UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS (PROFLETRAS)

Caderno de Atividades Pedagógicas:

LEITURA - INTERTEXTUALIDADE - JOGO:
TUDO JUNTO E BEM ARTICULADO
9º ano/ Ensino Fundamental

ALESSANDRA MARIA SILVA NASCIMENTO

SÃO CRISTÓVÃO/2017

APRESENTAÇÃO
Querido (a) aluno (a),
Este caderno funcionará como material de apoio para o seu aprendizado e tem como objetivos:
• conhecer algumas estratégias (procedimentos) de leitura;
• consolidar o conceito de paródia;
• construir sentidos na leitura de memes.
As atividades propostas contribuem para a melhoria da sua compreensão em leitura de textos que mesclam imagens, desenhos e
frases. Vamos trabalhar juntos e conhecer técnicas para resolver problemas de compreensão e interpretação textual, tomando o
estudo da língua portuguesa mais próxima da sua realidade.
Os textos aqui analisados são representações que você precisa dominar para integrar-se ainda mais aos grupos sociais em que
circula, valorizando o contexto das mídias digitais e proporcionando um estudo da língua de forma simples.
Neste material de apoio pedagógico, você encontra conceitos, exemplos e exercícios que, relacionados ao seu universo, perfazem
um percurso de leitura necessário para seu crescimento, tudo com temas atuais e motivadores. Será um esforço conjunto: você,
seus colegas e o professor trabalharão em equipe para que o resultado seja positivo para todos.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO
1. O (A) professor (a) se compromete a ensinar estratégias para
ler;
2. Cada aluno, tendo recebido o caderno de atividades
pedagógicas, tem a obrigação de trazê-lo para as aulas;
3. A não-pontualidade na entrega das tarefas acarretará prejuízo
no andamento da execução desse projeto;
4. A professora buscará um equilíbrio entre aulas expositivas e
atividades individuais, grupais, lúdicas e criativas;
5. O aluno tem o direito de solicitar revisão ou sanar dúvidas,
caso sinta necessidade.
Sem mais a mencionar, estando ambas as partes de acordo,
assinam este compromisso:
Professor (a): __________________________________________________
Oi pessoal, para estimular nosso compromisso, que
tal firmarmos um contrato de colaboração? Assim,

Aluno (a): ____________________________________________________

teremos consolidado atitude, respeito e iniciativa
para avançarmos nas atividades aqui propostas,
trabalhando individualmente e em equipe.
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Querido aluno,
Se você já passou por essa situação, com certeza
esteve diante de um intertexto, sendo capaz de
reconhecer a presença de um texto em outro.
Essa presença pode acontecer de diversas
maneiras, como a citação de uma pessoa célebre
ou uma paráfrase. Agora vamos aprofundar o que
você já viu, analisando os intertextos apontados
pela paródia.

- Imitação cômica ou irônica de um texto literário ou não.

Paródia

- Releitura com propósito diferente da obra original.
- Alteração das palavras ou do estilo para zombar, contestar o texto consagrado.
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Leitura de imagem
Com a ajuda do seu professor, você deverá conhecer a obra artística A Monalisa, de Leonardo da Vinci. Agora, observe essas
releituras da pintura célebre, e apresente oralmente a diferença quanto ao texto original. Que situação teria motivado a sua
produção?

Fonte: Retirado do site HTTP://euevcfazendoarte.blogspot.com. BR/2010/06/releituras-da-mona-lisa.html
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Retomando as ilustrações anteriores e em dupla, selecionem duas das releituras e adicionem uma frase
com o objetivo de compor um meme. Pensem na situação que provocou o surgimento desses memes. O
conteúdo é bem-humorado ou irônico?
Sobre a produção feita por vocês:
1) Pode-se observar a presença de duas informações: uma nova e uma velha. Quais são elas?

2) As frases escolhidas por vocês apontam para o texto original ou recria uma outra situação?

3) Que expressões linguísticas (palavras) indicam que seu texto recebeu influências de outro?

4) Pode-se dizer que sua produção é uma paródia? Por quê?

IMPORTANTE!
Aluno (a), essa atividade que acabamos de produzir tem a finalidade de reconhecer componentes do meme, conhece a sua estrutura e pode reconhecê-lo
sempre que for necessário!
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- MÓDULO 1 -

Leitura e Intertextualidade

Texto 1

Intertexto

Texto 2

Fonte ou matriz

Influência explícita ou implícita

Paródia
Recebe influências
do texto 1

A seguir, você tem um texto-fonte que influenciou o texto presente na coluna logo abaixo.
No entanto, a imitação não é fiel, ela traz novo efeito de sentido, pois a finalidade de quem
o produziu é diferente:
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Texto Original

Texