclusões. 

Na dissertação intitulada Meme: a construção textual em rede, Santos R. C. M. do 

(2018) objetivou, através de atividades interventivas capacitar o aluno a depreender o uso de 

implicaturas, intertextualidade e as características textuais que compõem o gênero meme de 

maneira a desenvolver a competência leitora. A autora utilizou da pesquisa-ação, e como 

método interventivo uma sequência didática. 

Silva, G. das G. (2018) – dissertação A representação discursiva da criança em memes: 

uma proposta de leitura e análise crítica para os anos finais do ensino fundamental – elaborou 

e aplicou uma proposta de leitura e análise crítica de memes. A pesquisadora triangulou a 

metodologia organizada por pesquisa participante, pesquisa aplicada e as três atitudes da 

pesquisa democrática – atitude ética, atitude de defesa e atitude de fortalecimento – dos 

participantes. No tocante à teoria e análise dos resultados, o estudo foi legitimado a partir dos 

aportes da Análise do Discurso Crítica (ADC) e aplicado numa turma de 9º ano de uma escola 

pública da cidade de Samambaia (DF). 

Quanto à Silva, Z. R. (2018), com a dissertação titulada O gênero meme da internet: 

dialogismo e semiótica na construção textual, a pesquisadora objetivou responder se os 

estudantes do 9º ano “A” da Escola Estadual Professora Dulce Sarmento estariam aptos a ler e 

compreender textos multimodais permeados pelo dialogismo, após serem subsidiados com 

teorias e práticas de mediação. Para isso, adotou de metodologias interventivas utilizando de 

memes, na perspectiva da pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisa aplicada, 

privilegiando o aspecto qualitativo e ancorando-se na teoria proposta por Thornburg (2004): 

“Metáforas para o aprendizado no século XXI”. 

E Thorpe (2018) – dissertação Dialogismo e ironia em gêneros discursivos digitais: o 

impeachment da presidente Dilma Roussef representados através de memes – analisou as 

relações dialógicas e a ironia em memes que abordam o processo de impeachment da presidente 



46 

 

em foco. O corpus para a análise ocorreu em sites de humor e na página do Facebook, no qual 

foram coletados 38 (trinta e oito) memes. 

Cerrando as considerações sobre os trabalhos descritos, analisaremos as discussões 

propostas. Alguns dos resumos não apresentaram em sua integralidade as prescrições 

apresentadas por Garrido (1993 apud FERREIRA, 2002), pois houve a ausência de 

informações, sendo necessário recorrer ao texto original. Enquanto que em outros, a 

organização lógica das ideias – esboço temático, objetivo, metodologia, instrumentos de coleta 

de dados e sujeitos participantes – foram muito bem articuladas. 

Destaque essencial a ser evidenciado: os trabalhos selecionados para a análise não 

discutiram o meme sob a perspectiva do letramento literário, o que torna a nossa pesquisa 

relevante e original. Há apontamentos sobre letramentos múltiplos (letramento digital, 

letramento multimodal, letramento crítico, letramento visual-crítico), mas que aborde esse texto 

híbrido à luz do letramento referenciado, não percebemos na leitura dos resumos. 

Outro a ressaltar são que as possibilidades de pesquisa se diversificam, partindo desde 

a leitura e compreensão de memes (SANTOS, 2015; ARRUDA, 2017; FERREIRA, 2018; 

FREITAS, 2018) ao estudo do meme sob o olhar interacionista entre os sujeitos sociais nos 

espaços da cibercultura (BARRETO, 2015; BARROS, 2016; BRASIL, 2017). Na pesquisa, 

identificamos 11 (onze) trabalhos que abordam o meme sob a perspectiva da leitura e do 

letramento, 10 (dez) direcionadas à análise do discurso, 4 (quatro) enfocam a respeito de 

letramento visual e 1 (hum) voltado à formação leitora. Abaixo, apresentamos as categorias 

abordadas, caracterizando-as a partir dos títulos. 

 

Quadro 2 - Categorias selecionadas para a análise (Dissertações e Teses). 

Categorias  Dissertação Tese 

Análise do 

Discurso 

A compreensão dos memes através dos comentários do 

Facebook 

Os memes e as 

interações 

sociais na 

internet: uma 

interface entre 

as práticas 

rituais e estudos 

de face 

Memes imagéticos sobre as eleições de 2014: uma análise 

dos discursos e representação política no Facebook 

Dialogismo e ironia em gêneros discursivos digitais: o 

impeachment da presidente Dilma Roussef 

Entre o Meme e a Campanha: Representação e Ação na 

Cultura Digital 

O meme digital: construção de objetos de discurso em 

textos multimodais. 

A presença de memes em práticas de 

ensino/aprendizagem em Língua Portuguesa 

Valoração em memes: um estudo dialógico no campo da 

comunicação do discurso religioso 

 (Continua...) 
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(Continuação)   

Categorias Dissertação Tese 

Análise do 

Discurso 

Análise do discurso político-jurídico do impeachment de 

Dilma Roussef em memes e redes sociais: memória e 

poder  

Quem somos nós hoje?: Memes, subjetividades e Malacos 

no Facebook 

Educomunicação 

Memes na internet: entrelaçamentos entre 

educomunicação, cibercultura e a 'zoeira' de estudantes 

nas redes sociais 

- 

Formação cultural 

e divulgação 

cultural 

O meme é a mensagem: cultura memética, entretenimento 

digital e estética remix da cultura participativo. - 

Formação leitora Memes em perspectiva dialógica  

Leitura e 

Letramento 

O Estudo de memes no ensino de língua 

Memes: 

construção de 

sentidos e efeitos 

de humor 

Gênero meme e ensino de leitura: investigando o 

letramento multimodal crítico de alunos de língua inglesa 

Meme: a construção textual em rede 

A representação discursiva da criança em memes: uma 

proposta de leitura e análise crítica para os anos finais do 

ensino fundamental 

Gênero meme e ensino de leitura: investigando o 

letramento multimodal crítico de alunos de língua inglesa 

A compreensão e a produção de memes no Ensino 

Fundamental em um contexto mediado por tecnologias 

digitais 

O gênero meme da internet: dialogismo e semiótica na 

construção textual 

A leitura de memes em tecnologias digitais 

Práticas de letramentos na elaboração de memes em 

atividades com fins educacionais 

Um protótipo didático para o multiletramento com o 

gênero meme para um nono ano 

Identidade 

cultural do 

professor 

Os memes na construção identitária do professor de 

Língua Inglesa: Um ressoar de vozes no Facebook - 

Leitura e 

Produção Textual 

Produção textual com uso de gêneros meme e fanzine no 

desenvolvimento de capacidades de leitura e escrita de 

estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental 

- 

Memória 

“Bela, Recatada e do Lar”: replicação e ressignificação 

dos memes no espaço digital - 

Processos e temporalidades dos memes de internet 

Letramento/ 

Letramento 

Visual 

O potencial comunicativo dos memes: formas de 

letramento na rede digital 
 

Práticas de letramentos na elaboração de memes em 

atividades com fins educacionais 

O Ensino de Memes: Gramática Visual e Recursos de 

Persuasão 
 

  (Continua...) 
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(Continuação)   

Categorias Dissertação Tese 

 

O potencial comunicativo dos memes: formas 

de letramento na rede digital 

- Práticas de letramentos na elaboração de 

memes em atividades com fins educacionais 

 

Propriedade 

intelectual 

Memes e propriedade intelectual: uma 

complexa relação na era da internet 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto às palavras-chave, estas devem ser escolhidas cuidadosamente, devendo 

representar o conteúdo do trabalho e serem específicas ao campo ou subcampo da pesquisa. 

Diante disso, as palavras-chave mais recorrentes nas produções foram: memes; leitura e 

letramento; letramento; linguagem; formação leitora; compreensão leitora; estratégias de 

leitura; multiletramentos; ensino; entretenimento; humor; intertextualidade; e discurso. 

No que tange ao referencial teórico mais utilizado, foi preciso recorrer à seção 

“referências” para traçar um panorama (Quadro 3) das bibliográficas mais usuais, tendo em 

vista que em alguns dos resumos não continham essas informações. 

 

Quadro 3 - Autores mais citados nas produções (Dissertações e Teses). 

Autores mais citados Quantidade de Teses Quantidade de Dissertações 

Mikail Bakhtin - 06 

Luiz Antonio Marcuschi - 04 

Roxane Rojo  - 04 

Angela Kleiman - 03 

Isabel Solé - 03 

Carla Viana Coscarelli - 03 

Roxane Rojo e Eduardo Moura - 03 

Vilson J. Leffa - 03 

Kress e Van Leeuwen - 03 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir desse levantamento, inferimos que os pesquisadores embasaram-se nos estudos 

sobre leitura, letramento e cidadania; nas práticas sociais e discursivas diversas; no ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa e letramentos múltiplos, escola e inclusão; nos 

multiletramentos na escola, multiletramentos e TICs e hipermodernidade; nos multiletramentos 

e gêneros discursivos; nos gêneros textuais; na perspectiva cognitiva da leitura; e na leitura de 

hipertexto digital e impresso. 

Quanto às conclusões apresentadas pela maioria dos pesquisadores nos resumos, 

compreendemos que o meme atendeu ao objetivo geral das investigações. Para corroborar com 
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essa assertiva, destacamos as considerações de Santos (2015, p. 58): “[...] a pesquisa cumpriu 

seu objetivo, com os resultados alcançados, ao desenvolver junto aos alunos a competência 

leitora diante de textos multimodais [...]”, isto é, memes. Entretanto, há um resumo que 

consideramos vão: no estudo de Brasil (2017), a pesquisadora analisou os debates dos 

candidatos à presidência do Brasil para o pleito 2014-2018 a partir do compartilhamento de 

memes políticos, tencionando evidenciar a opinião pública e particularizar que o uso desse 

gênero desqualifica o discurso político tradicional por meio do humor, sustentada também pelas 

dinâmicas de valorização e capital social das redes sociotécnicas. 

Que outra forma de participação política seria essa? Na leitura do resumo, e também da 

seção “Considerações Finais”, não percebemos elucidações sobre essa outra forma de 

participação política apontada pela pesquisadora. Assim, inferimos ter havido desconexão das 

ideias, o que nos permite entender o paradoxo entre o resumo e a conclusão e a concordar com 

Megid (1999 apud FERREIRA, 2002). Esse autor adverte que pelo fato de os resumos serem 

muito concisos e fragilmente elaborados, suscitam incompletude dos resultados e das possíveis 

contribuições sobre o tema. 

Em linhas gerais, realizar a pesquisa do tipo estado do conhecimento foi importante. Os 

caminhos a se investigar o gênero meme são diversos, assim como ainda relativamente poucos. 

Além disso, é essencial considerar a importância que esse tipo de pesquisa favorece, inclusive 

para reforçar a abordagem temática que nos propomos a investigar. 

 

2.4 MULTILETRAMENTOS E LETRAMENTOS MÚLTIPLOS 

 

2.4.1 Compreendendo as terminologias 

 

O Brasil é um país culturalmente diverso. Diante disso, ao circunscrevermos essa 

pluralidade cultural para o contexto escolar, para a sala de aula, podemos perceber que os 

sujeitos que adentram nesse espaço advêm de conjunturas locais distintas. Cada grupo social 

apresenta particularidades, com repertórios culturais distintos e compreensões heterogêneas, e 

ainda assim o saber normativo é o único valorizado pela escola; o currículo cerceado. 

Isto posto, questionamos: Por que a escola trabalhar tão somente com uma forma de 

aprendizagem no que diz respeito à leitura e à escrita? Por qual razão dispor no currículo escolar 

apenas a cultura valorizada? 

De acordo com Rojo (2009), um dos papeis fundamentais da escola no mundo 

contemporâneo é conceber a fluidez entre as culturas e os letramentos e a cultura valorizada 
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que nela circula ou que pode vir a circundá-la. A autora defende que um dos objetivos principais 

dessa instituição educativa é “[...] possibilitar que os alunos participem das várias práticas 

sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, 

crítica e democrática” (ROJO, 2009, p. 11, grifos da autora). Para isso, é preciso que sejam 

considerados os letramentos multissemióticos e os letramentos múltiplos (ROJO, 2009). 

Ademais, é preciso que o trabalho com a leitura e a escrita sobrepuje a cultura normativa 

fixada no currículo escolar, de modo que oportunize aos alunos (re) conhecerem outras 

possibilidades de leitura e escrita que não se limitem aos trabalhados na escola e no livro 

didático, por exemplo. Também cabe a essa instituição potencializar o diálogo multicultural, 

trazendo para o ambiente educativo não apenas a cultura valorizada, mas também as culturas 

locais e populares para torná-las vozes de um diálogo, objetos de estudo e crítica. 

Conforme discutimos no item 2.1 – A importância da leitura –, é papel da escola formar 

alunos para as práticas sociais letradas, de maneira que esses sujeitos sejam capazes de 

compreender os textos em sua diversidade de formas e linguagens. Assim, polarizar o ensino e 

a aprendizagem sob uma única perspectiva é limitar o conhecimento desses indivíduos e 

demarcá-los o saber em uma sociedade que cada vez mais se atualiza – principalmente em 

decorrência das tecnologias de informação e comunicação –, o que lhes exigirá desenvolver 

capacidades para depreender a pluralidade de culturas e textos em suas múltiplas semioses que 

circulam nos espaços sociais. 

Esse item também coaduna com a subseção 2.2 – Gêneros Textuais: para quê? –, na 

qual apresentamos as particularidades dos gêneros textuais e as razões que se fazem necessárias 

para as práticas de interação cotidianas. Á vista disso, é papel da escola apresentar aos 

educandos a maior diversidade de textos para que compreendam a pluralidade textual e possam 

utilizá-los proficientemente, entendendo as semioses e como estas se intercomunicam para 

significar sentidos. 

Sobre os multiletramentos, elucidamos: os multiletramentos apresentam dois tipos de 

multiplicidade – a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos, por meio dos quais as sociedades e os sujeitos se informam e se 

comunicam (ROJO, 2012). Dessa forma, trabalhar a pedagogia dos multiletramentos na escola 

implica na utilização das novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), caracteriza-

se como prática colaborativa que considera as culturas locais dos alunos e de gêneros, mídias e 

linguagens por eles conhecidos “[...] para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e 

democrático de textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros 

letramentos [...] (ROJO, 2012, p. 8). 
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Os estudos sobre multiletramentos surgiram em 1996, decorrente de um colóquio 

realizado na cidade de Nova Londres, Estado de Conneccticut (EUA). Os pesquisadores dos 

letramentos – nomeados Grupo de Nova Londres (GNL), em alusão à cidade onde foi 

promovida o colóquio – alinharam o foco de estudo ao considerarem as transformações 

desinentes pela globalização nessas novas práticas pedagógicas em contextos multiculturais e 

publicaram manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social Futures (A 

Pedagogia dos Multiletramentos – desenhando futuros sociais). 

De acordo com Rojo (2012, p. 13), o Grupo: 

Afirmava a necessidade de que a escola tomasse a seu cargo os novos 

letramentos emergentes em sociedade contemporânea, em grande parte - mas 

não somente - devido às TICs, e de que levasse em conta e incluísse nos 

currículos a grande variedade de culturas presentes já nas salas de aula de um 

mundo globalizado e caracterizada pela intolerância na convivência com a 

diversidade cultural, com a alteridade, com o outro. 

Uma das propostas apresentadas pelo GNL foi/é fornecer os educandos com ferramentas 

para que possam participar efetivamente das atividades habituais e, especificamente, para: o 

letramento pedagógico, o contexto cultural e linguisticamente heterogêneo e a crescente 

diversidade de formas textuais associadas com as TIC e à multimídia (ARRUDA, 2017). 

No contexto atual, os multiletramentos podem incluir letramentos múltiplos. Esses 

letramentos podem se apresentar sob diversos traços e apontar para uma variedade de práticas 

valorizadas e/ou não valorizadas nos espaços coletivos sociais. A exemplo, citamos o 

letramento digital, que diz respeito às práticas de leitura e produção de textos em espaços 

digitais, isto é, possibilitados pelo computador ou por dispositivos móveis (smartphones, 

tablets, entre outros), pela maneira como os sujeitos se comunicam em diferentes situações (e-

mail, whatsapp, redes sociais) e sob finalidades diversas; o letramento crítico, que apresenta 

uma série de concepções educacionais para o desenvolvimento de práticas discursivas de 

construção de sentidos; e o letramento literário, compreendido como um conjunto de práticas e 

eventos sociais que envolvem a interação do leitor e o escritor, produzindo o exercício 

socializado na escola por meio da leitura de textos literários, sejam estes canônicos ou não. 

Cada um desses letramentos concebe e requer habilidades estratégicas e específicas dos 

sujeitos e capacidades para fazer significar entendimentos, individual e/ou coletivamente. 

Quando utilizados no espaço escolar a pedagogia dos multiletramentos e letramentos múltiplos, 

essas práticas podem romper a cultura valorizada constante no currículo e possibilitar a 

ampliação do ensino e da aprendizagem dos alunos para além muros da escola, oportunizando-
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lhes ascender de maneira ética, crítica e democrática, assim como tornando-os sujeitos 

profícuos e capazes de entender e produzir textos sob diversas formas e linguagens. 

Dessa maneira, considerar a cultura não valorizada no espaço educativo pode favorecer 

o desenvolvimento de práticas letradas que a escola tanto reluta em aceitar – muito embora 

acreditamos que esses “novos” engenhos já façam parte de alguns contextos escolares, onde 

esse tipo de sabedoria já é trabalhado sem com isso desconsiderar o currículo referência –, é 

assentir o espaço de formação como um ambiente heterogêneo, a considerar a pluralidade de 

culturas, linguagens e textos que nela cingem. 

Por falarmos em cultura não valorizada, em textos não comumente explorados pela 

escola, relembramos que o nosso objeto de estudo aborda respeito do meme, em particular nas 

possibilidades que o uso desse texto híbrido pode promover para desenvolver o letramento 

literário. Esse gênero textual está intrinsecamente atrelado à internet, faz parte do contexto 

cultural dos indivíduos, assim como pode e deve ser trabalhado em espaços de formação 

(SANTOS, J. R. O., 2019; FERREIRA; VILLARTA-NEDER; COE, 2019; SILVA, A. da R., 

2019). No próximo tópico, conceituamos sobre letramento literário. 

 

2.4.2 Letramento literário 

 

Formar leitores é um dos princípios fundamentais da escola e constitui um de seus 

grandes desafios (AZEVEDO; MARTINS, 2011). Os sujeitos que nela adentram devem ser 

capazes de ler em quantidade e qualidade (AZEVEDO; MARTINS, 2011), de maneira a 

ampliar seus repertórios de leitura, tecer críticas sobre os textos lidos, discutir a respeito de 

temas diversos sem se apoiarem no corrimão docente, assim como participar ativamente em 

sociedade e refletir acerca do mundo e sobre si. 

Diante disso, para que essa formação leitora ocorra efetivamente é preciso que os 

sujeitos não sejam apenas alfabetizados, mas também letrados. Por isso, convém elucidarmos a 

diferença entre alfabetização e letramento: alfabetização é a capacidade do indivíduo saber ler 

e escrever, maneira pela qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizá-

lo, isto é, qualidade para exercer a arte e ciência da escrita; está relacionada às regras 

gramaticais ou à relação da escrita com regras e preceitos, sendo necessário à decifração 

(SOARES, 2002). Letramento, por sua vez, é o estado ou condição de quem se envolve nas 

numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita, característica de quem não apenas 

sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita (SOARES, 2002; 

2008). 
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Diante o exposto, ser alfabetizado não torna o indivíduo capaz de participar 

adequadamente das práticas sociais letradas. Logo, é preciso que esse ser experiencie leituras 

de textos diversos e na coletividade construa conhecimentos, o que lhe exigirá posicionamentos 

e compreensões a respeito de diferentes discussões para torná-lo sujeito letrado. 

Ao ser responsável pela formação leitora e o desenvolvimento da motivação leitora, 

cabe à escola trabalhar a maior pluralidade de textos, reconhecendo, nesse processo, os 

referenciais culturais dos alunos e seus conhecimentos de mundo (GALVÃO; SILVA, 2017), 

sem com isso desconsiderar o currículo escolar. 

Em se falando nesse currículo, em particular o que concerne ao ensino de Língua 

Portuguesa, os conteúdos abordados nessa disciplina se desdobram entre as atividades de 

leitura, produção textual, análise linguística e literatura. Entretanto, as práticas realizadas nessa 

última atividade “[...] parece sem objetivo técnico, [...], ou seja, só tem valor acompanhado de 

algum ensinamento de gramática” (CARVALHO, 2015, p. 12), ou, se não, os textos literários 

são trabalhados de forma fragmentada, sem oportunizar ao educando a compreensão da obra 

como um todo e, principalmente, a imergir no mundo literário. 

Por conseguinte, como formar leitores e, consórcio a isso, desenvolver o letramento 

literário? Segundo Galvão e Silva (2017, p. 28): 

O ensino de literatura, através do advento do letramento literário e o que ele 

representa em torno da leitura por prazer e de forma autônoma, pode ser um 

elemento motivador para que os estudantes se interessem pelo o ato de ler, a 

partir do contato com textos literários diversificados. 

Esses textos possibilitam aos leitores desenvolver a competência leitora e a ampliar seus 

repertórios de leitura, permitindo-lhes o conhecimento de outros textos e, simultaneamente, de 

mundo (BALÇA, 2013). Os textos literários são baseados na imaginação do escritor, 

apresentam caráter estético e não somente linguístico; a interpretação e a significação variam 

em conformidade com a passionalidade do leitor, ou seja, a subjetividade; é comum o uso de 

figuras de linguagem. Como exemplo, citamos as novelas, os contos, os dramas e os poemas. 

Esses tipos de textos se diferenciam dos textos não literários, que apresentam 

qualificação informativa, utilizam de fatos reais para comprovar determinado tema e a escrita é 

elaborada com objetividade. A exemplo, citamos os artigos de revistas científicas, manuais de 

instrução, jornal, receitas culinárias e bulas de medicamentos. 

A literatura deverá ser entendida como fenômeno comunicativo, isto é, entrelaçada sob 

as perspectivas social, histórica, cognitiva, psicológica, afetiva e emocional de leitores que a 

experenciam lê-la (COLOMER, 2003), a ser apresentada pela escola não como atividade 
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suplementar para trabalhar a gramática ou a leitura descontextualizada e desfragmentada de 

obras canônicas, mas como estudo literário integrado com outras linguagens e apropriado para 

formar leitores críticos e atuantes na construção e desenvolvimento da leitura literária. 

A autora propõe que texto verbal e imagem são signos que ao serem conjuntamente 

utilizados podem expandir nos sujeitos a percepção literária. Isso nos permite inferir que 

podemos utilizar de temáticas literárias em textos híbridos, como a exemplo os memes, para 

potencializar nos leitores o letramento literário. O meme é uma forma textual incomum das que 

comumente esses indivíduos têm acesso para a leitura, entretanto um gênero com qualificações 

criativa e dinâmica, assim como está vinculado ao ciberespaço, ambiente em que acessam para 

diversas práticas. 

A respeito de letramento literário, explicamos: essa categoria de letramento tem como 

objetivo principal a leitura, em formar leitores críticos capazes de apreender o mundo literário, 

como também melhorar o repertório de leitura e fortalecer o ensino de literatura, de maneira 

que sejam capazes de perceber o universo literário que os rodeiam. “[...] portanto, não basta 

somente ler fragmentos de textos, resumos de obras, é preciso inserir o estudante em um mundo 

literário” (VIEIRA, 2015, p 118). 

Esse tipo de letramento oportuniza e robustece o ensino de literatura ofertada aos alunos. 

Todavia, que essas práticas de leitura e escrita literárias não se delimitem apenas à escola, mas 

transcendam esse ambiente de formação, tendo em vista que os educandos também têm acesso 

à leitura de outros textos, entre eles os de literatura juvenil – Alice no País das Maravilha, Harry 

Potter, As Crônicas de Nárnia, A Saga Crepúsculo, O Pequeno Príncipe, Meu Diário Mágico, 

A Cinco Passos de Você, entre outros. 

Zappone (2007, p. 51), por sua vez, registra que letramento literário “[...] pode ser 

compreendido como o conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária, compreendida 

como aquela cuja especificidade maior seria seu traço de ficcionalidade”. Nesse letramento, o 

foco não deve se limitar apenas na habilidade de ler gêneros literários, mas também da 

compreensão e ressignificação desses gêneros por meio da motivação do professor e do aluno. 

A leitura literária deve ser protagonista na formação do leitor (CARVALHO, 2015), de 

maneira que oportunize a esse sujeito indagar e refletir sobre o que leu, a fazer associações a 

textos desconstruídos, isto é, sob novo olhar e percepção literária, partindo do repertório leitor 

e conhecimentos experenciados. Conforme apontam Azevedo e Martins (2011), a competência 

literária é adquirida com a aprendizagem no contato e interação com materiais de qualidade 

literária. 
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Cosson (2006) propõe uma sequência básica que envolve as seguintes etapas: 

motivação; introdução; leitura; interpretação. A motivação objetiva conceber o aluno para o 

adentramento no texto, ou seja, os métodos que o professor utiliza para fomentar a leitura e 

transpor o educando para o universo literário da obra, é a etapa-chave que possibilitará dar 

continuidade aos demais passos. 

A introdução tem como finalidade apresentar o autor e a obra. O professor deve utilizar 

de meios eficientes e dinâmicos para tornar a proposta da produção selecionada e o texto a ser 

lido o mais atrativo para o aluno. 

Já à leitura deve ser assistida pelo docente, com direção e propósitos a serem cumpridos. 

Nessa fase, esse profissional formador de leitores “[...] deve acompanhar o processo de leitura 

dos alunos, com o intuito de auxiliá-los em suas dificuldades, inclusive no que diz respeito ao 

ritmo de leitura” (VIEIRA, 2015, p. 122). No que tange a essas adversidades, inferimos que 

essas fragilidades podem acontecer decorrente de palavras que não abranjam o repertório 

vocabular do discente, ou seja, que esse indivíduo não compreenda o significado, o que 

possivelmente o impedirá de avançar na leitura e apreciação do texto. 

A respeito da interpretação – último passo proposto por Cosson (2006) –, refere-se a 

dois momentos: interior e exterior. O primeiro ocorre individualmente, onde o aluno-leitor 

acompanha a obra palavra a palavra, capítulo a capítulo até compreender globalmente a 

produção, etapa que encerra a leitura. No segundo momento, intercorre a concretização dos 

significados depreendidos pelos leitores, ou seja, coletivamente, no qual esses indivíduos 

manifestam suas percepções a respeito da leitura e dos sentidos assimilados a partir da temática 

abordada. 

Concordamos com Cosson (2012) que a caracterização desses passos é fundamental 

para que o letramento literário se efetive e prospere. No entanto, por considerarmos que o 

desenvolvimento desse letramento proposto pelo autor envereda para a perspectiva da leitura 

de gêneros literários escritos, e na presente pesquisa utilizamos do gênero textual meme para 

potencializar o letramento literário, achamos por adequado embasar a compreensão a partir das 

discussões de Zappone (2007). 

O conceito de letramento literário entendido pela autora exige a compreensão do que é 

literatura, definida a partir de uma característica própria – a ficcionalidade – presente num “[...] 

texto quando é possível lê-lo como sendo o resultado de um ato de fingir” (ZAPPONE, 2007, 

p. 52). Nesses termos, concebemos que a literatura deve possuir caráter abrangente, particular, 

podendo ser apresentada sob a forma de filmes, animações, novelas, seriados, musicais, memes, 
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por exemplo. Sendo assim, entendemos que o letramento literário está associado a diversos 

domínios da vida (ZAPPONE, 2007). 

Santos e Yamakawa (2017, p. 85) coadunam com Zappone (2007) no que concerne a 

esse caráter abrangente: “constituem práticas de letramento literário a audiência de novelas, 

séries, filmes televisivos, o próprio cinema, em alguns casos a Internet, a contação de histórias 

populares, de anedotas, etc”. Nesse entendimento, os memes denotam potenciais unidades 

culturais e semânticas a serem trabalhados a literatura e a sua leitura para a promoção e 

desenvolvimento do letramento literário, tendo em vista a natureza híbrida e intertextual que os 

caracterizam. 

Desse modo, o letramento literário é desenvolvido quando favorece ao leitor 

experienciar a produção de significados, no momento em que é capaz de ler conteúdos literários 

sob outras formas textuais, a exemplo os memes (Figura 5), sem que necessariamente sejam os 

trabalhados pela escola – obras canônicas, geralmente –, mas que contemplem na base textual 

temas literários e tenha como característica a ficcionalidade. 

 

Figura 5 - Meme elaborado a partir do conto Cinderela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: (FREITAS, [2017]). 

 

A partir da ilustração, podemos perceber que a gravura se refere ao conto Cinderela, 

cuja história foi reproduzida sob a forma de meme. Há detalhes que aludem ao texto original e 

contribuem para que possamos identificá-los, entre eles o horário (00:00h) mencionado no texto 

por um dos personagens e as vestimentas usadas. Esse reconhecimento ao texto literário é fruto 

de nosso repertório leitor, isto é, das leituras realizadas que nos possibilitam identificar o enredo 

tratado no conto para compreender o traço ficcional proposto conforme a imagem mostrada. 
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Na representação, depreendemos três situações que podem promover discussões: 1ª) A 

mulher contemporânea já não vive mais à submissão do patriarcado; 2ª) O horário (00:00hs) 

pode configurar a passagem do último ônibus na estação, caso a protagonista não se apresse 

perderá a condução; 3ª) A festa podia não estar boa e, por essa razão, Cinderela resolveu ir 

embora. Logo, para não ter que dar satisfações ao ficante, ou “crush”, preferiu agir com 

grosseria e retirar-se. 

Como podemos perceber, as possibilidades em entender os significados nesse meme são 

diversas. O contexto, por exemplo, é “indispensável para a compreensão e construção da 

coerência textual. Engloba o co-texto, a situação de interação imediata, a mediata e o contexto 

cognitivo dos interlocutores” (CARVALHO, 2015, p. 11). Alinhado a isso, complementamos 

que há a necessidade do leitor compreender o enredo do conto para perceber as mudanças 

ocorrentes entre o que está posto no texto escrito e o que está formado na construção do meme. 

Diante o exposto, acreditamos que através do letramento literário é possível incutir nos 

alunos/leitores uma motivação constante para a leitura, utilizando de textos literários “[...] como 

ponto de partida para as suas múltiplas possibilidades” (GALVÃO; SILVA, 2017, p. 37), mas 

sem cercear os caminhos associativos que podem ser desenvolvidos por esses sujeitos entre os 

textos e as suas referências socioculturais como, a exemplo, o gênero textual meme. 
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3 OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo, apresentamos as ações traçadas para atender aos objetivos da pesquisa. 

Nas subseções que seguem descrevemos a abordagem e a natureza da investigação, os sujeitos 

da pesquisa, as oficinas de letramento e a caracterização do diário de pesquisa. 

 

3.1 A ABORDAGEM E A NATUREZA DA PESQUISA 

 

A abordagem do estudo é qualitativa, de natureza explicativa, caracterizada pesquisa-

ação – executada sob a forma de Oficinas de Letramento. O objetivo geral da investigação é 

analisar como o gênero textual meme pode contribuir para desenvolver o letramento literário de 

alunos do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior pública na cidade de 

Mossoró/RN. 

As pesquisas de natureza explicativas têm como finalidade identificar ações que indicam 

ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, explica a razão, o porquê das coisas (GIL, 

2010). Na presente investigação objetivamos analisar a influência de um fenômeno (meme) 

sobre o outro (leitura), buscando perceber como os participantes do estudo desenvolvem o 

letramento literário ao realizarem a leitura de memes, tendo como base temática a constituição 

de conteúdos literários. Para isso, inferimos que esses sujeitos necessitam ter repertório leitor 

apropriado para significar compreensão quanto ao texto lido, assim como fazer relações entre 

o meme elaborado e o texto fonte. 

No que concerne à pesquisa qualitativa, Minayo (2012, p. 20) afirma que esse tipo de 

investigação trabalha com: 

[...] o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui 

como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 

mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Nesse tipo de pesquisa há algumas características que lhe são próprias: a investigação 

acontece em um contexto real; uso de métodos múltiplos que são interativos e humanísticos; é 

emergente em vez de estritamente pré-configurada, isto é, a maneira como os dados são 

coletados pelo pesquisador pode variar de acordo com os progressos ou retrocessos das 

informações reunidas, há maleabilidade; e, sobretudo, interpretativa, no qual o investigador faz 

uma análise dos dados cujas possibilidades de estudo “[...] inclui o desenvolvimento da 
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descrição de uma pessoa ou de um cenário, a análise de dados para identificar temas ou 

categorias e, finalmente, interpretar ou tirar conclusões sobre o seu significado, pessoal ou 

teoricamente” (RICHARDSON, 2017, p. 68). 

Quanto à pesquisa-ação, ela é conhecida por várias designações: pesquisa participativa, 

investigação colaborativa, pesquisa emancipatória, ensino-ação e pesquisa-ação contextual. 

Nesse tipo de pesquisa se aprende fazendo (RICHARDSON, 2017), isto é, os integrantes que 

participam desse tipo de investigação são motivados a realizar atividades (ação) que lhes 

possibilitem ressignificar o entendimento (pesquisa) sobre determinado tema, assim como a 

ampliar as oportunidades de percepção sobre o conteúdo em outros contextos. Nesse processo, 

as ações podem ocorrer individual ou coletivamente, todavia o ideal é que o conhecimento 

experienciado pelos participantes ocorra em comunidade, de maneira que havendo dúvidas 

esses sujeitos possam socializar as fragilidades a respeito da temática e dirimi-las 

dialeticamente. Como o próprio nome caracteriza, é um trabalho científico que requer ação e 

pesquisa, cujos vocábulos e suas definições devem caminhar juntas, em total equilíbrio. 

O autor referenciado registra que a pesquisa-ação é uma abordagem metodológica que 

“[...] passou a ter um sentido, uma direção para uma intencionalidade sobre a reflexão da 

transformação de algo prático” (RICHARDSON, 2017, p. 331), pressupõe mudança, 

participação e diálogo. Dentre os principais objetivos desse tipo de estudo estão: melhorar a 

prática dos participantes – sua compreensão a respeito dessa experiência e da temática 

abordada, assim como a situação na qual ela foi produzida; envolver a participação dos 

membros no processo e a organização democrática do ato. Esses propósitos coadunam com as 

Oficinas de Letramento, que tem entre seus propósitos sensibilizar o público que delas 

participam e possibilitar que esse grupo possa refletir a respeito de suas práticas e ressignifique-

as. Na subseção 3.4, discuti-la-emos. 

 

3.2 OS SUJEITOS E O LÓCUS DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado em uma instituição de ensino superior pública na cidade de 

Mossoró/RN, no período de 28 de novembro a 19 de dezembro de 2019. A aplicação da 

pesquisa ocorreu posterior ao consentimento e assinatura do gestor responsável pela faculdade 

na Carta de Anuência (Apêndice A) e da autorização da professora titular da disciplina. 

A investigação integrou 16 participantes, sendo 15 do sexo feminino e 01 do sexo 

masculino. Em sua maioria (95%), o público compreende a faixa etária entre os 20 a 25 anos, 

e a minoria (5%) por volta de 35 a 40 anos. No primeiro grupo, todos estão a cursar a primeira 
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graduação, enquanto que no segundo grupo há reingressantes, ou seja, com uma primeira 

formação superior e que adentraram em um segundo curso através de edital de processo de 

reingresso. 

Os sujeitos da investigação comporam a pesquisa posterior a apresentação do estudo 

pelo pesquisador e da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B). Esse documento tem como objetivos preservar a análise ética da pesquisa, 

garantir aos participantes o respeito aos seus direitos, inclusive o anonimato, e ser redigido de 

forma clara, contendo as informações sobre o trabalho e o responsável. 

O curso selecionado para a aplicação do estudo – Pedagogia – tem seu ensino 

direcionado à formação inicial de professores. Quanto à disciplina escolhida, é titulada Ensino 

de Língua Portuguesa e disposta no 6º semestre. A cadeira tem como ementa: Linguagem, 

língua e prática social; Concepções de linguagem e língua; O ensino da língua materna: 

objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos; Texto como unidade básica de ensino; 

Oralidade, escrita, leitura e análise linguística; Sistemática de avaliação; Planejamento e 

práticas de aula em língua materna; Competências e habilidades necessárias ao professor. 

A disciplina integra temas – em particular linguagem, leitura, texto e prática social – 

que se interligam à proposta de nossa pesquisa e favorece aos participantes do estudo, no nosso 

entendimento, a ressignificação do conhecimento, tendo como alusão as proposições discutidas 

na própria cadeira e, também, com a realização das Oficinas de Letramento, que versa sobre 

letramento literário a partir do gênero textual meme e utiliza de conteúdos e atividades para a 

promoção do saber entre os envolvidos. 

Além disso, a disciplina aludida foi selecionada em razão de os participantes da pesquisa 

já terem cursado, no 4º semestre, a matéria Alfabetização e Letramento, corroborando, 

inferimos, para as discussões nas oficinas sobre letramento, particularmente letramento 

literário. Está incutida, também, à nossa formação – Letras/Língua Portuguesa –, em que 

intentamos apreender como estudantes em formação inicial de professores se preparam para 

formar leitores e, ainda, perceber as possibilidades de se trabalhar a leitura partindo de textos 

incomuns (memes) aos geralmente trabalhados pela escola, em especial a leitura literária. 

 

3.3 A LITERATURA-BASE 

 

Todo trabalho a ser investigado necessita que nos reportemos a uma literatura-base, ou 

seja, às produções (artigos, livros, capítulos de livros, dissertações, por exemplo) já publicadas 

que versam sobre determinada temática e que pretendemos abordá-lo nas nossas discussões. 
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Nesse enquadramento, utilizamos da pesquisa bibliográfica, elaborada com base em 

material já publicado, como livros, dissertações, teses e artigos veiculados em periódicos e/ou 

anais de eventos científicos (GIL, 2010). O principal objetivo desse tipo de pesquisa “[...] é 

revisar e relatar em maior detalhe um leque específico de estudos anteriores, diretamente 

dirigidos ao provável tema de estudo, método e fonte de dados” (YIN, 2016, p. 55). 

Nesse contexto, embasamo-nos em: Pontes (2012), Silva (2005) e Soares (2008), que 

tratam do conceito de leitura e do sujeito leitor, das concepções de leitura e das práticas de 

leitura, respectivamente; Marcuschi (2010, 2011), que aborda sobre gêneros textuais e a 

emergência desses gêneros no contexto das tecnologias digitais; Rojo (2009, 2012, 2013), que 

debate a respeito de letramentos múltiplos como possibilidade de inclusão social e 

multiletramentos, em especial no contexto da escola; Colomer (2003), Balça (2013), Cosson 

(2006) e Zappone (2007), que estudam acerca da formação do leitor, da leitura de literatura e 

letramento literário, nessa ordem; e Souza (2013) e Martino (2015), entre outros autores, que 

versam abordam o debate sobre meme. 

 

3.4 AS OFICINAS DE LETRAMENTO: PESQUISA AÇÃO 

 

As oficinas de letramento são concebidas como meios que favorecem práticas 

contextualizadas de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, para além do letramento 

caracteristicamente escolar (CABRAL, 2016). Essas oficinas, de acordo com Oliveira, Azevedo 

e Santos (2014, p. 48): 

Impõe uma forma de aprender que deve ser entendida, não como um conteúdo 

a ser transmitido, mas como algo que deve ser (re) construído, (re) 

contextualizado [...] A aprendizagem funciona, então, como uma forma de 

construção do conhecimento que se instaura a partir do processo dialético [...] 

Algo que se constrói em movimento. 

Cabral (2016, p. 514) conceitua Oficinas de Letramento como: 

Proposta de sistematização de atividades de ensino-aprendizagem da leitura e 

da escrita, concebidas como práticas sociais centradas nos usos reais e 

contextualizados da linguagem, materializadas em quatro passos, a saber: 

diagnósticos de conhecimento prévios, interesses e necessidades formativas 

do aprendiz; sistematização de atividades motivadoras; sistematização da (re) 

construção dos novos conhecimentos e avaliação do processo. 

Nessas oficinas, a (re) construção do conhecimento se dá coletivamente, visando a 

autonomia dos sujeitos que delas participam, assim como preocupando-se com o processo, e 
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não apenas com a produção da aprendizagem. As atividades devem ser desafiadoras, 

priorizando a interação e a socialização dos saberes alcançados. 

As oficinas de letramento são direcionadas no trabalho com os gêneros textuais, com o 

entendimento de que todas as formas de comunicação que utilizamos se materializam em 

gêneros, constituindo, dessa maneira, a manifestação da linguagem. Esses laboratórios de 

aprendizagem devem partir de conhecimentos já internalizados pelo aprendiz, de maneira a 

reorganizar o saber para a aquisição de novos sabres. Assim, quanto maior o contato e uso de 

gêneros textuais, mais competência os indivíduos terão em empregá-los e percebê-los. 

Quanto aos participantes envolvidos, eles devem ser conduzidos a compreender e 

refletir que aprender a ler é, também, depreender os significados culturais que esses signos 

representam, ou seja, a forma pelas quais os sujeitos entendem e consideram a realidade, a si e 

outrem, “[...] E que isso está diretamente relacionado com a possibilidade de participação social, 

do exercício da cidadania, da apropriação e produção de bens” (CABRAL, 2016, p. 520). 

Nas proposições do presente estudo, as oficinas de letramento são baseadas 

fundamentalmente na leitura, apesar de a escrita ser recurso utilizado para a exteriorização do 

pensamento, tanto no que diz respeito às percepções dos sujeitos da pesquisa sobre as atividades 

realizadas, como para avaliar o desenvolvimento das ações, por encontro e de modo geral. A 

execução dessas oficinas intencionam sensibilizar e trazer para a reflexão dos participantes que 

as práticas sociais letradas vão além das atividades automatizadas que o ato de ler impele. 

Ademais, é preciso que depreendam os textos em sua diversidade de formas e linguagens para 

apreender os significados produzidos nessas contexturas e participar proficuamente da 

aprendizagem nos espaços de formação (CABRAL, 2016), entre eles a escola e a universidade, 

e, destacamos, para além desses ambientes. 

Essas praxes propostas nas oficinas de letramento coadunam com a pesquisa-ação, no 

sentido de trazer os envolvidos para o processo da aprendizagem, isto é, em torná-los 

efetivamente ativos e interativos na construção e ressignificação do conhecimento. 

No que diz respeito à sistematização das Oficinas, baseamo-nos nos quatro passos 

prescritos por Cabral (2016) – diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e 

necessidades formativas, sistematização das atividades motivadoras, sistematização da (re) 

construção dos novos conhecimentos e avaliação do processo. Entretanto, há uma adequação 

que achamos por necessária: enquanto a autora realiza a avaliação do processo apenas na última 

etapa, na nossa pesquisa realizamo-la por encontro e também de forma global. Essa ação se deu 

para que pudéssemos perceber o empenho dos partícipes no desenvolvimento dos laboratórios 

e o saber apreendido por eles, isto é, em discernir se o objetivo proposto para a realização de 
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cada oficina foi atendido, assim como perceber o nosso desempenho na condição de mediador, 

registrados no diário de pesquisa e descrito em subseção específica (item 3.5). 

As oficinas foram distribuídas em quatro encontros, sendo três teórico-práticas e uma 

prática, com tempo estimado de 90 minutos, cada uma, e ocorreram uma vez por semana. Cada 

oficina foi planejada para alcançar objetivo (s), quer seja para a aprendizagem dos sujeitos da 

pesquisa, quer seja para atingir ao objetivo geral da investigação. As temáticas (gêneros 

textuais, intertextualidade e letramento/letramento literário) discutidas apresentaram inter-

relação com o meme e possibilitaram, na nossa percepção, o ascendimento do saber nos 

participantes para desenvolver o letramento literário a partir do uso do gênero textual meme. 

Na primeira oficina, realizada no dia 28 de novembro de 2019, apresentamos as 

particularidades inerentes ao meme, projetando inserir os integrantes ao contexto temático da 

investigação. Esse momento coaduna com o primeiro passo proposto por Cabral (2016) – 

diagnosticar os conhecimentos prévios dos sujeitos sobre determinado tema. Assim, 

objetivamos caracterizar o gênero textual meme a partir dos conhecimentos prévios dos sujeitos 

da pesquisa e da apresentação do tema de estudo. 

A apresentação do estudo ocorreu paralelo à realização da primeira oficina. No primeiro 

momento evidenciamos a investigação – título, objetivo geral, metodologia e a descrição das 

oficinas de letramento –, para posteriormente promover a atividade em grupo e, por último, 

descrever sobre memes – peculiaridades e possibilidades de compreensão sob enfoques diversos 

–, sempre associando o saber já internalizado dos sujeitos da pesquisa às discussões 

teoricamente legitimadas a respeito da temática. 

A atividade prática proposta nesse primeiro momento diz respeito à leitura de memes, 

intitulada Imagens que falam. Essa ação ocorreu anterior à caracterização teórica desse gênero 

textual. Os textos – confeccionados sob a forma de molduras – foram distribuídos por equipes 

para que dialeticamente os integrantes pudessem identificá-lo, lê-lo e respondessem às 

proposições sobre o tema – estrutura, conteúdo abordado, estilo e contextos de circulação. 

A segunda oficina, efetivada no dia 05 de dezembro de 2019, tratou acerca de 

intertextualidade. Nesse segundo encontro, objetivamos sistematizar o conhecimento dos 

sujeitos da pesquisa sobre intertextualidade, motivando a participação volitiva e buscando “[...] 

criar situações de aprendizagens dinâmicas e que provoquem e mantenham a participação de 

todos os alunos (CABRAL, 2016, p. 527). 

Isto posto, apresentamos diversos gêneros textuais sob vários formatos (prosa, poesia, 

publicidade, pintura, letras, músicas, entre outros), inclusive memes, para que os participantes 

significassem o conhecimento a respeito da temática abordada e também fizessem a relação 
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com os memes. Destacamos que a intertextualidade é característica essencial nesse texto híbrido 

e primordial para a sua elaboração. 

A atividade planejada para o segundo encontro diz respeito ao Desafio da 

Intertextualidade Literária, no qual intentamos perceber o repertório leitor dos sujeitos da 

pesquisa e as estratégias utilizadas entre as equipes para identificar os personagens, partindo do 

elemento-chave existente na ilustração. Essa etapa das oficinas coaduna com o segundo passo 

sugerido por Cabral (2016): sistematização do conhecimento pelos aprendizes. 

Quanto ao terceiro encontro, abordamos os temas letramento/letramento literário. A 

oficina ocorreu no dia 12 de dezembro de 2019, na qual objetivamos discutir com os sujeitos 

da pesquisa os conceitos de letramento e letramento literário e observar como os integrantes do 

estudo sistematizam as ideias para associar o meme literário ao fragmento textual por meio de 

atividade lúdica. Essa atividade concerne ao Dominó dos memes literários, produzido pelo 

pesquisador. O jogo foi elaborado com a intenção de trabalhar o letramento literário para 

possibilitar a intertextualidade do gênero textual meme aos fragmentos dos textos literários. 

As peças que compõem a atividade lúdica foram traçadas a partir de contos literários, 

obras literárias e literatura juvenil e de memes que fizessem alusão a esses gêneros literários. A 

proposta da atividade foi de buscar perceber o repertório leitor dos integrantes, isto é, em 

observar os mecanismos de associação à leitura dos memes ao texto original visando a 

construção de novos saberes e o desenvolvimento do letramento literário. 

Como podemos perceber, os conteúdos (gêneros textuais, intertextualidade, memes e 

letramento literário) se alinham nessa terceira oficina. Esse processo foi essencial para 

ressignificar a aprendizagem sobre os temas anteriormente abordados e associá-los ao gênero 

textual meme e à perspectiva de letramento que nos ancoramos para desenvolvê-lo. Além disso, 

foi fundamental para traçar o caminho rumo à última oficina, de caráter prático. 

O último encontro, efetuado no dia 19 de dezembro de 2019, foi reservado para a 

confecção e exposição de memes literários. Entre os objetivos, registramos: orientar os sujeitos 

da pesquisa na elaboração de memes literários, tendo como base seus repertórios de leituras 

literárias; socializar os trabalhos (memes) produzidos pelos partícipes do estudo na sala de aula; 

e dialogar com os participantes da investigação sobre o desenvolvimento das oficinas de 

letramento e das discussões a respeito de letramento literário, tendo como base o uso do gênero 

textual meme. 

Esse último momento foi fundamental para que realizássemos as considerações finais 

das oficinas de letramento, em “[...] acompanhar todo o processo vivenciado pelos agentes das 

atividades de ensinar e de aprender, todos os conteúdos trabalhados e a metodologia trabalhada” 
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(LUCKESI, 1983 apud CABRAL, 2016, p. 522), assim como qualificar a ressignificação do 

conhecimento experienciado e refletir sobre as potencialidades e fragilidades identificadas no 

decurso. 

No que diz respeito à avaliação das oficinas, sucedeu por encontro e também de forma 

global, conforme já mencionamos. Para validar o andamento das atividades, solicitamos aos 

participantes do estudo que apontassem, oralmente e sob a forma de texto escrito, as percepções 

assimiladas a cada oficina e de modo geral. Esse ato se deu para que fossemos compreendendo 

suas evoluções e, também, para que nos percebêssemos na condição de mediador, tendo como 

corrimão de apoio o diário de pesquisa. 

As questões inerentes à avaliação por encontro foram elaboradas partindo de perguntas 

metafóricas, quebrando a rigidez do processo sem com isso desqualificar a investigação e os 

apontamentos percebidos pelos integrantes do estudo ao longo das atividades propostas nas 

oficinas de letramento. O seguimento dessas indagações emanou de particularidades relativas à 

nossa percepção conceitual e que pudessem ser associadas à realização dos laboratórios de 

aprendizagem. Já a avaliação geral, se manteve direcionada propriamente à aplicação da 

pesquisa, com indagações e solicitação de sugestões a serem ressaltadas pelos participantes. 

No que concerne às atividades práticas – Imagens que falam, Desafio da 

Intertextualidade Literária e Dominó dos memes literários – executadas nessa pesquisa, 

destacamos que elas foram produzidas pelo pesquisador, visando alcançar os objetivos 

propostos para cada oficina e também ao objetivo geral da investigação. 

Quanto aos memes escolhidos para a realização das oficinas de letramento – além de 

outros formatos textuais e gêneros textuais – e das atividades, a seleção das ilustrações ocorreu 

no período de 26 de setembro a 11 de outubro de 2019, na qual recorrermos à página google e 

utilizamos dos descritores “memes”, “memes literários”, “memes irônicos” e “memes diversos”. 

 

3.5 DIÁRIO DE PESQUISA 

 

O diário de pesquisa corresponde à minúcia de informações descritas pelo sujeito a partir 

de suas vivências e do espaço onde se constitui protagonista. A linguagem e a escrita devem 

ser espontâneas, de maneira a permitir ao pesquisador “[...] recuperar com precisão 

acontecimentos passados ao longo do processo discursivo que, de outro modo, passariam 

despercebidos” (VIEIRA, 2001, p. 93). 

De acordo com Araújo et al. (2013), o diário de pesquisa tem como objetivo registrar as 

estratégias metodológicas empregadas na condução de um processo de pesquisa e também para 
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compreender o objeto estudado em suas diversas dimensões. Esse instrumentário é uma 

importante tecnologia de registro e memória dos acontecimentos e da riqueza do estudo, no 

qual desenhamos os caminhos percorridos na investigação do início ao fim. 

O gênero em foco tem como características formar e possibilitar a reflexão do 

pesquisador concomitante ao processo de escrita. Nessa praxe não está em jogo o verdadeiro 

ou falso, mas a sinceridade para avaliar as ações realizadas na investigação e tecer críticas a 

respeito dos eventos ocorridos no espaço da pesquisa. Há nesse contexto as percepções de um 

sujeito que escreve para si próprio a fim de detalhar o quadro do estudo e seus feitos como 

protagonista e mediador do conhecimento. 

Barbosa e Hess (2010, p. 53-54) assentam que o diário de pesquisa possibilita “[…] 

escrever no dia a dia os pequenos fatos organizados em torno de um vivido, dentro da 

instituição: seu trabalho, sua conjugalidade, sua relação com uma criança, com uma pesquisa, 

consigo mesmo”. Permite ao sujeito formar-se, e não instruir-se, e a refletir acerca das 

experiências vividas. Suscita um re-olhar para si a partir do fazer e ser. 

A escrita proposta nesse documento não exige o requinte formal no acabamento do 

texto, entretanto que as ideias registradas sejam muito bem articuladas, de maneira que a 

posteriori possibilite o entendimento por parte daquele que nele escreveu. 

Para Barbosa e Hess (2010, p. 18), esse instrumento “[...] cria condições para 

oportunizar o que podemos denominar de aprendizagem existencial, aquela voltada para o 

aprendizado não somente de fórmulas ou pensamentos prontos, mas do processo de elaboração 

de si”. Isso nos permite entender que o diário de pesquisa rompe a formação do saber 

matematizado, objetivo e de estrutura epistemologicamente cartesiana, “[...] destaca, por um 

lado, a relevância da mensuração dos fenômenos e a linguagem matemática como condição 

para serem reconhecidos como científicos e, por outro, a separação do sujeito observador do 

objeto observado” (BARBOSA; HESS, 2010, p. 31). 

De acordo com Vieira (2001, p. 98): 

O diário como recurso de pesquisa favorece o registro do fenômeno 

investigado com toda a variabilidade do objeto em diferentes momentos. Cabe 

salientar que o diário, dada a sequencialidade do fenômeno descrito, permite 

obter o resumo e o comentário dos fatos. Desse modo, o diário torna-se um 

poderoso descritor e um auxiliar inestimável para o (a) pesquisador (a). 

Essa assertiva apontada por Vieira (2001) coaduna com os escritos de Liberali (1999), 

cuja pesquisadora ratifica que o diário de pesquisa se mostra um gênero auxiliar prestimoso, no 
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sentido de que age como fotografia de realidades processuais, revelando, por inteiro, a 

sequência do processo de reconstrução do objeto do conhecimento. 

No nosso estudo, o diário de pesquisa foi utilizado para detalhar as ações efetuadas nas 

oficinas de letramento, desde as atividades planejadas para atingir o objetivo geral da pesquisa 

às questões levantadas pelos participantes do estudo ao longo das discussões temáticas, assim 

como das práticas empreendidas coletivamente e socializadas a posteriori no grande grupo. 

Além disso, também serviu para o pesquisador se perceber no processo e avaliar seu 

desempenho no avançar das oficinas em conjunto com os aprendizes. 

A escrita no diário de pesquisa ocorreu consecutivo à finalização de cada oficina, isto é, 

de cada encontro, tendo o pesquisador o cuidado de sistematizar as ações empreendidas nas 

oficinas de letramento às dúvidas, relatos e repentinos aflorados pelos sujeitos da pesquisa no 

decorrer do estudo. Associado a isso, utilizar dos escritos como insumo para ratificar, coadunar 

ou opor-se acerca das impressões apontadas por esses indivíduos nas avaliações, por encontro 

e de modo geral. Sobre a análise dos dados, descrevê-lo-emos no capítulo seguinte. 
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4 OS DADOS COLETADOS E A RESSIGNIFICAÇÃO DAS OFICINAS DE 

LETRAMENTO 

 

Nesse capítulo, caracterizamos as oficinas de letramento e apresentamos a mostra dos 

dados coletados. Em cada oficina são percebidos o (s) objetivo (s) proposto (s) para a sua 

execução, as atividades planejadas para promover a ressignificação do conhecimento dos 

sujeitos da pesquisa, os resultados alcançados e a avaliação por encontro e também de modo 

geral. Associado a isso, utilizamos de excertos do diário de pesquisa para consolidar a 

materialização do estudo adstrito aos laboratórios de aprendizagem. 

 

4.1 AS OFICINAS DE LETRAMENTO: CARACTERIZAÇÃO DO APRENDIZADO 

 

Nessa subseção são descritas as oficinas de letramento. As ações são detalhadas por 

encontro, com objetivo (s) e qualificação das atividades para possibilitar a (res) significação do 

conhecimento pelos sujeitos do estudo. Cada oficina é interdependente, de maneira que os 

conteúdos abordados (meme, gênero textual, intertextualidade, letramento/ letramento literário) 

se interligam para promover a aprendizagem dos participantes e atingir ao objetivo geral da 

pesquisa: analisar como o gênero textual meme pode contribuir para desenvolver o letramento 

literário de alunos do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior pública na 

cidade de Mossoró/RN. Além disso, coaduna com as proposições de Cabral (2016) – no que 

concerne aos quatro passos que consolidam a aprendizagem a partir das Oficinas de Letramento 

– e os apontamentos de Richardson (2017) a respeito de pesquisa-ação e a significação desse 

tipo de pesquisa para produzir mudanças e a compreensão do saber entre os sujeitos envolvidos 

no processo. 

Nessas oficinas, Cabral (2016) prioriza concomitantemente a leitura e a escrita, 

entretanto centralizamos o nosso estudo na leitura, tendo em vista que o foco da investigação 

está direcionado para ascender o letramento literário a partir do uso do gênero textual meme, ou 

seja, cuja atividade/prática se faz essencial para o contexto da investigação. Quanto à escrita, 

compreendemo-la como suplementar, isto é, utilizada para que os integrantes da investigação 

registrassem suas percepções acerca das oficinas na avaliação do processo, servindo, desse 

modo, como insumo para a análise dos dados. 

A aplicação da pesquisa intercorreu em uma instituição de ensino superior pública na 

cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de novembro a 19 de dezembro de 2019. O tempo 

estimado para o desenvolvimento de cada oficina compreendeu 90 minutos. 
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A disciplina escolhida para o desdobramento do estudo é alcunhada Ensino de Língua 

Portuguesa e ofertada no 6º semestre do curso de Pedagogia. Essa cadeira integra temáticas que 

se interligam à proposta de nossa investigação, entre elas linguagem, leitura, texto e prática 

social, e coadunam com os conteúdos planejados para a consecução das Oficinas de 

Letramento, conforme já referenciamos. 

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, totalizaram 16 participantes – sendo 15 do 

sexo feminino e 01 do sexo masculino –, todos matriculados no curso e semestre 

supramencionados e conscientes de sua participação – posterior às elucidações apontadas pelo 

pesquisador e da leitura e assinatura do TCLE (Apêndice B). Desse modo, os integrantes do 

estudo serão nominados P1, P2, P3...P16. 

Quanto às atividades práticas elaboradas para a aplicação da pesquisa, destacamos que 

elas foram projetadas pelo pesquisador do estudo em questão, intentando alcançar ao (s) 

objetivo (s) proposto (s) por oficina e também o objetivo geral da investigação. 

Nos tópicos seguintes descrevemos as oficinas de letramento, que seguirão a seguinte 

configuração: objetivo (s), atividades idealizadas, resultados alcançados, avaliação do encontro 

e implementação de excertos do diário de pesquisa para consubstanciar as ações planejadas. 

Em todas elas as dinâmicas ocorreram coletivamente, priorizando a autonomia dos partícipes e 

“[...] preocupando com o processo e não apenas com a aprendizagem” (CABRAL, 2016, p. 

514-515). Igualmente, fomentando a participação dos envolvidos no processo e socialização 

dos conhecimentos construídos. 

 

4.1.1 Oficina 1 - Apresentação do gênero textual meme 

 

A primeira oficina deu-se no dia 28 de novembro de 2019, na qual objetivamos 

caracterizar o gênero textual meme a partir dos conhecimentos prévios dos sujeitos da pesquisa 

e da apresentação do estudo. Inicialmente, qualificamos a investigação – título, objetivo geral, 

metodologia, síntese sobre oficinas de letramento e letramento literário –, para, na sequência, 

dar início às atividades planejadas do encontro. Esse primeiro momento coaduna com o 

primeiro passo das oficinas de letramento sugerida por Cabral (2016, p. 514): diagnosticar “[...] 

o conhecimento prévio, interesses e necessidades formativas do aprendiz”. 

A princípio, lemos o texto “Ninguém confunde carta de amor com narração de futebol” 

(Anexo A), de Heloisa Amaral. O propósito dessa leitura foi buscar perceber o saber dos 

partícipes do estudo a respeito de gêneros textuais e o papel que esses gêneros possibilitam para 

as práticas de informação e comunicação cotidianas, assim como “auxiliar os indivíduos a 
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perceberem quem são e onde se encontram, como os textos funcionam ao conduzir a cultura 

atual e ao reconstruir culturas de outras épocas” (MEURER, 2002, p. 153). Em especial, de 

inserir o gênero textual meme a partir das discussões iniciais e da atividade Imagens que falam 

(Figura 6). 

Assim, solicitamos aos participantes que se distribuíssem em equipes. A cada grupo 

entregamos um meme para que identificassem o gênero em foco e realizassem sua leitura, 

buscando perceber a confluência imagem-texto, as intencionalidades idealizadas nessa 

contextura e coletivamente socializassem as apreensões assimiladas. 

Essa sistemática de reunir os membros do estudo em equipes coaduna com os 

apontamentos de Richardson (2017) e também de Cabral (2016). Quando engajados para uma 

finalidade os aprendizes ensejam, além da socialização do saber sobre determinado tema – nesse 

caso o gênero textual meme –, a produção de mudanças e a compreensão sobre o conhecimento 

(com) partilhado, possibilitando, desse modo, ressignificar a aprendizagem e ampliar as 

perspectivas de significação a respeito do conteúdo abordado. 

 

Figura 6 - Imagens que falam. 

Compartilhando ideias... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você sabe sobre esse gênero? 
 

 

 

Fonte: (MEME, [2019]). 

 

A partir das discussões socializadas e da leitura dos dados coletados, apreendemos que 

os participantes identificaram o meme. Inferimos que esse reconhecimento se deu em razão 

desse gênero textual fazer parte do contexto cultural do público investigado, bem como ser 

utilizado para proposições diversas – humor, entretenimento, satirizar, censurar, comentar, 

entre outras. Essas percepções coadunam com os escritos do pesquisador: “[...] percebi olhos 

atenciosos às ilustrações apresentadas [...] principalmente por se tratar sobre memes [...]. Nesse 
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momento, deduzi que a temática é algo presente na vida dos sujeitos da pesquisa. Alguns 

registraram nos seus smartphones algumas lâminas da apresentação da pesquisa, surpresos e ao 

mesmo tempo animados [...]” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 28 de novembro de 2019). 

Para consubstanciar esses apontamentos, lançamos as respostas apontadas pelas equipes 

quanto à leitura de memes e suas considerações sobre esse texto híbrido: 

 

Quadro 4 - Memes selecionados pelas equipes para a análise do gênero e suas respectivas 

respostas 

MEMES RESPOSTAS 

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 D

A
S

 E
Q

U
IP

E
 

E
Q

U
IP

E
 1

 

 

Questão 1. Que gênero é esse? 

Resposta: Meme 

Q2. Você costuma ler esse gênero? 

R: Sim. 

Q3. Onde podemos encontra-lo? 

R: Geralmente, nas redes sociais. 

Q4. Para que serve esse gênero textual? 

R: Para se informar de forma bem humorada. 

E
Q

U
IP

E
 2

 

 

Questão 1. Que gênero é esse? 

Resposta: Meme 

Q2. Você costuma ler esse gênero? 

R: Sim. 

Q3. Onde podemos encontra-lo? 

R: Redes sociais, internet, camisetas, anúncios 

e propagandas, personalizados. 

Q4. Para que serve esse gênero textual? 

R: Para provocar humor, entretenimento e, 

algumas vezes, realizar críticas e reflexões. 

E
Q

U
IP

E
 3

 

 

Questão 1. Que gênero é esse? 

Resposta: Meme 

Q2. Você costuma ler esse gênero? 

R: Sim. 

Q3. Onde podemos encontra-lo? 

R: Redes sociais. 

Q4. Para que serve esse gênero textual? 

R: Além do entretenimento, serve para críticas. 

E
Q

U
IP

E
 4

 

  

Questão 1. Que gênero é esse? 

Resposta: Meme 

Q2. Você costuma ler esse gênero? 

R: Sim, o tempo inteiro! 

Q3. Onde podemos encontra-lo? 

R: Principalmente nas redes sociais. 

Q4. Para que serve esse gênero textual? 

R: Para fazer uma crítica ou expressar uma 

opinião utilizando o humor. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 
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Na terceira questão (Q3), as redes sociais foram unanimemente destacadas pelos 

partícipes como espaços onde os memes estão presentes. De acordo com Santos, D. S. A (2019, 

p. 18), “Os memes possuem grande alcance não somente por estarem nas redes sociais, mas 

também por sua característica reprodutora [...]”, ou seja, concebidos pelos seus criadores para 

funcionalidades inicialmente singulares, podendo, a posteriori, se tornarem plurais e 

representativos de uma comunidade, assim como gerar repercussão global quando postados na 

internet. 

Sobre esses propósitos, eles podem partir sob diferentes acepções: “os memes podem 

ser compreendidos como enunciados, pois possuem um vínculo com a realidade social na qual 

são construídos [...] são textos que explicitam a natureza notadamente interativa da linguagem” 

(FERREIRA; VILLARTA-NEDER; COE, 2019, p. 122), tendo em vista que os sentidos são 

produzidos de modo evidente a partir da relação entre os pronunciados, a apreensão dos sujeitos 

quanto à sua leitura e com possibilidades significações – humor, sátira, ironia –, que decorrem 

dada a dinamicidade e intertextualidade característica a esse texto híbrido, que, por sua vez, 

pode congregar diferentes temas e agrupar um grupo específico de sujeitos, isto é, que entendam 

o contexto de criação do gênero em foco e os desígnios pelo qual ele foi elaborado. 

A respeito desse entendimento direcionado ao meme, Ferreira, Villarta-Neder e Coe 

(2019, p. 122) assentam que para compreendê-lo o leitor precisa retomar: 

[...] as pistas fornecidas para a interpretação, o que demanda a mobilização de 

conhecimentos prévios, a realização de inferências, a percepção das relações 

intertextuais, além de habilidades relacionadas aos multiletramentos, que 

abarcam dimensões culturais inerentes aos textos e dimensões semióticas 

relativas aos efeitos de sentido decorrentes das escolhas dos recursos 

utilizados na produção. 

Isto posto, ler memes transpõe a atividade de decodificação de textos, está para além das 

percepções provenientes à base textual e requer dos sujeitos leitura competente para depreender 

as intencionalidades propostas pelo enunciador e as possibilidades múltiplas de entendimento. 

Necessita desses seres formação leitora proficiente para significar, além da compreensão, a 

relação entre os textos e expressar opiniões. 

Posterior às discussões iniciais, caracterizamos o gênero textual meme, tendo como base 

a legitimação do tema em produções científicas (SANTOS, D. S. A, 2019; FERREIRA; 

VILLARTA-NEDER; COE, 2019; SANTOS, K. A. B., 2019; SILVA, A. da R., 2019; 

LAMARÃO, 2019). Dessa forma, qualificamos esse texto multissemiótico a partir das 

seguintes elucidações: o meme representa um dos gêneros mais utilizados nas práticas de 

interação em rede (web); apresenta estrutura composicional (texto e imagem), conteúdo 
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temático e estilo (intencionalidades do enunciador); caracteriza o nosso cotidiano de maneira 

humorada ou como meio de denúncia social; desempenha importante papel nas relações que 

ocorrem na internet – interação, construção de significados diversos e discussões crítico-

reflexivas; requer leitura competente, de maneira que os indivíduos possam entender sua 

composição, contexto de produção e as múltiplas produções de sentidos. 

Para consolidar o término da oficina e, desse modo, avaliar o processo de aprendizagem 

retomamos a temática abordada e pedimos para que os participantes apontassem seus 

entendimentos, dúvidas ou críticas a serem tecidas. A maioria dos sujeitos da pesquisa 

mencionou ter reconhecimento do meme na atividade, isto é, em identificá-lo, tendo em vista 

utilizá-lo com frequência para finalidades heterogêneas, entretanto que não reconhecia-lo 

conteúdo em potencial para a investigação, assim como não percebia-lo como gênero textual. 

Essa contextualização coincide com os apontamentos registrados pelo pesquisador em 

seu diário: “Em uma das falas dos sujeitos da pesquisa, foi afirmado que não percebia o meme 

visto com tanta importância, sobretudo como texto a ser lido, categorizado como gênero textual 

e com possibilidades de compreensão diversas” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 28 de 

novembro de 2019). 

A respeito do meme como gênero textual, uma das integrantes expressou: “a língua está 

viva em nós, não podemos silenciar. Precisamos interagir para viver socialmente. Os gêneros 

fazem parte de nossa história!” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 28 de novembro de 2019). 

Esse apontamento nos permite inferir que houve entendimento da participante quanto ao papel 

que os gêneros textuais desempenham nas nossas rotinas diárias, em especial a compreensão 

que construiu no desenvolver da oficina a respeito do gênero destacado. 

Percebido como texto vinculado ao humor, o meme está para além da apreensão 

humorística, porque há nele outras possibilidades de significação e discussões, inclusive a 

leitura proficiente, compreensiva e passível de reflexões. 

Cerrado esse momento de debates/ressignificação da aprendizagem, solicitamos aos 

participantes que respondessem sob a forma escrita e individualmente à seguinte questão: “Que 

sobremesa representaria a 1ª oficina? Por quê? A pergunta, a princípio entendida como lúdica, 

foi elaborada8 para que esses sujeitos respondessem de forma livre suas percepções, sem a 

necessidade do rigor acadêmico, isto é, fundamentalmente científico, mas que houvesse o 

comprometimento e a responsabilidade diante das atividades experienciadas. Essas respostas 

serviram de insumos para a mostra dos resultados, que abaixo revelamo-las. 

                                                                 
8 As questões específicas às demais oficinas também foram traçadas por meio de metáforas. 
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Quadro 5 - Avaliação da 1ª Oficina de Letramento 

Pergunta: Que sobremesa representaria a 1ª oficina? Por quê? 

Participantes9 Respostas 

P1 

“Um pavê. Pois assim como o pavê, essa oficina tem algumas camadas, 

já que fazemos a percepção de questões como imagem, frase do meme, 

seu contexto, e quanto junta tudo, o resultado é maravilhoso”. 

P2 

“Caracterizo a primeira avaliação da oficina como algo bom e 

dinâmico, fazendo uma relação com a sobremesa sorvete, bem 

recheado, pois a simplicidade do assunto foi tratado de uma forma bem 

legal, além de ter um apoio teórico/referencial”. 

P3 

“Seria pavê de doce de leite, por se tratar de um assunto de 

conhecimento geral (o meme), visto por uma perspectiva diferente, de 

modo a ‘aprimorar um clássico’”. 

P4 

“Ela seria...Uma trufa recheada com sabor de limão. No começo você 

pode ter a certeza que vai ser azeda e ruim, mas quando começa a comer 

sente um prazer e uma doçura muito boa que acaba com seu 

pensamento antigo, abrindo portas para novos doces”. 

P5 “Mousse de maracujá. Porque foi simples, mas bastante bom”. 

P6 

“Se essa oficina fosse uma sobremesa, seria um pavê. Afinal, o assunto 

da oficina foi memes e esse tipo de gênero textual necessita de 

interpretação visual. É necessário ver o meme e analisar os elementos 

deste, a imagem de fundo, o letreiro”. 

P7 
“Se essa oficina de hoje fosse uma sobremesa seria pudim, porque 

assim como um pudim a oficina foi leve, boa e rápida para terminar”. 

P8 
“Sorvetes de todos os sabores, pois são cremosos. A aula foi igual, além 

de divertida e dinâmica”. 

P9 

“Seria um picolé: refrescante! Refrescou ideias na minha mente. Além 

disso, foi um momento gostoso e descontraído, como o ato de chupar 

um picolé. E quem não ama picolés? ”. 

P10 

“Brigadeirão, pois quando como essa sobremesa sinto vontade de 

comer mais e tive essa mesma sensação na oficina. Fiquei querendo 

mais. ” 

P11 “Sorvete, porque foi muito bom”. 

P12 
“Se essa oficina fosse uma sobremesa seria uma surpresa de frutas. Foi 

novidade, agradável, leve, gostosa e refrescante”. 

P13 

“Se essa oficina fosse uma sobremesa, seria sorvete de 

NAPOLITANO, pois agrega diferentes sabores e se acontecer uma 

mistura, surge um sabor novo. 

P14 

“Imagino essa aula/oficina como uma sobremesa de bolo gelado, e o 

bolo contém muitos sabores que podem ser apreciados. Dessa forma, 

relaciono a oficina com as variações de conhecimento que será 

transmitido durantes os encontros, para a contribuição da formação da 

turma”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

                                                                 
9 Ao todo, 16 participantes integralizaram a pesquisa, entretanto no primeiro dia de aplicação das 

Oficinas de Letramento e da apresentação do estudo apenas 14 alunos estiveram presentes e consentiram 

participar da investigação mediante assinatura do TCLE. A partir da segunda oficina mais 2 membros 

ingressaram, mesmo assim nem todos estiveram presentes na integralidade da aprendizagem, seja por 

questões de saúde, seja por questões pessoais. 
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De modo geral, a primeira oficina atendeu ao objetivo planejado – caracterizar o gênero 

textual meme a partir dos conhecimentos prévios dos sujeitos da pesquisa. A programação que 

delineamos desenvolver o conhecimento e/ou ressignificar o saber prévio dos participantes foi 

assimilada. O reflexo desse êxito é demonstrado na avaliação da aprendizagem (Quadro 2). Nas 

palavras do pesquisador: “Isso mostra, infiro, que eu soube conduzir a discussão e, acima de 

tudo, atingi ao objetivo que me propus a explanar, assim como aos poucos adentrar no espaço 

dos sujeitos da pesquisa que estou a conhecer e socializar conhecimentos” (DIÁRIO DO 

PESQUISADOR, 28 de novembro de 2019). 

Cada participante esboçou suas percepções, entre elas destacamos a integrante P1, que 

simbolizou a oficina à sobremesa pavê, com “camadas” de compreensão a serem significadas 

nesse primeiro momento.  

O entendimento apreendido pela participante vinculou à construção do meme, desde a 

escolha do texto à relação com a imagem, ao contexto de sua produção e a quais sujeitos incitar, 

estimulando o entendimento ou a associação ao contexto social vivido. Essas “camadas” 

referenciadas pela integrante nos oportuniza ir além, ou seja, em evocar as demais oficinas. A 

base que estrutura o estudo diz respeito ao gênero textual meme, entretanto, para compreendê-

lo, é preciso significar a percepção sobre gêneros textuais, intertextualidade e letramento, em 

especial letramento literário, ponto modal de nossa pesquisa. Essa nossa cognição coaduna com 

o que P14 registrou. A partícipe associou a oficina à sobremesa bolo gelado e assim justificou: 

“relaciono a oficina com as variações de conhecimento que será transmitido durante os 

encontros, para a contribuição da formação da turma”. 

Essa primeira oficina foi o primeiro pilar para projetar as demais, cada uma com 

temáticas distintas a serem discutidas e elucidadas, mas que se interligam ao gênero textual 

meme e também à propositura de nossa pesquisa. Na oficina seguinte, abordamos a respeito da 

temática, intertextualidade, característica que qualifica o gênero aludido. 

 

4.1.2 Oficina 2 - Intertextualidade 

 

O segundo encontro ocorreu no dia 05 de dezembro de 2019, no qual objetivamos 

sistematizar o conhecimento dos sujeitos da pesquisa sobre intertextualidade. A oficina está 

associada ao segundo passo – sistematização das atividades motivadoras – das oficinas de 

letramento apontadas por Cabral (2016). Nessa fase, é essencial motivar a participação dos 

envolvidos nas atividades, de maneira a considerar “[...] o que eles já sabem sobre o que será 

estudado, enfatizando a importância dos novos conhecimentos que serão construídos. Para 
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tanto, é relevante criar situações de aprendizagens dinâmicas e que provoquem e mantenham a 

participação de todos os alunos” (CABRAL, 2016, p. 522). 

No que concerne à intertextualidade, elucidamos: a intertextualidade é um conceito dado 

à relação entre dois textos, ou seja, quando um texto já criado exerce influência na criação de 

um novo texto, seja para enriquecer a exploração sobre determinado tema, exaltar uma 

personalidade, seja para valorizar a cultura de um povo, entre outras possibilidades. Além disso, 

ela pode ocorrer de várias formas, nos mais diversos gêneros: na prosa, poesia, publicidade, 

pintura, letras de música etc. 

Segundo Bazerman (2006, p. 103), “a intertextualidade não é apenas uma questão 

relacionada a que outros textos você se refere, e sim como você os usa, para que você os usa e, 

por fim, como você se posiciona enquanto escritor diante deles para elaborar seus próprios 

argumentos”. Por conseguinte, a criação de um texto parte inicialmente das propostas do autor 

para a sua elaboração, isto é, das intencionalidades que esse indivíduo almeja alcançar, assim 

como a que público atingir. 

No que concerne aos memes, Muniz e Gomes (2018, p. 329) apontam que esses textos 

híbridos são por natureza intertextuais, “[...] já que são construídos em resposta/diálogo a algum 

outro texto que o precedeu, podendo essa relação intertextual ser explícita ou não, mas 

obrigando o leitor a compreender os sentidos produzidos”. E continuam: “[...] é necessário que 

o leitor compreenda as outras semioses (no caso, as imagens) que o formulam para que consiga 

compreender os sentidos produzidos” (MUNIZ; GOMES, 2018, p. 340) 

Diante disso, ler e entender memes requer dos sujeitos entender os propósitos 

construídos pelo enunciador nessas contexturas. Não basta tão somente associar o texto à 

imagem, também é preciso que tenham repertório leitor para relacionar a estrutura memética ao 

texto fonte. Implica, de acordo com Freire (1983, p. 24), “percepção crítica, prática leitora 

consciente”. 

Por conseguinte, nas atividades planejadas para a segunda oficina diversos gêneros, 

conforme o exemplificado na ilustração abaixo (Figura 7), foram abordados para elucidar a 

respeito de intertextualidade, mas sempre com o implemento do gênero textual meme ao 

contexto das discussões, de maneira que os sujeitos da pesquisa pudessem ressignificar o 

conhecimento acerca desse texto híbrido e perceber que sua construção não é tênue, ou seja, 

para a sua elaboração é preciso transpor a junção imagem-texto e ter repertório leitor variado e 

conhecedor para a sua construção, para, então, depreender os sentidos inerentes ao contexto da 

produção. 
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Figura 7 - Exemplos de intertextualidade utilizando gêneros diversos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Aos poucos o conteúdo foi depreendido pelos sujeitos da pesquisa. Essa assertiva parte 

de alguns questionamentos dos integrantes sobre a dessemelhança entre os gêneros cartoon e 

tirinha, destacado pelo pesquisador: “os participantes do estudo indagaram diferenças entre os 

gêneros cartoon e tirinha [...], considerando aqui o conhecimento prévio e o repertório de leitura 

quando foram apresentadas explanações sobre o tipo de intertextualidade ‘paródia’” (DIÁRIO 

DO PESQUISADOR, 5 de dezembro de 2019). 

Finalizadas as discussões teóricas a respeito do tema intertextualidade – conceito, 

caracterização e tipos de intertextualidades –, partimos para o segundo momento da oficina (a 

parte prática). Nesse período, pedimos para que novamente os participantes se distribuíssem 

em equipes, intentando oportunizar o conhecimento na coletividade e ressignificar o saber a 

partir do diálogo (CABRAL, 2016; RICHARDSON, 2017), assim como melhorar o 

entendimento dos partícipes a partir da atividade experienciada (RICHARDSON, 2017). 

Aos grupos, entregamos a atividade que denominamos Desafio da Intertextualidade 

Literária (Figura 7) e fomentamos a seguinte questão: Com base na ilustração abaixo, responda 

– Qual o elemento fundamental para a intertextualidade e com quais personagens ou histórias 

literárias esse elemento tem relação?  
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Figura 8 - Desafio da Intertextualidade Literária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (SILVA, J. 2019). 

 

Com essa atividade intertextual, tendo como plano de fundo a temática literária, 

tencionamos aproximar o público investigado à proposta de nossa pesquisa – letramento 

literário –, de maneira a perceber as leituras que os participantes têm sobre o conteúdo em 
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menção e as práticas experienciadas sobre o tema. A respeito da leitura literária, Carvalho 

(2015, p. 11) assenta ser “uma atividade bastante complexa de produção de sentidos que se 

realiza com base nos elementos linguísticos presentes na superfície do texto e na sua forma de 

organização, por isso requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes por parte do leitor”. 

Inferimos que essa mobilização de saberes por parte do leitor, conforme aponta 

Carvalho (2015), não se delimitam a tão somente à leitura da palavra, adentram também nesse 

processo a leitura de mundo. Assim, “[..] este movimento de mundo à palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente” (FREIRE, 1983, p. 22). Associado a isso, esse ser social também 

precisa estar inserido em um contexto cultural heterogêneo de leituras, de modo que o enriqueça 

linguisticamente, amplie sua percepção leitora e utilize-as para práticas diversificadas. 

No verso da atividade, elaboramos um painel (Quadro 3) para que os grupos pudessem 

responder às questões. Sugerimos que registrassem suas respostas ou na coluna “personagem” 

ou na coluna “história literária”. Depreendemos que os participantes poderiam reconhecer 

personagem e história, mas também identificar apenas um. A terceira coluna foi criada de forma 

suplementar, caso não certificassem os protagonistas da ilustração. Inferimos que essa última 

parte serviria de apoio para que as equipes descrevessem as fragilidades percebidas, como, por 

exemplo, desconhecer a figura ficcional em virtude de não ter leituras ao seu respeito ou, ainda, 

repertório leitor condensado. 

 

Quadro 6 - Resolução de questões da atividade Desafio da Intertextualidade Literária 

Questão 1. Que elemento-chave se interliga aos personagens 

Resposta:  

Q2. Qual o contexto da leitura proposto na ilustração? 

R.:  

N.º Personagem História Literária Dificuldades Percebidas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

As respostas das equipes seguem distribuídas no quadro abaixo:
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Quadro 7 - Respostas das equipes à atividade Desafio da Intertextualidade Literária 

QUESTÕES 
Q1. Que elemento-chave se 

interliga aos personagens 

Q2. Qual o contexto da leitura 

proposto na lustração? 
Personagem/ História literária Dificuldades percebidas 

 D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 D

A
S

 E
Q

U
IP

E
S

 

E
q

u
ip

e 
1

 

“A maçã” 

“A Santa ceia de Jesus Cristo 

e a maçã simboliza a traição”. 

2 - Serpente; 3 - Adão; 4 - Eva; 5 - 

Charles Darwin; 6 - Branca de 

Neve; 7 - Bill Gates; 8 - A bruxa 

- 

E
q

u
ip

e 
2

 

“Todas as histórias dos 

personagens estão 

relacionadas com a maçã”. 

1 - Robin Hood; 2 - Serpente de 

Adão e Eva; 3 - Adão; 4 - Eva; 5 - 

Isaac Newton; 6 - Branca de Neve; 

7 - Bill Gates; 8 - Bruxa da Branca 

de Neve 

Itens 9, 10 e 11 “desconhecemos 

o personagem”. 

E
q

u
ip

e 
3

 

“Jantar”. 

1 - Robin Hood; 2 - Serpente; 3 - 

Adão; 4 - Eva; 5 - Newton; 6 - 

Branca de Neve; 7 - Steve Jobs; 8 

- Bruxa; 9 - Maria; 10 - João; 11 - 

Peter Pan. 

Item 1 – Não conhecia direito a 

história; 2, 3, 4 – Não houve 

dificuldade; 5 – Não lembrava o 

nome dele; 6 – Não houve; 7 – 

Tive um pouco, mas fiz referência 

a “Apple”; 8 – Não houve; 9, 10 - 

Não consegui fazer referência; 11 

– Realmente pensei que fosse 

outro personagem. 

E
q

u
ip

e 
4

 

“Todas os personagens têm 

relação com a maça”. 

1 - Caçador (Branca de Neve); 2 - 

Cobra que envenenou Eva 

(Bíblia); 3 - Adão (Bíblia); 4 - Eva 

(Bíblia); 5- Newton (Cientista); 6 - 

Branca de Neve; 7 – Steve Jobs; 8 

– Bruxa (Branca de Neve). 

- 

Fonte: Elaborador pelo autor. 
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Na questão 1 (Q1), as equipes conseguiram identificar o elemento-chave que se interliga 

aos personagens. Na Q2 – direcionada à proposta da leitura apresentada na ilustração –, os 

grupos responderam à pergunta, tendo como base suas percepções sobre a figura em consórcio 

com a assimilação do conteúdo abordado na oficina. Entre as respostas, nos chamou a atenção 

os apontamentos da equipe 1, que figurou a imagem à Santa Ceia, vislumbrando a maçã como 

símbolo de traição. Nesse contexto, entendemos que os participantes confluíram duas histórias 

bíblicas: a Santa Ceia, que recorda o sacrifício de Jesus Cristo; e a maçã, que protagonizou a 

perversão de Adão e Eva – incitados pela serpente a degustar da fruta – e culminou na expulsão 

desses do Jardim do Éden. 

Essa convergência das histórias nos permite inferir que o grupo transpôs as barreiras da 

compreensão qualificadas na ilustração. Nesse processo dialógico e coletivo entre os 

envolvidos da equipe, intentamos pensar que cada dos partícipes esboçou pontos de vista 

variados e, na consensualidade, optaram por registrar a resposta destacada para a socialização 

junto ao grande grupo. 

Com relação à identificação dos personagens ou das histórias literárias, observamos que 

a maioria dos grupos se deteu a responder à coluna personagens, todavia nem todos os 

protagonistas foram reconhecidos pelos integrantes. “As três últimas figuras da ilustração são 

Afrodite, Páris e Guilherme Tell, entretanto nenhuma das equipes acertou. Houve um dos 

grupos que ainda citou João, Maria (do conto João e Maria) e Peter Pan” (DIÁRIO DO 

PESQUISADOR, 05 de dezembro de 2019). Diante disso, evidenciamos cada um dos 

personagens da gravura, tendo como base o número identificador registrado na atividade: 1 - 

Robin Hood; 2, 3, 4 - Serpente, Adão e Eva/ Bíblia; 5 - Isaac Newton; 6 - Branca de Neve; 7 - 

Steve Jobs; 8 - Rainha má/ Branca de Neve; 9, 10 - Afrodite e Páris/ Pomo da Discórdia; 11 - 

Guilherme Tell. 

Na coluna “Dificuldades percebidas”, duas equipes afirmaram desconhecer os 

personagens 9, 10 e 11. Na socialização da atividade, todos os envolvidos justificaram não ter 

leitura acerca desses protagonistas e/ou não reconhecê-los a partir das leituras já realizadas, 

assim como ratificaram a necessidade de ampliar o repertório leitor. 

A respeito do personagem 7 (Steve Jobs), as equipes 1 e 2 identificaram-no como “[...] 

Bill Gates pelo fato do personagem estar em frente à tela de um computador com a página do 

Windows aberta. Nesse enlance, descuidaram de perceber o elemento-chave (a maçã) e se 

deteram tão somente ao sujeito da ilustração” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 05 de dezembro 

de 2019). E continua: “Por que Bill Gates? Questionamos. Uma das participantes respondeu: 

“Ué, ele está com a página do Windows aberta, a lógica me faz pensar que é ele”. Contestei: 
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“Certo, é a página do Windows, mas qual o elemento-chave da ilustração que se interliga ao 

personagem?” A ficha da aluna logo caiu. Rimos coletivamente e foi gostoso esse momento. 

Gostoso em que sentido? A celeridade em responder sem se deter aos detalhes, a leitura da 

imagem realizada de forma parcialmente desatenta e posterior a isso a explanação; a lógica foi 

despertada e as ideias fortalecidas” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 05 de dezembro de 2019). 

Percebemos que essa leitura desatenta da participante, isto é, em depreender os detalhes 

da ilustração e atender à questão proposta levou-a ao equívoco. Diante disso, podemos afirmar: 

para que a leitura ocorra de forma exitosa é preciso que o leitor desenvolva a capacidade de 

expressão e argumentação, em recuperar as especificidades presentes no texto, assim como 

manifestar opiniões e desenvolver o diálogo entre os envolvidos, intencionando negociar 

possibilidades de sentido. 

Finalizadas as discussões teóricas, a resolução de questões na atividade Desafio da 

Intertextualidade Literária e a socialização do conhecimento compartilhado entre os 

integrantes, seguimos para a avaliação do encontro: Que fruta representaria a 2ª oficina? Por 

quê? As respostas seguem delineadas abaixo: 

 

Quadro 8 - Avaliação da 2ª Oficina de Letramento 

Pergunta: Que fruta representaria a 2ª oficina? Por quê? 

Participantes Respostas 

P1 “Morango. Por ser uma fruta que gosto muito, assim como a atividade”. 

P2 
“Se a oficina de hoje fosse uma fruta seria uva. Mas devido à competição do 

final, ficou um pouco azedo, mas sem tirar a diversão”. 

P3 
“Caracterizo a aula de hoje como melão, pois é uma fruta que gosto e a aula 

foi bastante dinâmica e divertida”. 

P4 “Manga”, pois é doce e pode ser amargo as vezes”. 

P5 “Abacaxi – minha fruta preferida (por isso a associação, gostei muito!)”. 

P6 
Uma melancia, pelo tamanho. Pois o que eu aprendi foi muito significativo. 

Ou seja, aprendi do tamanho de uma melancia”. 

P7 

“Eu escolho a fruta kiwi, pois ela contém tanto um gosto cítrico e azedo, que 

pode representar os desafios para desenvolver a atividade; e também tem um 

sabor doce que pode remeter ao prazer de participar”. 

P8 
“Uva, porque é uma fruta que gosto muito. Portanto, gostei muito da aula. 

Ela também é rica em nutrientes e a aula foi bastante produtiva”. 

P9 
“Uva, pois é uma das minhas frutas preferidas, assim como a aula também 

foi uma das minhas preferidas”. 

P10 

“No primeiro momento pensei na cor e também na fruta: laranja. Porque para 

mim, foi o meu primeiro dia participando dessa oficina e todo o contexto 

desse dia. O início, amargo do gosto, representa as dificuldades envolvidas  

(Continua...) 
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(Continuação) 

Participantes Respostas 

 

na aula durante a compreensão do assunto. E na vitamina C que ela contém, 

simbolizando o aprendizado e as experiências que tive foram bastante 

importantes, me fez bem, assim como a vitamina é boa para saúde do corpo, 

o aprendizado, aprender sempre. Faz bem para a mente. 

P11 

“Se a oficina de hoje fosse uma fruta seria a maçã, pois por mais que nas 

histórias ela seja motivo de discórdia, traição, remetendo sempre a coisas 

ruins, ela é doce, saborosa e bonita. E a aula de hoje foi incrível, assim como 

a maça!”. 

P12 
“Seria uma manga, porque é minha fruta preferida e essa oficina foi incrível, 

muito divertida e rica em aprendizagem”. 

P13 
“Seria uma melancia, porque me diverti muito hoje, e melancia me lembra 

quando estou na praia tendo momentos felizes”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

No geral, a segunda oficina de letramento foi positiva. O conteúdo abordado de forma 

lúdica, a resolução da atividade e a participação dos sujeitos da pesquisa de maneira efetiva foi 

essencial para o êxito desse segundo encontro e também para alcançar o objetivo que nos 

propomos a realizar. A intertextualidade foi percebida pela maioria, assim como desafiadora 

para alguns, conforme aponta P10, ao expressar dificuldades na compreensão do tema, mesmo 

havendo uma sucessão de exemplificações e retomadas elucidativas à temática trabalhada. 

É válido destacar que a execução dessa oficina foi fundamental para que pudéssemos 

perceber o nível de leitura e repertório leitor dos sujeitos da pesquisa, buscando antever as 

possíveis fragilidades identificadas no próximo encontro. Sobre esse repertório leitor, o 

pesquisador prescreve: “O repertório de leitura merece ser ampliado. É algo que perceberei na 

terceira oficina, quando proporei como atividade o dominó dos memes literários, em perceber 

se eles conseguem associar o meme aos textos literários. Ai sim será o punch da pesquisa. 

Obviamente, torcerei para que logrem êxito no letramento literário” (DIÁRIO DO 

PESQUISADOR, 5 de dezembro de 2019). Na próxima oficina, discutiremos sobre letramento, 

em especial letramento literário, buscando desenvolver nos sujeitos da pesquisa o ascendimento 

dessa categoria de letramento a partir das discussões teóricas e também da atividade lúdica 

Dominó dos memes literários. 

 

4.1.3 Oficina 3 - Letramento literário com memes 

 

A penúltima oficina efetuou-se no dia 12 de dezembro de 2019. Nesse encontro, 

objetivamos discutir com os participantes da pesquisa sobre os conceitos de letramento e 
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letramento literário e observar como os sujeitos do estudo sistematizam as ideias para associar 

o meme literário ao fragmento textual por meio de atividade lúdica – Dominó dos memes 

literários. 

A estruturação dessa oficina tem como base o terceiro passo das Oficinas de Letramento 

apresentado por Cabral (2016): sistematizar a (re) construção de novos conhecimentos. Nessa 

fase, “devem ser organizadas situações diversificadas de aprendizagem que provoquem no 

aluno o interesse e a necessidade de mobilizar seu intelecto [...], ampliando qualitativamente o 

conhecimento que já tinham sobre o assunto [...]” (CABRAL, 2016, p. 522). Diante disso, os 

sujeitos da pesquisa já haviam experienciado leituras sobre letramento, tendo em vista que no 

4º semestre cursaram a disciplina Alfabetização e Letramento. Logo, evocar o tema foi essencial 

para alargar as percepções dos partícipes a respeito de letramento literário. 

De acordo com o pesquisador, os participantes “[...] tinham condições efetivas de 

participarem do debate, de expressar opiniões partindo das leituras inerentes a letramento e os 

entendimentos percebidos e experienciados ao longo da disciplina” (DIÁRIO DO 

PESQUISADOR, 12 de dezembro de 2019), conforme destacamo-la acima. 

Inicialmente, fizemos leitura introdutória do poema O que é letramento? de Kate M. 

Chong (Anexo B). Em linhas gerais, a ode ressalta a importância do letramento e o papel que 

essa competência possibilita para os sujeitos em suas práticas sociais. Nesse primeiro momento 

da oficina, o debate ocorreu sob a forma de roda de conversa (Fotografia 1), de maneira que 

pudéssemos nos atentar às compreensões dos pesquisados acerca da temática em menção e 

explanar possíveis dúvidas. Inferimos que o embasamento teórico fundamentado na cadeira 

Alfabetização e letramento sobre letramento foi fundamental para ascender o letramento 

literário, tendo como mote o gênero textual meme. 

 

Fotografia 1 - Roda de conversa sobre letramento e letramento literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Registro do autor. 
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Um dos pesquisados teceu comentários em relação a letramento, ao apontar: “[...] que 

no campo de estágio o letramento entendido pelas professoras distinguia da compreensão 

percebida na disciplina Alfabetização e Letramento. Que ao questioná-las obteve como resposta 

que letramento era uma forma de acesso às letras, ou seja, delimitado a tão somente à escrita, e 

que no quadro escreviam para que os alunos replicassem as informações ali registradas” 

(DIÁRIO DO PESQUISADOR, 12 de dezembro de 2019). 

O letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas 

práticas de leitura e escrita, competência de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce as práticas sociais que usam a escrita (SOARES, 2002, 2008). Assim, essa aptidão não 

se delimita à leitura e escrita automatizada, por conseguinte se faz necessário que os sujeitos 

rompam as compreensões fronteiriças que delimitam o termo (ROJO, 2009) e sejam indivíduos 

efetivamente letrados, empoderados dos diversos letramentos e capazes de construírem o saber 

dialogicamente. 

Posterior à revisão do conceito de letramento, partimos para as discussões voltadas a 

letramento literário. Conforme já clarificamos, esse letramento tem como objetivo principal a 

leitura, assim como se diferencia dos demais letramentos, tendo em vista que a literatura ocupa 

lugar único em relação à linguagem; intensiona formar leitores críticos e capazes de 

compreenderem o mundo literário, em desenvolver a competência leitora e ampliar o repertório 

de leitura. Ademais, fortalecer o ensino de literatura. 

De acordo com Carvalho (2015), a literatura protagoniza a formação do leitor. Nela, “a 

perspectiva de sentido é o diferencial no processo de leitura, dando oportunidade ao aluno de 

enxergar a multiplicidade de sentidos” (CARVALHO, 2015, p. 16). Dessa forma, os textos 

literários que são trabalhados na escola devem ser diversificados (contação de histórias, 

anedotas, filmes, leituras de obras canônicas, entre outros), de modo a oportunizar nos 

educandos as possibilidades de leituras literárias e também de compreensão quanto aos 

diferentes meios pelo qual a literatura pode enveredar. 

Yamakawa, Paula e Zappone (2012, p. 1) entendem a literatura “[...] como todas as 

formas ficcionais que se manifestam nos mais variados gêneros e atendem a objetivos distintos 

dentro de diferentes contextos e cumprem um papel estético e lúdico”. Nesse contexto, as 

práticas de letramento literário também podem ocorrer de forma heterogêneas. Os memes são 

exemplos de textos que podem favorecer o ascendimento desse letramento, haja vista sua 

particularidade intertextual e dinâmica e, também, por ser utilizado com frequência pelos 

indivíduos nos processos de interação, rompendo concepções múltiplas e posicionamentos 

particulares. 
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Nesse enlance, utilizamos de memes para desenvolver nos sujeitos da pesquisa o 

letramento literário a partir de atividade lúdica, caracterizando o segundo momento da oficina. 

Sobre o letramento literário, segundo o pesquisador, “[...] ficou claro para os participantes o 

objetivo desse letramento. Para deixar clara a compreensão, expus alguns memes para que 

fizessem a leitura do texto e associassem-no a qual conto ou texto literário fazia referência: 

êxito e muitos risos” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 12 de dezembro de 2019). 

A atividade lúdica proposta para a segunda etapa da oficina (parte prática) diz respeito 

ao Dominó dos memes literários, o qual baseamo-nos a elaborá-lo a partir do jogo tradicional. 

O dominó é constituído por 28 peças, cada peça dividida por uma linha, compreendendo, 

portanto, dois lados. Cada lado de vinte e uma das 28 peças é marcado com um a seis pontos. 

No caso do jogo lúdico produzido para a aplicação do estudo, seguimos a estrutura do 

dominó convencional, entretanto articulamos em cada lado da peça um meme literário e um 

fragmento textual literário (Figura 9), de modo que o encaixe ocorresse de forma acertada e os 

sujeitos da pesquisa utilizassem do repertório leitor para associar a ilustração ao contexto 

literário ou, senão, caso desconhecessem o texto decorrente da ausência de leitura, fazer 

inferências para interligá-los. 

 

Quadro 9 - Mostra do Dominó dos memes literários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

Para a consecução do jogo lúdico, solicitamos que os participantes se distribuíssem em 

quatro equipes. Em seguida, orientamos na consecução da atividade e sugerimo-los atenção à 

leitura dos memes, de forma a trabalhar o letramento literário para possibilitar a 

intertextualidade do gênero textual meme aos excertos textuais literários. 

 

 

 

 

 

A princesa estava tão bela, com os cabelos 

soltos, espalhados nos travesseiros. O 

príncipe ficou deslumbrado. Logo que se 

recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. 

Imediatamente, Aurora despertou, olhou 

para o príncipe e sorriu. Todo o reino 

também despertara naquele instante”. 

“Senti que todos observavam nossos 

movimentos, imaginando o que 

haveria de errado conosco, e se aquilo 

nos mataria, e como minha mãe deve 

ser uma heroína e tudo mais. Essa, às 

vezes, era a pior parte do câncer: a 

evidência física da doença separa 

você das outras pessoas”  
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Cada grupo, aos poucos foi consolidando a organização das peças e realizando os 

encaixes acertados (Fotografia 2). Algumas equipes apresentaram dificuldades nessa logística, 

ao reconhecerem “[...] a necessidade de ampliar o repertório de leitura, tendo em vista a 

dificuldade que tiveram para associar alguns dos memes à referência literária, ou pela falta de 

leitura aos textos ou por não se atentaram aos detalhes do todo proposto no meme (DIÁRIO DO 

PESQUISADOR, 12 de dezembro de 2019). Já outros grupos, além de consensuar nas decisões 

expressaram reconhecer os excertos, sob a justificativa de terem experienciado as leituras das 

histórias literárias em outros contextos formativos e também por motivação da família. 

Nessa fase de consecução do jogo, o diálogo foi fundamental para o êxito da atividade 

lúdica, de forma a possibilitar a concretude do exercício, perceber as fragilidades de leituras 

que lhes competem melhorar e, também, ressignificar o conhecimento a partir da coletividade. 

 

Quadro 10 - Dominó dos memes literários (sistematização das peças). 

 

 

  

Fonte: Registros do autor. 

 

No tocante à questão da leitura literária, Borges e Paes (2017, p. 257) apontam: “À 

medida que o letramento literário é realizado, e a leitura é aperfeiçoada consegue-se ler não só 

o que está apresentado na superfície do texto, mas consegue-se realizar uma leitura profunda 

(nas entrelinhas)”. Nesse sentido, Cosson (2012, p. 5) assenta que “se uma imagem vale por 
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mil palavras, mesmo assim é preciso usar a língua para traduzir as imagens e afirmar esse 

valor”. 

Concordamos com Borges e Paes (2017) que quanto maior for o repertório de leitura, 

melhor serão as percepções dos indivíduos no processo de apreensão e associação entre os 

textos, assim como também favorecerá a participação desses sujeitos nas práticas sociais em 

que lhes requeiram o acesso ao conhecimento sobre esses tipos de leituras. Quanto aos 

apontamentos de Cosson (2012), subscrevemos que se faz necessário que os leitores utilizem 

da língua para exprimir sentidos ao que está posto sob a forma de imagem; que a disposição 

das linguagens, como as contempladas no jogo lúdico, possam ajudá-los a entender a leitura 

que devemos fazer para a apreensão de significados e com isso ressignificar o saber. 

No final do jogo Dominó dos memes literário, percebemos que as equipes conseguiram 

(Fotografia 3) alcançar o propósito da ação e desenvolver o letramento literário adequado. 

Assim, a cada grupo que foi concluindo a tarefa pedimos para que registrassem as 

potencialidades e fragilidades (Quadro 6) percebidas no desdobramento da ação, tanto no que 

diz respeito ao jogo como a desenvoltura dos participantes na execução da atividade. Esse ato 

ocorreu para que as percepções não se delimitassem a tão somente ao olhar do pesquisador, 

registrados no diário de pesquisa. 
  

 

 

Quadro 11 - Dominó dos memes literários (finalização de encaixe das peças). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros do autor. 
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Quadro 12 - Percepções dos sujeitos da pesquisa quanto à consecução da atividade prática 

Dominó dos memes literários. 

Equipe Potencialidades Fragilidades 

1 

 Conseguimos relacionar as 

referências contextuais das 

imagens com os textos. 

 Entender que o início e o final eram as 

estrelas; 

 Memes e textos com temas repetidos 

(que se relacionavam com o mesmo 

tema), o que exigiu mais reflexão. 

2 

 Promover a associação das 

histórias; 

 O interesse para ler algumas 

obras. 

 A necessidade de aumentar nosso 

repertório de leitura, já que isso gerou 

dificuldade na hora da associação; 

 Muitas peças, e no início, na pressa, 

ficou confuso, mas depois fomos 

entendendo a dinâmica. 

3 

 Nossas experiências, repertório 

nos ajudou a relacionar os 

trechos com os memes. 

 O trabalho em equipe, passamos mais 

tempo discutindo do que realizando a 

tarefa. 

4 - 
 Dificuldades com as imagens (memes) e 

de alguns textos que não conhecíamos. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

A partir dos apontamentos destacados, percebemos que o repertório de leitura foi um 

dos pontos eminentes expressos pelas equipes, tanto no que diz respeito às potencialidades 

como às fragilidades apreendidas na atividade lúdica. Os sujeitos da pesquisa reconhecem a 

necessidade de que é preciso ler mais textos literários para ampliar as percepções leitoras e 

também apreender as intencionalidades que há nos memes. Que o Dominó dos memes literários 

foi desafiador, porque precisaram utilizar de conhecimentos prévios para socializar com os 

demais membros dos grupos questões duvidosas, isto é, em saber se meme X correspondia a 

texto literário Y, mas também incentivador, no sentido de motivá-los à leitura, em especial à 

leitura literária. 

Segundo Azevedo (2018, p. 5), “Formar leitores constitui hoje um desafio e uma 

necessidade”. E continua: “Uma necessidade porque o domínio da leitura literária permite 

desenvolver cognitivamente o sujeito e, articulando-se com a capacidade de ler o mundo de 

modo não ingênuo, possui virtualidades fundamentais na capacidade de exercício da cidadania” 

(AZEVEDO, 2018, p. 5). Quando a leitura de textos literários é ampliada, em especial no espaço 

acadêmico, desmitifica a rigidez científica e oportuniza aos sujeitos em formação estender as 

possibilidades de leitura para além do rigor formal e que sobrepuje os muros da universidade. 
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Ademais, favorece a prática leitora aos diversos gêneros, inclusive de memes, e permite o 

trabalho com essas formas textuais, aproximando-os ao contexto cultural dos indivíduos. 

No que concerne à avaliação da oficina, fomentamos à seguinte questão aos 

participantes: Que cor representaria a terceira oficina? Por quê? As respostas seguem descritas 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 13- Avaliação da 3ª Oficina de Letramento 

Pergunta: Que cor representaria a 3ª oficina? Por quê? 

Participantes Respostas 

P1 

“Azul é a cor que hoje representa a oficina, devido a sua relação com azul 

do céu. E o céu é bastante amplo, tem relação com a amplitude, às ideias 

que construímos para desvendar os desafios”. 

P2 

“De imediato pensei na cor amarela, pois assim foi a aula de hoje. Quando 

escolhi a cor, pensei na leveza e simplicidade de como foi o decorrer de 

tantas discussões e rodas de conversa, a atividade prática do dominó. A 

alegria e a atenção aos mínimos detalhes envolveram todo esse momento 

nessa cor”. 

P3 

“Seria minha cor preferida, azul. Foi uma manhã bastante agradável e cada 

dia eu aprendo bastante, uma vez que meu repertório de imagens, 

personagens, era muito restrito, e eu aprendi a identificar muitos 

personagens”. 

P4 “Amarelo, pois foi bastante divertida”. 

P5 

“Se essa oficina fosse uma cor, seria amarelo, porque é uma cor alegre, 

cheia de vida, e para mim esse momento foi assim: muita energia, muita 

ação mental, muita diversão”. 

P6 

“Cor – Amarelo: Representa a alegria, luz, radiante. Escolhi a cor amarelo 

para representar a oficina, por ter representado algo que gosto muito, pois 

a oficina proporcionou conhecimento, criatividade e além de tudo as aulas 

muito dinâmicas”. 

P7 
“Cor – Azul. Ficou bem clara a ideia de letramento durante a discussão, e 

juntamente com a atividade no final da oficina”. 

P8 “Azul, porque azul é uma cor suave”. 

P9 
“Rosa. Pois é uma cor que me empolga e foi esse sentimento que senti ao 

longo da oficina”. 

P10 
“Amarela – porque foi alegre e divertida. Amarelo representa algo vivo e 

as oficinas são assim”. 

P11 

“Cor: Azul. Pois possui vários tons. Cada um com seu significado e 

sentimento. Por isso acho que é a cor da aula. Foram transmitidos vários 

assuntos interessante e divertidos”. 

P12 

“Se essa oficina fosse uma cor seria todas as cores do arco-íris, pois assim 

como ele parte de um ponto de referência e projeta diferentes cores 

(repertórios) que são mobilizados para a construção de sentido e o 

encantamento”. 

P13 

“Cor: rosa-pink – É uma cor que gosto muito, mas me estressa. A oficina 

foi assim, gostei muito, mas a atividade me estressou, porque foi muito 

desafiante”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 
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A oficina atendeu aos objetivos projetados para a sua realização. Os sujeitos da pesquisa 

desenvolveram o letramento literário, entretanto reconheceram a necessidade de ampliar seu 

repertório leitor. Na percepção de alguns investigados, o terceiro encontro foi desafiador, como 

apontam P1 e P13, divertido, segundo registraram P4, P5 e P11, e proporcionou conhecimento, 

conforme expressaram P2 e P5. 

Em síntese, discutir a respeito de memes oportunizou ampliar o debate sobre gêneros 

textuais, pois até então os participantes da pesquisa não compreendiam esse texto híbrido como 

gênero, ou seja, eles tinham conhecimento acerca dessa contextura e do papel que oportuniza 

para as práticas de interação, entendido inicialmente apenas para o humor. Ensejou, também, 

trabalhar a intertextualidade, particularidade que constitui esse gênero textual para as 

discussões de temáticas diversas, entre elas a literária. E, ainda, o letramento, com prisma para 

o letramento literário, ponto-chave da pesquisa. 

No próximo subitem, seguimos para a quarta e última oficina, voltada à elaboração de 

memes literários, tendo como base os repertórios de leituras dos participantes do estudo e 

também os saberes construídos por esses indivíduos a partir das oficinas de letramento. 

 

4.1.4 Oficina 4 - Confecção e exposição do gênero textual meme 

 

O quarto e último encontro transcorreu no dia 19 de dezembro de 2019. Como objetivos, 

intencionamos: orientar os sujeitos da pesquisa na elaboração de memes literários, tendo como 

base seus repertórios de leituras literárias; socializar os trabalhos (memes) elaborados pelos 

integrantes do estudo na sala de aula; dialogar com os participantes da investigação sobre o 

desenvolvimento das oficinas de letramento e as discussões acerca de letramento literário a 

partir do uso do gênero textual meme. 

O primeiro momento foi direcionado às orientações para a construção de memes 

literários, tendo como base o repertório de leitura dos partícipes e os saberes percebidos no 

decorrer das oficinas. A esses sujeitos, solicitamos se distribuírem em equipes e a produzirem 

um meme literário para que, quando finalizados, socializássemos os trabalhos e expuséssemos 

no espaço de aplicação do estudo. 

Sobre a produção de memes literários (Figura 9), os integrantes da investigação 

utilizaram de aplicativos de edição de imagens em seus smartphones – o que mostra, nesse 

compasso, a importância do uso da tecnologia nos espaços de formação como ferramenta para 

promover a aprendizagem –, e para socializar suas produções apresentaram-nas sob a forma 

digital e impressa, compreendendo o segundo momento do encontro. 
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Quadro 14 - Confecção de memes literários pelos participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por P1...P16. 

 

A partir da ilustração, percebemos que a maioria dos memes concebidos se concentraram 

em contos literários, e apenas um direcionado à literatura infanto-juvenil. Inferimos que esse 

foco deu-se ou devido a ausência de repertório leitor de alguns integrantes, pelo tempo estimado 

de execução da oficina (90 minutos) – a considerar o tempo para a seleção do texto literário, da 

imagem, do texto a ser elaborado e a socialização dos trabalhos –, ou, ainda, por que essas 

narrativas infantis são prontamente conhecidas pelos leitores, no sentido de que elas já fizeram 

parte de nossa cultura escolar e cumpriram atividade educativa (PONTES, 2012). 

Equipe 2 

Equipe 3 Equipe 4 

Equipe 1 
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Quanto ao meme elaborado pela equipe 1, os leitores entenderão a proposta textual se 

conhecerem quem é o personagem Harry Potter, o que é um elpho e qual o significado que o 

tecido “meia” representa mediante o contexto figurado. Em síntese, na história de Harry Potter 

a um elpho lhe é concedido a liberdade quando ele recebe uma meia de seu dono. Desse modo, 

é preciso que a pessoa ao ler o meme ilustrado apreenda o sentido sugerido na leitura do livro, 

e também do filme, para significar compreensão. Além disso, que perceba as intencionalidades 

idealizadas por quem o criou para realizar a análise acertadamente. 

Para a exposição dos memes propomos a criação de uma memoteca, entretanto os 

recursos materiais se limitaram à tela dos smartphones dos partícipes e à produção impressa, o 

que nos delimitou qualificar a criatividade a princípio pensada, ou seja, de que os memes fossem 

produzidos, impressos e emoldurados com EVA e cartolina intentando romper os espaços da 

sala de aula e ser exposto pelos corredores da faculdade onde o estudou ocorreu. 

O que foi profícuo na execução do processo: algumas equipes não se limitaram a criar 

apenas um meme, conforme sugerimos, enquanto que outras apresentaram apenas o que lhes 

foi pedido. Outro ponto a destacar diz respeito à seleção de quais textos literários os integrantes 

utilizaram para elaborar os memes. Segundo o pesquisador: “Pelo que pude entender, a escolha 

de qual conto, obra literária ou literatura infanto-juvenil não foi tarefa fácil, tendo em vista os 

repertórios de leituras literárias diversificados e também delimitados, sendo necessário, 

portanto, o diálogo para se chegar ao consenso, ou seja, selecionar um texto literário comum ao 

conhecimento de todos os membros da equipe para posterior a isso escolher a imagem e pensar 

na elaboração de um texto” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 12 de dezembro de 2019). 

Essa adversidade dos grupos decorre, no nosso entendimento, da ausência de repertório 

literário de parte dos partícipes e ratificada na avaliação geral das oficinas de letramento. Com 

o desenvolver desses laboratórios e um novo olhar para o meme, isto é, o ressignificar, os 

participantes têm uma percepção diferente da significância que esse gênero textual evidencia. 

“O meme não é apenas humor, o ler por ler”, conforme destacado na fala de P3. 

À vista disso, ler memes requer percepção para entender as intencionalidades propostas 

pelo enunciador, assim como reconhecer a dinamicidade e intertextualidade que há nesse texto 

híbrido, no sentido que conteúdos diversos podem ser utilizados para a sua criação e significar 

nos sujeitos conhecimento para participar das práticas sociais letradas. 

Os sujeitos da pesquisa reconheceram a necessidade de ampliar suas leituras, em 

particular a leitura literária, temática essa evidenciada para a efetivação de nosso estudo. Foi 

pertinente perceber na própria reflexão dos participantes a exiguidade de expandir o repertório 

de leitura, não apenas para dar respaldo e consistência à investigação, mas, também, para as 
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numerosas e variadas práticas sociais em que a leitura faz-se fundamental para compreender 

textos sob suas múltiplas formas e linguagens. Além do mais, para suas próprias formações, 

tendo em vista que os futuros campos de atuação lhes requererão competências para atuarem 

enquanto profissionais formadores de leitores. 

A terceira parte da oficina focalizou na avaliação do quarto encontro e na avaliação geral 

das oficinas de letramento. Nessa fase, a “[...] avaliação deve acompanhar todo o processo 

vivenciado pelos agentes das atividades de ensinar e de aprender [...]; ser concebida como 

processual, dinâmica e inclusiva” (LUCKESI, 1983 apud CABRAL, 2016, p. 522). Sobre a 

avaliação da última oficina, indagamos: Que perfume representaria a 4ª oficina? Por quê? As 

respostas seguem detalhadas abaixo: 

 

Quadro 15 - Avaliação da 4ª Oficina de Letramento. 

Pergunta: Que perfume representaria a 4ª oficina? Por quê? 

Participantes Respostas 

P1 
“Se a oficina de hoje fosse um perfume seria com uma fragrância doce, 

pois deixou o ambiente mais agradável, com mais vida e alegria”. 

P2 
“Seria uma fragrância suave, refrescante e delicada. Seria um floral cítrico, 

de manhã, com leveza e sensação de dever cumprido”. 

P3 

“Seria um perfume suave doce. Mesmo discreto, ele possui seus 

encantamentos, de aroma marcante, fazendo a pessoa ficar viciada. PS: 

amei muito!”. 

P4 

“Seria um perfume floral, com essência de lavanda, por ser suave e 

divertido, atingindo o objetivo de perfumar (no caso, trazer novos 

conhecimentos) de forma agradável”. 

P5 
“Ah, se a oficina de hoje fosse um tipo de perfume, seria com essência 

floral. A oficina foi agradável, que nem os perfumes florais”. 

P6 
“Doce, pois do começo ao fim foi uma aula prazerosa em que pude 

compreender a proposta”. 

P7 
“Seria lavanda suave, porque é um perfume calmo, leve, tranquilo e ao 

mesmo tempo fácil de agradar a todos”. 

P8 
“Se essa oficina fosse um perfume, seria o Floratta in Blue, pois é o meu 

perfume preferido, que me transmite leveza e boas vibrações”.  S2  

P9 
“Esta oficina foi muito leve, descontraída e tem perfume de flores, pois 

lembra um jardim bem colorido e perfumado pelas flores”. 

P10 
“Floratta. Por ser um perfume agradável que me relembra momentos 

agradáveis, como essa oficina e esse momento”. 

P11 

“Se essa oficina fosse um perfume seria de essência floral, devido sua 

leveza e suavidade. A oficina desenvolveu-se dessa forma, com facilidades, 

sem peso ou pressões, abrindo variadas possibilidades de conhecimento”. 

P12 

“Caracterizo a oficina como um perfume de fragrância cítrico. O cítrico é 

uma fragrância que pode ser usado em qualquer ocasião, assim como o 

meme, que pode ser utilizado nas numerosas e variadas situações em que 

assim seja permissível o seu uso. E a oficina proporcionou a descoberta de 

mais um gênero textual”.  

 (Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

  

P13 
“Adocicado floral, pois transmite o conhecimento de maneira leve, 

divertido e cheio de significados. Simplesmente, amei!! 

P14 
“Seria suave, pois ao mesmo tempo que trouxe aprendizado também 

divertiu”. 

P15 

“Ela teria uma fragrância floral. Durante quatro encontros nos trouxe 

diversas aprendizagens, todas transmitidas de forma muito leve. Nos 

sentimos muito acolhidos e bem à vontade para compartilhar 

experiências sobre a temática”. 

P16 

“Se essa oficina fosse um perfume teria essência floral, remetendo a algo 

leve, mas ao mesmo tempo marcante. Assim foram as aulas: abordagem 

de diversos temas trabalhados de forma leve, lúdica, porém intensa. 

Logo, marcou! Foi muito bom e significativo para mim”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

A partir desses apontamentos, inferimos que a quarta oficina de letramento atendeu aos 

objetivos traçados. Os sujeitos da pesquisa conseguiram desenvolver o letramento literário, 

sendo exitosos já na terceira oficina, assim como fortaleceram-no colocando em prática os 

conhecimentos ressignificados e desenvolvidos ao longo dos encontros. No entendimento de 

P2, o último momento finalizou com o dever cumprido e oportunizou ressignificar 

conhecimentos de forma agradável, leve e sem haver pressões, segundo apontam P5...P13. 

Uma das participantes aludiu que as oficinas de letramento foram acertadas, em 

particular na disciplina que estão a cursar: Ensino de Língua Portuguesa. De acordo com o 

pesquisador do estudo: “[...] ter redirecionado a pesquisa para essa disciplina foi essencial, pois 

favoreceu a discussão de temas que têm inter relação com o meme - gêneros textuais, 

intertextualidade, letramento e letramento literário” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 12 de 

dezembro de 2019). As experiências vivenciadas nos encontros foram ricas para todas as partes, 

pois houve a revisão e ressignificação de conteúdos e a interligação de temáticas para tratar 

sobre o meme e resultar na ascensão do letramento literário. 

Cerrada a última avaliação por encontro, seguimos para a avaliação geral. Assim, 

pedimos para que os partícipes respondessem-na, buscando apontar suas percepções sobre a 

pesquisa. A primeira questão e as respostas seguem, abaixo, delineada: 

 

Quadro 16 - Avaliação geral. Questão 1: Em linhas gerais, como você avalia as oficinas de 

letramento? 

Participantes Respostas 

P1 
“Foram bastante produtivas. Nos permitiu rever assuntos anteriormente 

estudando e ressignificar o conhecimento sobre os temas”. 

 (Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

P2 “Muito produtivas, com gostinho de ‘quero mais’”. 

P3 “Foram ótimas, muito produtivas e interessantes”. 

P4 

“Essas oficinas foram muito importantes para o meu processo 

formativo, pois me fez compreender que as imagens também 

apresentam ideias, significam; e que o leitor, muitas das vezes, pode 

interpretá-las com base em seu repertório, ou ainda incompreendê-las”. 

P5 
“Importante, para ressaltar como é preciso ter múltiplos conhecimentos 

para fazer uso social do gênero meme”. 

P6 

“Muito produtivas. Trabalhou novos conhecimentos de forma dinâmica 

e informativa, promovendo a interação e compreensão de um novo 

gênero, inclusive para abordar conteúdos literários”. 

P7 
“Ótimas e muito produtivas. Possibilitou-me conhecer mais o real 

significado de memes e que é divertido estudá-los”. 

P8 
“Na minha opinião, todas as oficinas foram muito importantes para o 

processo de formação, muito criativas, dinâmicas e significantes”. 

P9 “Ótimas!” 

P10 “Interessantes!” 

P11 “Foi de extrema importância, pois não sabia desse meme”. 

P12 
“Avalio de forma muito positiva. Contribuiu muito com a minha 

formação, proporcionando muitos aprendizados”. 

P13 “Foram ótimas, possibilitou aprendizado de forma lúdica”. 

P14 
“As oficinas foram um momento de grande aprendizagem, foram 

momentos incríveis”. 

P15 
“Gostei bastante. As oficinas foram dinâmicas e as explicações 

contempladas”. 

P16 
“Muito bom, pois foi dinâmico, explicativo e uma descoberta sobre o 

gênero meme, abrindo um novo olhar”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

A partir desses apontamentos, entendemos que as oficinas foram percebidas como 

acertadas pelos partícipes. Além de ressignificar o conhecimento sobre conteúdos 

anteriormente estudados em outros contextos educativos, também oportunizou ampliar a 

percepção a respeito de meme e letramento literário, temáticas centrais de nossa investigação. 

Entre os registros, destacamos a resposta de P11: “Foi de extrema importância, pois não 

sabia desse meme”. O meme é comumente identificado nas redes sociais, sendo esses espaços 

os principais difusores de propagação pelos sujeitos para proposições diversas. Desse modo, 

perceber esse registro nos permite inferir que ou o acesso da participante a essas redes é 

limitado, ou, senão, ela o reconhecia, porém não sabia em como nominá-lo. 

Diante disso, o acesso aos variados gêneros faz-se necessário para que os indivíduos se 

percebam proficientes nas práticas sociais, compreendendo os textos em suas múltiplas formas 

e linguagens. Tempos contemporâneos implica leitores multifacetados às diferentes 
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contexturas, exigindo-lhes apreensão de significados e posicionamentos, inclusive os que são 

propagados em estruturas sociais conectadas à internet, onde as pessoas compartilham valores 

e objetivos comuns e também utilizam para práticas multímodas, além da interação e lazer. 

A segunda questão alude sobre a transmissão de temas e a mostra de exemplos para 

alcançar ao (s) objetivo (s) de cada oficina, tencionando ressignificar o saber dos participantes 

e melhorar seus entendimentos a respeito dos conteúdos abordadas. As respostas seguem no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 17 - Avaliação geral. Questão 2: As discussões e exemplificações foram claras para que 

você pudesse entender a proposta da pesquisa? 

Participantes Respostas 

P1 

“As exemplificações através dos slides e na fala do mestrando foram 

claras e objetivas, fazendo com que quem tivesse assistindo entendesse 

do que se tratava de maneira rápida, entendia logo...” 

P2 “Sim. Desde a primeira à última oficina”. 

P3 “Sim. Helyab é muito prático, divertido e objetivo. 

P4 “Sim. Foram expostos exemplo bem claros e objetivos”. 

P5 “Sim, pois também colocou nós, alunos, para ser sujeitos ativos”. 

P6 
“Sim, as discussões e exemplificações foram extremamente claras, 

propiciando um excelente entendimento acerca do tema abordado”. 

P7 “Sim”. 

P8 
“Sim. A linguagem muito clara, as explicações sanaram todas as dúvidas 

e inquietações que foram surgindo no processo”. 

P9 “Sim, bastante. Acredito que todos os objetivos foram alcançados”. 

P10 “Sim, foram”. 

P11 “Sim”. 

P12 “Bastante claras; essenciais para compreender tudo”. 

P13 “Sim. A metodologia utilizada foi sensacional”. 

P14 “Sim. Com certeza tivemos ótimas discussões”. 

P15 
“Sim, as explicações e parceria do mestrando com a turma facilitaram o 

aprendizado”. 

P16 

“Com certeza! Os slides foram ótimos, as dinâmicas, também. As 

explicações foram claras e sem brechas, deixando a proposta 

direcionada. Os jogos foram perfeitos. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

Dinamizar o conteúdo com imagens, gêneros, formas textuais heterogêneas e atividades 

direcionadas ao tema, assim como fomentar a participação efetiva dos participantes – conforme 

aponta P5 –, foram algumas das metas que nos propomos a realizar nas oficinas de letramento. 

Desse modo, a aprendizagem foi alcançada, o (s) objetivo (s) atingido (s) e o conhecimento 

rompeu os espaços da pesquisa, ou seja, transpôs o ambiente formativo desses sujeitos. O 

reflexo de todo esse esforço é ratificado nas declarações dos pesquisados, certificando a 
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significância do estudo e corroborando com os preceitos da pesquisa-ação (RICHARDSON, 

2017) – de que se aprende fazendo – e as oficinas de letramento (CABRAL, 2016), cujas ações 

objetivam ressignificar o saber dos educandos a partir da participação volitiva e consciente dos 

indivíduos no processo de aprendizagem, do se ensinar aprendendo e aprender se ensinando. 

No que concerne à terceira pergunta, centralizamo-la ao tema letramento literário, em 

especial com o propósito de perceber se os sujeitos da pesquisa desenvolveram esse letramento. 

As respostas constam delineadas abaixo: 

 

Quadro 18 - Avaliação geral. Questão 3: Você considera que desenvolveu o letramento literário 

a partir do uso do gênero textual meme? Por quê? 

Participantes Respostas 

P1 

“Considero sim, apesar da maneira breve em que foi realizada, no 

sentido do tempo limitado, mas foi de total relevância para o meu 

aprendizado. Nunca mais olharei para um meme e apenas o verei como 

algo que apenas causa riso, mas que por trás de toda a sua produção ele 

é carregado de significados e intenções”. 

P2 

“Sim, durante as oficinas foi-se descobrindo mais sobre esse gênero 

textual e com atividades para pôr em prática esse conhecimento; nos 

instigou a desenvolver esse letramento”. 

P3 

“Sim, fiquei muito surpresa ao descobrir que o meme é um gênero 

textual e pude perceber a importância do repertório; ele desenvolveu 

nosso letramento literário”. 

P4 

“Sim, pois hoje compreendo o meme como um recurso que pode ser 

utilizado para abordar diversas temáticas, desde a mais complexa à mais 

simples. Ele é um ato político, cultural e social”. 

P5 “Sim, porque nos fez refletir sobre o conteúdo do meme”. 

P6 

“Sim, porque além de perceber a existência da literatura nesse gênero 

textual, as oficinas promoveram momentos práticos que contribuíram 

para o desenvolvimento desse letramento”. 

P7 

“Sim, porque antes eu tinha outra concepção de meme, sem saber o que 

era letramento literário, e que texto se trata de um gênero textual. A 

partir das oficinas pude desenvolver um conhecimento sobre esses 

conceitos”. 

P8 
“Sim. Possibilitou ampliar o repertório sobre o gênero literário, bem 

como ajudou nos conteúdos que estavam sendo passados em aula”. 

P9 

“Sim, com certeza. Aprendi muito, principalmente a relação da imagem 

com o texto e que aquela imagem vem de um contexto relacionado com 

o meme”. 

P10 
“Sim, considero. Devido ao pertinente acesso às novas possibilidades de 

conhecimentos literários”. 

P11 “Sim, pois não tinha conhecimento que o meme é um gênero”. 

P12 

“Sim, pois hoje consigo enxergar o meme de forma muito mais ampla e 

diferente. Agora, consigo realizar associações que não conseguia 

entender antes, e isso me faz ver os memes como oportunidade de 

expandir meus repertórios”. 

 (Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

P13 

“Sim, pois compreendi que o meme além de ser algo que nos faz rir, ele 

revela a subjetividade do indivíduo, ele faz crítica, há sátiras, expressa 

sentimentos”. 

P14 
“Sim, porque a partir das oficinas tive uma compreensão sobre o meme, 

entendendo que as imagens conseguem transmitir informações”. 

P15 

“Sim. De início o fato de saber que meme é um gênero, e pelo fato de 

sua dinamicidade poder acolher conteúdos diversos, inclusive o literário, 

foi algo muito novo para mim”. 

P16 

“Sim, pois agora enxergo o meme como algo a mais, e olho pra ambos 

os lados quando vou lê-lo, percebendo os tópicos usados para a criação 

dele”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

Acreditamos que os participantes do estudo consideram que utilizar do gênero textual 

meme oportunizou desenvolverem o letramento literário. Para certificar nossas percepções, 

destacamos os registros de P4, P6 e P7. Inferimos que o conhecimento voltado ao gênero em 

foco alargou. No início do estudo, a compreensão dos integrantes a respeito desse texto híbrido 

apresentava limitação – percepção somente para o humor. Entretanto, com as oficinas de 

letramento, apreenderam que ler memes não se restringe a tão somente à comicidade, pois há 

uma multiplicidade de temas que podem congregá-lo para além desse humorismo. Logo, o 

conteúdo literário foi empregado para desenvolver nos partícipes o letramento literário. 

Segundo Santos, K. A. B. (2019, p. 86), trabalhar com memes permite “uma apropriação 

de sentidos e das variadas perspectivas de se abordar um fato que pode soar aparentemente sem 

importância no enredo, mas que, fazendo parte da literatura, permite reflexões sobre o processo 

de formação humana”. Insere-se nesse quadro o letramento literário e a ressignificação de 

saberes pelos participantes do estudo. Em colocá-los frente às atividades de leitura e que lhes 

fomentaram o pensar de modo crítico para expressar posicionamentos e entendimentos 

diversos. 

Na quarta pergunta, buscamos saber dos sujeitos da pesquisa que contribuições 

poderiam nos dar para a realização de futuras oficinas de letramento. As respostas seguem 

delineadas abaixo: 

 

Quadro 19 - Avaliação geral. Questão 4: Que contribuições você pode dar para a realização de 

futuras oficinas de letramento? 

Participantes Respostas 

P1 
“No momento me senti realizada e não consigo pensar em nada para 

contribuir,  no  sentido de  alguma  sugestão. Tudo foi  bem  planejado e 

 (Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

 
realizado de forma prazerosa e divertida, ee só tenho elogios e gratidão 

por ter feito parte desse rico momento que vivi”. 

P2 “Foi tudo ótimo”. 

P3 “Continue assim, foi perfeito” Não falhou em nada”. 

P4 “Para mim, elas foram muito bem articuladas”. 

P5 “Acho que já está bastante produtiva e lúdica”. 

P7 

“Achei tudo perfeito. Não tenho contribuições para dar nem criatividade 

para pensar em propostas melhores do que as que foram apresentadas 

haha”.  

P8 “Acho que não tem nenhuma. Gostei de tudo”.  

P9 “Nenhuma, foi tudo perfeito!”. 

P11 
“Acho que o jeito, o modo em que tudo foi abordado contribuiu bastante 

para minha aprendizagem”. 

P12 “Nenhuma, pois foi tudo perfeito e muito criativo”. 

P13 “Eu achei ótimas. Sem contribuições! ”. 

P15 
“Gostei bastante, e a contribuição que dou é que nas futuras oficinas possa 

continuar com essa dinâmica”. 

P16 “Criação de mais jogo em equipe e de raciocínio”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

Na percepção da maioria dos partícipes, cremos que o projeto formulado para trabalhar 

as oficinas de letramento se mostrou certeiro. Na nossa compreensão, as atividades e os jogos 

em equipes se apresentaram adequadas, alcançando, oficina a oficina, às finalidades que nos 

propusemos a realizar e ao objetivo geral do estudo. Além disso, consorciou à metodologia 

pesquisa-ação, em que agimos para implantar a melhora planejada, monitorar e descrever os 

efeitos da ação – o uso do diário de pesquisa foi essencial para se registrar as minúcias 

observadas – e avaliar os resultados das atividades executadas (TRIPP, 2005).  

A quinta questão diz respeito às percepções dos participantes quanto às vivências 

experienciadas de forma não positivas – essas opiniões podem se desdobrar desde a efetuação 

das atividades propostas nas oficinas de letramento à própria performance dos partícipes no 

processo. Os apontamentos seguem contextualizados abaixo: 

 

Quadro 20 - Avaliação geral. Questão 5: Cite uma ou algumas fragilidades vivenciadas por 

você nessa oficina. 

Participantes Respostas 

P1 “As fragilidades que tive foi quando eu soube do ocorrido da oficina 

durante a aula, pois eu cheguei a partir da 2ª oficina e no início me senti 

perdida, mas logo me adaptei e gostei muito 

P2 
“Somente a questão de não entender alguns memes, pela falta de 

repertório de leitura”. 

P3 “Repertório restrito a contos e filmes populares”. 
 (Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

P4 

“Tive dificuldade de entender alguns memes, mas não foi porque ele 

não estava claro, mas sim pela minha carência de repertório, 

bagagem”. 

P5 
“Uma fragilidade foi o repertório literário curto para entender a leitura 

de alguns memes”. 

P7 
“A falta de informações prévias sobre o tema e a falta de um melhor 

repertório literário”. 

P8 “Alguns memes não entendi, pois não tinha repertório”. 

P9 

“Em alguns momentos senti dificuldades em virtude do repertório de 

leitura, haja vista que em alguns memes era preciso conhecer o filme, 

a obra, etc.”. 

P10 “Falta de repertório de minha pessoa”. 

P11 
“Confesso que poderia ter me expressado mais, contudo vejo que não 

interferiu nos meus aprendizados”. 

P12 “Nenhuma”. 

P13 
“Não compreendi alguns memes do dominó, pois não possuía 

repertório suficiente”. 

P14 “Não tinha muito repertório literário”. 

P15 
“Uma das minhas fragilidades que posso citar aqui é o fato de não ter 

comparecido a todos os encontros”. 

P16 
“A falta de entendimento em alguns memes, mas não por causa do 

meme ou a explicação, mas sim por falta de repertório de minha parte”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

A delimitação de repertório leitor, em específico à leitura literária, foi ponto destaque 

nessa quinta questão. Apesar de os textos literários abordados nas atividades terem sido 

empregados tendo como base os contemplados no ensino médio (obras literárias como, a 

exemplo, Dom Casmurro, Iracema, O Cortiço), educação infantil (contos como o Patinho Feio, 

Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho) e não escolares, como os livros 

relacionados à literatura infanto-juvenil (As crônicas de Nárnia, Harry Potter, Para sempre 

Alice, entre outros), ainda sim percebemos dificuldades por alguns partícipes em identificá-los. 

Acreditamos que as atividades Desafio da intertextualidade literária e Dominó dos 

memes literários foram exercícios fundamentais para trazer à reflexão dos participantes a 

revisão de ampliar seus repertórios leitores. 

Sobre o ato de ler, a leitura deve ser entendida de forma lato: para se manter informado, 

se comunicar, inter relacionar textos, interligar ideias e promover o desenvolvimento de 

saberes; é atividade que motiva e impulsiona a transformação de sujeitos passivos em seres 

ativos, críticos, proficientes e multifacetados às diferentes manifestações linguísticas; é prática 

social que requer dos indivíduos competências para além do ato de decodificar signos. 
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Assim, quando a leitura é empregada em diferentes contextos, e sob intencionalidades 

heterogêneas – exemplificamos, aqui, o letramento literário –, ela deve ser percebida e 

entendida como prática que ampliará as percepções dos leitores, requerendo-lhes 

posicionamentos para alargar as compreensões fronteiriças que o ato de ler impele, assim como 

colocar nessa ação as leituras apreendidas e imbuídas no percurso da caminhada leitora 

vivenciada em outros momentos e espaços educativos. 

À vista disso, ter repertório leitor não significa tão somente quantificar textos lidos, 

independente da temática apreendida e do local onde o ato leitor ocorreu, mas qualificar a 

leitura, de maneira que possamos utilizá-la e ampliá-la para desenvolver a nossa formação 

frente aos desafios que nos são colocados. Desse modo, a pesquisa aplicada teve como intenção 

desenvolver nos integrantes do estudo o letramento literário, tendo como base para a sua 

efetivação o uso do gênero textual meme. Nesse ínterim, além de necessitar de leituras 

contextuais à abordagem central da investigação, também requereu dos sujeitos da pesquisa o 

conhecimento de temas como gêneros textuais, intertextualidade e letramento. 

Sobre a penúltima pergunta, solicitamos que os participantes sublinhassem os pontos 

considerados positivos na consecução das atividades propostas nas oficinas de letramento. A 

descrição dessas opiniões segue detalhadas abaixo: 

 

Quadro 21 - Avaliação geral. Questão 6: Cite algum ou alguns pontos positivos dessas oficinas. 

Participantes Respostas 

P1 

“A metodologia, os exemplos e todas as nossas discussões foram 

riquíssimas. O dominó foi um desafio que gostei de vivenciar e percebi 

que o meme pode ser utilizado sob várias formas, até nesse jogo”. 

P2 

“Desenvolver o pensamento que o meme e a possibilidade de trabalho 

com a temática literária é bem abrangente; querer desenvolver atividades 

relacionadas a essa temática”. 

P3 “Ganhar mimos; aumentar o repertório”. 

P4 
“As discussões e socialização com a turma, os sorteios, os jogos e a 

socialização dos memes”. 

P5 “Construções de memes, ‘quebra-cabeça de memes e sorteios”. 

P6 
“A obtenção de novos conhecimentos até então desconhecidos por mim; 

estudo de forma leve e prazerosa”. 

P7 

“Possibilitou ampliar os conhecimentos da turma sobre esse gênero 

textual. Considero importante para todos nós pedagogos, pois atualmente 

muitas crianças estão imersas no mundo dos memes e pode ser utilizado 

como recursos didático em sala de aula”. 

P8 
“Para mim foi tudo perfeito. Destaco a questão de ser algo novo e 

diferente, e, ainda, por ser um conteúdo atual”. 

P9 “Todos. Vivências, socializações e leituras”. 

P10 
“O estímulo e a busca por novos repertórios literários, a exposição dos 

textos em conjunto com imagens, tornando mais eficiente a oficina”.  

(Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

P11 “Os slides foram ótimos, pois eram claros”. 

P12 

“Aprendi demais. Descobri que o meme é um gênero, me diverti muito e 

considero a metodologia muito dinâmica, o que estimula e favorece o 

aprendizado”. 

P13 “Me fez compreender o meme de uma forma diferente”. 

P14 
“Um ponto positivo foi o fato de ter feito que a turma compreendesse o 

meme como um gênero textual”. 

P15 “Essa oficina me fez compreender e ter outra visão sobre o meme. 

P16 
“Os jogos, as dinâmicas, os slides, os sorteios foram ótimos e 

inovadores”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

As opiniões variam, todavia todas se intercomunicam e promovem uma percepção 

comum: ampliar o conhecimento sobre o gênero textual meme para possibilitar o letramento 

literário e oportunizar à reflexão dos envolvidos quanto ao emprego desse gênero para fins 

didáticos, conforme expressam P2 e P7; romper a visão inicialmente formada sobre memes, de 

acordo com P1, P2, P12 e P15; e destacar o meme em virtude de ser temática atual e conhecida 

pelos indivíduos, segundo informou P8, ou seja, que faz parte do contexto cultural desses seres 

– não havia no entendimento da pesquisada a compreensão que esse gênero poderia fomentar 

significação para além do humor, como texto multissemiótico a ser empregado para ascender o 

letramento literário, assim como a percepção de outras temáticas que interligadas a ele instigam 

a conhecimentos múltiplos. 

Inferimos que posterior a aplicação do estudo o entendimento dos participantes sobre o 

gênero textual meme ressignificou. Entre os pontos que consideramos interessantes, 

destacamos: a forma como o tema foi abordado ao longo das atividades, e por encontro; a 

inserção do conteúdo literário endossado a esse texto híbrido; a sistematização dos integrantes 

em equipes, de maneira a socializar entre os envolvidos conhecimentos acerca de memes e as 

finalidades propostas nessas contexturas. 

A última questão está relacionada ao destaque principal entendido pelos sujeitos da 

pesquisa na execução das oficinas de letramento. A descrição das respostas segue no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 22 - Avaliação geral. Questão 7: Qual o momento que você mais gostou? Por quê? 

Participantes Respostas 

P1 

“Gostei muito de todas as atividades realizadas, e gostei bastante do 

momento da atividade da imagem, em que tivemos que identificar os 

personagens; aprendi muito mesmo. Grata”.  
  

(Continua...) 
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(Continuação)  

Participantes Respostas 

P2 

“Da oficina em que houve a atividade “Domino dos memes literários”, 

pois nos fez buscar na nossa memória informações para completá-lo. 

Além de ter sido bastante divertido”. 

P3 
“Gostei muito da atividade “Desafio da intertextualidade literária” – o 

desafio da maçã e quando meu número foi sorteado e ganhei mimo”. 

P4 

“O momento em que os grupos tiveram que se reunir e todos os nomes 

dos personagens que estavam associados a um único elemento: a maçã. 

Gostei, pois me tirou da minha zona de conforto e me instigou a querer 

aprender mais sobre os memes”. 

P5 

“O dominó dos memes literários foi um momento que eu gostei muito, 

pois possibilitou rever partes de textos literários com o lúdico dos 

memes”. 

P6 

“A criação e socialização dos memes em sala de aula, porque os exemplos 

do gênero textual meme foram elaborados de forma divertida e bem 

humorada”. 

P7 
“O momento do dominó, pois achei muito envolvente e divertido. Nunca 

vi uma proposta de dominó desse jeito. Muito criativo!” 

P8 
“Gostei de todos. Porém, destaco o jogo do dominó, no qual precisávamos 

relacionar os textos com os memes”. 

P9 
“Todos, porque foram leves, descontraídos, sem pressão. Senti-me 

bastante à vontade, principalmente para falar o que não entendia”. 

P10 “Os momentos dos sorteios”. 

P11 “Dos sorteios, pois foi algo que nos instigou. Rs”. 

P12 
“Gostei muito da oficina do dominó, porque foi desafiador, interessante e 

empolgante”. 

P13 
“A atividade do dominó, pois nos levou a pensar bastante e a refletir 

acerca do nosso repertório literário”. 

P14 
“Todos os momentos foram muito bons, porém o que mais marcou foi o 

momento em que a turma teve que criar seu próprio meme”. 

P15 
“Todas as aulas foram interessantes, pois o assunto foi bem contemplado 

e dinâmico”. 

P16 

“O jogo do dominó, pois eu nunca tinha visto um jogo como esse, foi 

ótimo. Trabalhou o nosso raciocínio lógico de interpretação e inovação. 

Me fez querer fazer um”. 
Fonte: Elaborador pelo autor. 

 

O Dominó dos memes literários foi a atividade mais salientada pelos sujeitos da 

pesquisa. A questão do lúdico em consórcio com a necessidade de conhecimentos voltados à 

leitura literária tornou a atividade desafiadora para alguns, requerendo-lhes repertório leitor 

adequado para alcançar o êxito do jogo: o encaixe de todas as peças; a identificação dos textos 

literários abordados nos memes e excertos textuais; o desenvolvimento do letramento literário; 

a assimilação da proposta apreendida no processo da ação; a reflexão da atividade e 

reconhecimento de que a leitura ao teor literário precisa ser ampliada; a ressignificação dos 

saberes apreendidos nas oficinas de letramento. 
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Em linhas gerais, essas oficinas se mostraram pertinentes para a consolidação do estudo. 

Utilizá-las como metodologia da pesquisa-ação foi extremamente significativo para 

desenvolver nos sujeitos da pesquisa o letramento literário a partir do uso do gênero textual 

meme. Além disso, oportunizou aos participantes refletir sobre a necessidade de expandir seus 

repertórios leitores, em particular a leitura literária, tema esses abordado no ínterim dos 

encontros. 

 

4.2 DIÁRIO DE PESQUISA: CONSTRUÇÃO DO SER PESQUISADOR 

 

Escrever não é tarefa fácil, principalmente quando precisamos registrar em detalhes as 

ações que ocorreram na investigação e servirão de insumos suplementares para a análise de 

dados. Ao sujeito responsável pelo ato escritor, compete-lhe delinear as impressões observadas 

no campo de estudo, sem com isso omitir ou dissimular as verdades percebidas. Oportuniza, 

ainda, aperfeiçoar a construção de si, não apenas para as atividades que se propôs a realizar, 

isto é, delimitadas ao contexto situacional, mas, também, dar sentido de si para si nesse enlance 

eventual. 

Ao utilizarmos do diário de pesquisa empregamo-lo, inicialmente, para descrever as 

atividades realizadas nas oficinas de letramento, buscando particularizar nossos entendimentos 

sobre cada encontro, quer seja para delinear os atos desenvolvidos, quer seja para traçar nossas 

apreensões quanto à participação dos participantes do estudo. Todavia, esses instrumentário 

transpôs as necessidades escritoras do investigador, tendo em vista que serviu não apenas para 

contextualizar as oficinas de letramento, assim como permitiu ressignificar posicionamentos 

frente ao papel desempenhado na qualidade de mediador do conhecimento e para a nossa 

formação e construção de si. 

À vista disso, o diário de pesquisa rompeu a formação do conhecimento matematizado, 

objetivo e de estrutura epistemologicamente cartesiana. Assim, destacamos “[...] por um lado a 

relevância da mensuração dos fenômenos e a linguagem matemática como condição para serem 

reconhecidos como científicos e, por outro, a separação do sujeito observador do objeto 

observado” (BARBOSA, 2010, p. 31). 

Inicialmente, conforme já mencionamos, nosso entendimento em utilizar do diário de 

pesquisa se delimitou a perceber sobre as oficinas de letramento e as ações planejadas para cada 

momento, todavia refletimos a respeito desse ponto de vista e reavaliamos nossa compreensão. 

Ao passo que fomos descrevendo cada oficina também nos percebemos no processo, ou seja, 

em todo o desenvolvimento do estudo houve um sujeito que protagonizou a sua participação, 
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não apenas por mediatizar o saber de modo coletivo e dialógico, mas por se reparar indivíduo 

ativo e sujeito a se ressignificar enquanto ser pensante. 

Sobre as oficinas de letramento, o pesquisador teceu seus comentários: “Tudo foi muito 

intenso, desde o primeiro ao último encontro, da minha performance enquanto mediador do 

conhecimento à participação dos alunos nas atividades/desafios em equipes, sendo essa atuação 

o ponto-chave para a consolidação do estudo e característica principal da pesquisa-ação, 

conforme aponta a literatura a qual me apoio para as discussões. O Helyab da 1ª oficina, o ser 

pesquisador e também sujeito em formação não é mais o mesmo. Assim como os alunos, cresci, 

e com eles também aprendi” (DIÁRIO DO PESQUISADOR, 19 de dezembro de 2019). 

Esse instrumento também foi utilizado como material pedagógico, o qual nos auxiliou 

a refletir acerca de questões com as quais os partícipes se depararam na prática de pesquisa – 

como a exemplo, dúvidas em reconhecer personagens a partir da atividade Desafio da 

intertextualidade literária e ausência de repertório leitor no jogo Dominó dos memes literários 

–, oportunizando espaço para a aprendizagem, a valorização de saberes e trocas entres esses 

sujeitos de forma consciente e crítica (ARAÚJO et al., 2013). Ademais, motivou-lhes apreender 

que desenvolveram o letramento literário a partir do uso do gênero textual meme, atingindo, 

desse modo, ao objetivo geral de nossa investigação, e ratificou que a metodologia aplicada se 

mostrou, no nosso entendimento, capaz de atender os propósitos previamente delineados. 

Apesar de a escrita do diário ser solitária, fisicamente falando, intelectualmente as vozes 

refletiram e comungaram nesse processo escritor. Essas vozes dizem respeito ao aparato teórico 

experienciado para fundamentar nossas discussões, às práticas executadas com os sujeitos da 

pesquisa e as contribuições que esses indivíduos conceberam para impulsionar nossas visões 

para além do contexto em que foi realizado o estudo. Nesse ato, houve um eu dialógico que 

permitiu o “[...] desnudamento da mente, da vontade e dos sentimentos do sujeito, tornando 

essa prática discursiva, por sua natureza, extremamente reveladora” (VIEIRA, 2001, p. 94). 

Dessa forma, o diário como recurso de pesquisa favoreceu o registro do fenômeno 

investigado com toda a variabilidade do objeto em diferentes momentos, permitindo obter o 

resumo e o comentário dos fatos. Na nossa compreensão, tornou-se poderoso documento de 

escrita e auxiliar inestimável para o pesquisador. Serviu como sinalizador para esse sujeito, 

possibilitando-lhe refazer percursos, qualificar o estudo e reorganizar os caminhos da 

investigação, em especial para pesquisas futuras. 

Apesar de ainda ser pouco legitimado no campo das pesquisas qualitativas, o diário tem 

sido considerado uma nova ferramenta de pesquisa (VIEIRA, 2001; ARAÚJO et al, 2013). À 
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vista disso, consideramo-lo como instrumento metodológico, e não como técnica, tendo em 

vista que ele rompe a visão cartesiana, isto é, restrito à objetividade. 

Desse modo, entendemos que o diário de pesquisa se constrói a partir da subjetividade 

do pesquisador, de um autor que elabora seus escritos partindo das percepções depreendidas do 

contexto em que é sujeito atuante e também participante. Nele, se busca refletir, examinar a 

cultura, o conhecimento e a ação de um grupo com o propósito de estudá-los e perceber suas 

ações e os nossos desígnios para com eles consecutados. 

Por conseguinte, o instrumento em destaque foi importante para permitir ao pesquisador 

construir o conhecimento de si e para o surgimento da subjetividade sobre uma realidade em 

que se fez presente, intentando alcançar a um objetivo previamente traçado, e logrado. 

A releitura de fatos e momentos significativos da pesquisa contribuíram para a escolha 

dos procedimentos analíticos, que nos deu as pistas intercorrentes nas entrelinhas, 

especialmente em consórcio com as avaliações, por encontro e de modo geral, diversificando e 

propiciando a interpretação ampla dos indivíduos investigados. Nesse contexto, o diário de 

pesquisa contribuiu para ajustar a tomada de direção, pois a natureza processual e dinâmica 

desse documento permitiu antever o objetivo de pesquisa de forma macro. Além disso, esse 

instrumento configurou procedimento de formação e reflexão do pesquisador, mas também do 

sujeito que o escreveu. Por conseguinte, nos auxiliou pensar e dialogar consigo, analisando as 

atividades realizadas, o desenvolvimento da aprendizagem e a ressignificação de saberes dos 

participantes do estudo, assim como revendo encaminhamentos, documentando seu percurso e 

ao mesmo tempo autorizando-se, construindo-se e tornando-se coautor de seus feitos 

socialmente. 

Conforme Borba (2008 apud BARBOSA, 2010, p. 13), o diário de pesquisa suscita “um 

re-olhar sobre si mesmo no ato de andar, fazer, estar e ser”. Para Barbosa, (2010, p. 18), ele 

“[...] cria condições para oportunizar o que podemos denominar de aprendizagem existencial, 

aquela voltada para o aprendizado não somente de fórmulas ou pensamentos prontos, mas do 

processo de elaboração de si”. 

Portanto, o instrumento em menção nos ressignificou, não apenas pela condição de 

investigador no ato de pesquisa, mas também como pessoa e sujeito em constante formação. Os 

detalhes registrados no diário do pesquisador foram significativamente importantes para que 

pudéssemos ratificar o alcance do objetivo geral do estudo e também pormenorizar questões 

percebidas e refletidas pelos educandos no processo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Alcançar às considerações finais é gratificante e extremamente preocupante. É 

gratificante porque vencemos, apesar de todas as dificuldades encontradas ao longo da 

investigação; em razão de que chegamos ao término do estudo que planejamos. À vista disso, 

há uma miscelânea de sentimentos: a satisfação pelo cumprimento do trabalho proposto, a 

alegria pela vitória conquistada e os agradecimentos pelo apoio e incentivo de todos os que nos 

acompanharam nesse processo. 

Também não podemos esquecer que é extremamente preocupante. À medida que fomos 

materializando a pesquisa nos percebemos sujeitos principiantes, com um longo caminho a 

percorrer. Questionamo-nos quanto às escolhas feitas para atender e responder ao objetivo 

geral, bem como indagamos se as atividades idealizadas para as oficinas de letramento foram 

adequadas para desenvolver nos participantes da investigação o letramento literário a partir do 

uso do gênero textual meme. 

A grande vontade é dizer que não bastou, de que precisamos continuar e procurar refletir 

outros aspectos da pesquisa, com a promessa que encontraremos respostas possíveis, e melhores 

estruturadas. Que algo novo possa nascer para além daquilo que já é conhecido a respeito da 

temática discutida na investigação. 

Não queremos afirmar, aqui, que o nosso texto é insuficiente, mas apontar que as leituras 

realizadas e as respostas encontradas não concluem e muito menos terminam o que decidimos 

estudar. Assim, reconhecemos que encontramos resultados capazes de nos motivar a ampliar a 

respeito de estudos futuros direcionados ao letramento literário, tendo como endosso o gênero 

textual meme, todavia com outros públicos e as adequações necessárias para o atingimento de 

objetivos. 

No que concerne à realização da pesquisa, acreditamos ter auferido o objetivo geral da 

investigação – analisar como o gênero textual meme pode contribuir para desenvolver o 

letramento literário de alunos do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior 

pública na cidade de Mossoró/RN. Entretanto, concebemos que esses participantes necessitam 

ampliar o repertório leitor, em particular a leitura literária, tema esse desdobrado nas oficinas 

de letramento. 

Compreendemos que a leitura é atividade essencial para que os homens possam entender 

a heterogeneidade de textos – sob diferentes formas e linguagens – e participar das práticas 

sociais com proficiência, que ser letrado significa romper as compreensões fronteiriças do tão 

somente saber ler e escrever. 
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No que se refere ao repertório leitor, expandi-lo é mais que necessidade, é fundamental 

para possibilitar que os indivíduos depreendam as contexturas e se comportem de maneira 

multifacetada em uma sociedade que cada vez mais lhes exigem entendimentos diversos quanto 

às tessituras que nela são publicizados, e ações para consigo e a interação com os demais seres. 

Ao implementarmos o tema letramento literário na pesquisa, intencionamos alargar as 

percepções dos investigados sobre essa temática, de modo a perceberem a necessidade desse 

letramento para além do contexto de aplicação do estudo, e também que esse tipo de leitura 

pode – e deve – ser abordado no espaço acadêmico, quebrando a rigidez científica sem com 

isso marginalizá-la. Consorciado ao gênero textual meme, intentamos aproximar esse texto 

híbrido do contexto cultural dos sujeitos da pesquisa, projetando estabelecer compreensão de 

forma lúdica, todavia com responsabilidade. 

Ao aplicarmos a pesquisa com estudantes em formação inicial de professores não 

delimitamos a tão somente efetivá-la, com o propósito de coletar insumos para a análise e dispor 

os resultados obtidos. Essas ações transpuseram, no sentido de que no porvir esses mesmos 

integrantes que atuaram na investigação formarão futuros leitores, e para isso é preciso 

percepção ampliada e maturidade preceptora para apresentá-los às diversas possibilidades de 

leitura, tendo em vista que essa atividade e prática social não se restringe apenas ao texto escrito. 

É preciso que outras tessituras e formas textuais também sejam exploradas no futuro ambiente 

– sala de aula – em que constituirão sujeitos sociais, inclusive as que compõem os espaços 

culturais dos educandos para além desse universo educativo, como a exemplos os memes, sem 

com isso excetuar as orientações apontadas pelo currículo 

Desse modo, acreditamos que além de formar os sujeitos que participaram da 

investigação, também tornamo-los reflexivos frente aos futuros campos de trabalho nos quais 

caberão a responsabilidade de conceber homens atuantes e proficientes quanto à leitura de 

gêneros textuais diversos e participar proficuamente das práticas sociais letradas com 

efetividade. 

Quanto à consecução das oficinas de letramento, inferimos que elas foram acertadas, 

porque permitiu desenvolver nos sujeitos da pesquisa o letramento literário. Ademais, 

oportunizou identificar a necessidade desses partícipes ampliar o repertório leitor, em particular 

a que se refere à leitura literária, assim como trouxe à reflexão possibilidades de trabalho com 

gêneros textuais heterogêneos para além dos comumente abordados na/pela escola e 

possibilitou a revisão de conteúdos e ressignificação do conhecimento quanto a temas 

anteriormente despercebidos como potenciais para a leitura, letramento e investigação, como, 

a exemplo, o gênero textual meme. 
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A maneira em como elaboramos as oficinas de letramento, ou seja, enquanto 

responsáveis pela sua construção – a considerar os sujeitos investigados, o nível de ensino, 

campo de atuação, as temáticas abordadas e o desdobramento das atividades (teórico e práticas) 

efetuadas na coletividade –, revela que o caminho seguido se mostrou coerente e apropriado, 

não apenas para promover a aplicação de uma pesquisa e a partir dela serem mostrados, no 

nosso entendimento, resultados significativos e de efeitos positivos para a comunidade 

acadêmica e sociedade, mas, também, por percebemos esse projeto como um produto que pode 

ser adequado e utilizado por profissionais formadores de leitores com diferentes públicos e 

espaços escolares (Ensinos Infantil, Fundamental e Médio) diversos, intentando desenvolver 

letramentos e o ascendimento de sujeitos proficuamente leitores, críticos e aptos a exercerem a 

cidadania efetivamente, compreendendo os textos e discursos e a partir deles posicionando-se 

acerca de seus entendimentos e o(s) conteúdo(s) abordado(s). 

Sobre gênero o gênero textual meme, compreendido inicialmente pelos sujeitos da 

pesquisa para o cunho humorístico, transpôs as percepções relacionadas à comicidade. Os 

participantes entenderam-no como texto que requer leitura atenta para apreender as 

intencionalidades propostas pelos indivíduos que os criaram. Quando consorciado à temática 

literária, esse texto híbrido não apenas estabeleceu aproximação com o contexto cultural dos 

integrantes, bem como permitiu desenvolverem o letramento literário. 

Para além do espaço da pesquisa, o gênero em foco foi depreendido pelos partícipes 

como possibilidade textual a ser trabalhado em outros contextos educativos, e não apenas no 

âmbito universitário, como assim o fizemos; como recurso didático a ser trabalhado com o 

público infantil, inserindo esse auditório a experiências criativas e sobrepujando as barreiras 

curriculares. Além disso, se apresentou contextura em potencial para a percepção quanto à 

diversidade de textos e formas textuais e para a leitura e ascendimento de letramentos. 

No que concerne à metodologia aplicada (pesquisa-ação) na investigação, acreditamos 

que a escolha foi adequada. As oficinas de letramento permitiram que ação e pesquisa 

caminhassem juntas. A todo o tempo houve o envolvimento volitivo dos participantes para a 

consecução da pesquisa. Os integrantes se mostraram instigados e desafiados a depreender 

conhecimentos e dar novos sentidos aos saberes que já experienciaram. 

Além disso, a formação de equipes foi ponto em destaque e que também caracteriza 

particularidades da pesquisa-ação, entre elas a apreender conteúdos, significar sentidos, 

ressignificar conhecimentos e avaliar as ações executadas com continuidade, para readequar 

procedimentos ou, se não, melhorar a qualidade da aprendizagem. 
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Acerca do diário de pesquisa, entendido a princípio apenas para detalhar as oficinas de 

letramento, esse instrumentário rompeu as necessidades escritoras do pesquisador, tendo em 

vista que oportunizou refletir posturas frente ao campo de investigação e também para além 

desse universo. Ademais, deu novo sentido a esse sujeito em se perceber como protagonista de 

seus feitos na coletividade e a se reconhecer com qualificações para a docência, em especial a 

docência acadêmica. 

Sobre tudo o que foi dito, concluímos que a investigação se mostrou acertada, pois 

possibilitou desenvolver nos participantes do estudo o letramento literário a partir do uso do 

gênero textual meme. Para além do alcance almejado, nos formou. Houveram momentos em 

que precisamos reavaliar posicionamentos para atender as necessidades da pesquisa e 

aproximar os sujeitos envolvidos para o contexto de aplicação do trabalho. Logo, afirmamos 

que o estudo não se delimitou a ser aplicado por um pesquisador, mas também por um sujeito 

que transformou a forma de agir e se perceber no processo. 

No que se refere às investigações futuras, intencionamos reproduzir a mesma pesquisa 

aplicada nesse estudo – com as adequações necessárias para atender o público a ser analisado 

–, entretanto no contexto do ensino básico da rede pública, em particular com alunos do 9º ano 

do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, disciplina Língua Portuguesa, objetivando 

perceber como esse universo educando desenvolve o letramento literário a partir do uso do 

gênero textual meme; comparar os níveis de desenvolvimento leitor dos públicos referenciados; 

e triangular os dados consolidados na pesquisa de mestrado e dos resultados que porvirão no 

que diz respeito à leitura literária. 

Ratificamos que o gênero textual meme: apresenta potencialidades para o 

direcionamento de metodologias que contribuem para ampliar as habilidades tocantes aos 

multiletramentos; oportuniza desenvolver o letramento literário; e a estender o repertório leitor 

dos sujeitos, haja vista haver nessa forma textual elemento de formação humana, formação essa 

que no nosso entendimento compete à responsabilidade da escola em fortalecê-la. 

Acreditamos que esse texto híbrido não se limita tão somente a essas perspectivas. 

Enquanto oportunidade para a pesquisa, ele pode ser entendido como o caminho para qualificar 

e dinamizar o trabalho com a leitura em disciplinas voltadas para o ensino-aprendizagem – 

como, a exemplo, Língua Portuguesa, Didática e Mídias e Tecnologias Digitais, cujos espaços 

variam públicos diversos (Educação Infantil, Ensino Básico e Ensino Superior) –, na tentativa 

de reverter o quadro de resultados falhos, como o PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes) e Retratos de Leitura. Além disso, pode propiciar o redimensionamento das 

práticas de leitura na escola, incluso, aqui, a leitura literária; estar articulado com o cotidiano 
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social, a exploração de diferentes semioses e suas possibilidades indiciadoras de sentido e 

ordenamentos sobre a questão ética, essencial às práticas de compartilhamento de mensagens. 

De igual modo, os memes podem compor momentos formativos capazes de mobilizar 

alunos à criatividade, à reflexão sobre os usos da linguagem e incitar o manuseio das tecnologias 

com olhar crítico sobre os processos de circulação e recepção de textos que integram o nosso 

dia a dia. Além do mais, esse gênero é identificado como forma de expressão da cultura digital 

e também pode ser entendido como elemento motivador de determinadas práticas pedagógicas. 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA A 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA ACADÊMICA À DIREÇÃO DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Prezada Diretora, 

Solicitamos autorização institucional para realizar a pesquisa intitulada LETRAMENTO 

LITERÁRIO A PARTIR DO USO DO GÊNERO TEXTUAL MEME a ser executada na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte pelo pesquisador Helyab Magdiel Alves 

Lucena, sob a orientação da Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. Diante disso, venho 

respeitosamente solicitar a autorização de Vossa Senhoria para a consecução da pesquisa de 

mestrado com alunos (as) do 6° período do Curso de Pedagogia no semestre 2019.2, a qual 

ocorrerá sob a forma de Oficinas de Letramento. Os dados coletados a partir do estudo serão 

protegidos por sigilo ético, não sendo mencionados os nomes dos participantes. A participação 

da universidade no estudo em questão não oferece danos ou prejuízos aos integrantes da 

pesquisa, tampouco à própria instituição, visto que não tem o intuito de questionar ou avaliar a 

sua qualidade educacional. A investigação objetiva contribuir para que os sujeitos da pesquisa 

possam desenvolver o letramento literário a partir da utilização do gênero textual meme. Ao 

mesmo tempo, pedimos a permissão para que o nome desta instituição possa constar nos 

escritos da dissertação, caso necessário, bem como em futuras publicações na forma de artigo 

científico. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção. Caso deseje mais informações ou a confirmação da idoneidade 

desse estudo, por favor dirigir-se à Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, docente do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO, associação ampla Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte -

IFRN. 

 

Mossoró, _____/_____/_____ 

 

___________________________________________________ 

Helyab Magdiel Alves Lucena 

Mestrando do POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN) 

 

___________________________________________________ 

Verônica Maria de Araújo Pontes 

Professora do POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN) 

 

(    ) Concordamos com a solicitação           (    ) Não concordamos com a solicitação 

 

___________________________________________________ 

Direção da Faculdade de Educação da Instituição Universitária 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ALUNO (A) DA 

INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Letramento Literário a partir do uso do 

gênero textual meme, desenvolvida como trabalho de mestrado pelo Programa de Pós-

Graduação em Ensino - POSENSINO, associação ampla Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. Sua participação 

é voluntária, o que significa que a qualquer momento você poderá desistir, retirando seu 

consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

A pesquisa tem como objetivo geral: Analisar como o gênero textual meme pode contribuir para 

desenvolver o letramento literário de alunos do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino 

superior pública na cidade de Mossoró/RN.  

Fui informado, também, de que a coleta de dados da pesquisa em questão desenvolver-se-á a 

partir de Oficinas de Letramento com os alunos (as) do 6° período do Curso de Pedagogia. 

Estou esclarecido, ainda, de que a participação neste estudo não oferece danos ou prejuízos aos 

participantes do projeto em questão, nem tampouco à Instituição Educacional. 

Os pesquisadores responsáveis pela investigação são o mestrando Helyab Magdiel Alves 

Lucena, do Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO, associação ampla 

UERN/UFERSA/IFRN, e sua orientadora, a Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes, 

docente do Programa em menção. 

É estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de esclarecer quaisquer dúvidas e 

demais informações que sejam necessárias no momento da realização do estudo ou 

posteriormente, por meio do telefone (84) 9.8787-5437 do POSENSINO 

(UERN/UFERSA/IFRN).  

Consentimento Livre 

Após ter sido devidamente informado/a dos aspectos relacionados à pesquisa e ter elucidado 

todas as minhas dúvidas, eu ____________________________________________________, 

portador/a de Identidade n.°_____________________, aluno (a) do 6º período do Curso de 
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Pedagogia, concordo em participar da pesquisa Letramento Literário a partir do uso do gênero 

textual meme e concedo os direitos da participação por meio das atividades desenvolvidas para 

a pesquisa realizada na Instituição 

____________________________________________________________, desenvolvida pelo 

mestrando Helyab Magdiel Alves Lucena, sob a orientação da Profa. Dra. Verônica Maria de 

Araújo Pontes, para que sejam utilizados integralmente ou em parte sem condições restritivas 

de prazos e citações a partir desta data. Da mesma forma, dou permissão e o uso das referências 

a terceiros, ficando o controle das informações a cargo desses pesquisadores do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN). Autorizo, assim, a publicação dos dados 

da pesquisa, que me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Mossoró, ______/_______/_______. 

 

___________________________________              _________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador                                     Assinatura do Participante 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO GERAL DAS OFICINAS DE LETRAMENTO 

 

1) Em linhas gerais, como você avalia as oficinas de letramento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) As discussões e exemplificações foram claras para que você pudesse entender a proposta da 

pesquisa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3) Você considera que desenvolveu o letramento literário a partir do uso do gênero textual 

meme? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Que contribuições você pode dar para a realização de futuras oficinas de letramento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Cite alguma ou algumas fragilidades vivenciadas por você nessa oficina. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Cite algum ou alguns pontos positivos dessas oficinas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Qual o momento que você mais gostou? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – TEXTO NINGUÉM CONFUNDE CARTA DE AMOR COM 

NARRAÇÃO DE FUTEBOL (HELOÍSA AMARAL) 

 

Em nosso dia-a-dia, quando lemos ou ouvimos gêneros discursivos mais frequentes no 

cotidiano, os reconhecemos na hora. É esse reconhecimento que nos permite a comunicação 

imediata em diferentes situações. Outros gêneros, mais distantes de nossos domínios diários de 

comunicação parecem estranhos ao ouvido e, para compreendê-los melhor, precisamos 

examiná-los, usar dicionários, quase como se estivéssemos tratando com uma língua 

estrangeira. 

Um exemplo de gênero bem conhecido é a carta de amor. Embora cada uma tenha suas 

particularidades — dependendo de quem escreveu, em que época escreveu ou para quem 

escreveu — quando lemos cartas de amor sabemos de que gênero se trata porque todas têm 

semelhanças gerais entre si. Isso ocorre porque as pessoas que escrevem esse gênero estão numa 

situação de comunicação cujos elementos se repetem: há alguém afetivamente interessado em 

alguém, que espera que a pessoa objeto de seu interesse tome conhecimento de seus sentimentos 

por meio da carta. Outro exemplo de gênero textual muito fácil de reconhecer, desta vez oral, é 

a narração de um jogo de futebol pelo rádio. Enquanto torcedores ansiosos acompanham, um 

narrador descreve e comenta os lances da partida, estabelecendo um vivo diálogo com o 

ouvinte. Podemos afirmar que esse diálogo é entre conhecedores do esporte. O narrador precisa 

conhecer bastante de futebol, e os torcedores, por sua vez, devem ter conhecimentos suficientes 

da área futebolística para entender a narração que o locutor faz. 

[...] 

Os infinitos gêneros textuais, todos os existentes, assemelham-se nesses aspectos: são 

formas de linguagem que têm elementos mais ou menos estáveis para que as pessoas possam 

recorrer a eles para se comunicar, entre eles tom e ritmo. Esses elementos tornam-se estáveis e 

reconhecíveis nos gêneros porque vão se confirmando a cada vez que são produzidos. Isso 

acontece porque gêneros discursivos são produtos de situações de comunicação parecidas, em 

áreas de conhecimento ou experiência humana semelhantes. 

Voltando aos exemplos acima, cada vez que alguém narra, em qualquer época, um jogo 

de futebol vai ter que se submeter aos acontecimentos que narra, ao conhecimento das regras 

do futebol, ao objetivo da comunicação [...], ao tempo pré-determinado em que o jogo acontece, 

aos lances mais ou menos emocionantes da partida. Isso dá estabilidade a elementos do gênero, 

como tom e ritmo, por exemplo. 
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Mas, se alguns elementos do gênero são estáveis, outros não. No caso da narração de 

futebol, podemos sentir a diferença entre a modalidade transmitida pelo rádio e a transmitida 

pela TV. No segundo caso, a rapidez característica da transmissão radialística desaparece. O 

ritmo rápido não é necessário porque o narrador, na TV, compartilha imagens com o 

expectador, não tem necessidade de descrever minúcias. Com isso, criam-se oportunidades para 

alguém fazer comentários, dialogando com o narrador e com o público que observa os lances 

da partida. 

Na carta de amor, também há mudanças relacionadas com a época, embora a situação de 

comunicação em que são escritas seja semelhante ao longo do tempo. 

[...] 

Certamente as cartas de amor atuais (ou e-mails de amor) não usam a mesma linguagem, 

mas com certeza são escritos por uma pessoa apaixonada, para o objeto de sua paixão ler, com 

a finalidade de contar, à distância, o quanto ama e precisa dessa pessoa, objeto de amor. E por 

que à distância? Por que alguns sentem a necessidade de escrever suas juras de amor e não 

declará-las pessoalmente? [...] 

Assim como nas duas situações exemplificadas até aqui, cada uma das inúmeras situações 

de comunicação que ocorrem no dia-a-dia exige gêneros próprios para acontecer. E, retomando, 

se forem situações que acontecem em circunstâncias parecidas, elas marcarão o gênero que 

nelas ocorre com expressões próprias e darão a cada um deles um “tom” muito particular.  

Os exemplos são infinitos: todos os gêneros médicos, como as receitas, os pedidos de 

exame, os artigos científicos etc.; os jurídicos, como as leis, as petições, os discursos da defesa 

e da acusação etc.; os esportivos, como narrações de jogos, tabelas de campeonatos, crônicas 

esportivas etc.; os jornalísticos, bastante conhecidos; os gêneros escolares, como a dissertação, 

as questões de provas, as atividades que se seguem à leitura de textos, as comunicações 

escola/família etc.; os científicos, com particularidades em cada área de conhecimento; os 

técnicos, como os da informática e todas as demais possibilidades de comunicação humana. 

Se há comunicação, diálogo entre pessoas, há gênero. Assim, os gêneros textuais, como 

você pôde ver pelos exemplos, são a língua viva, a língua tal como ocorre em situações de 

comunicação social, sejam essas situações mais formais ou menos formais. 

[...] 
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ANEXO B – O QUE É LETRAMENTO? (KATE M. CHONG) 

 

 

Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado, não é treinamento 

repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é 

diversão é leitura à luz de vela ou lá fora, à luz do sol. São notícias sobre o presidente O tempo, 

os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de 

biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas 

de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos, sem deixar sua cama, 

é rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de 

trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias, e orientações em bulas de remédios, para 

que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa 

de quem você é, e de tudo que você pode ser. 


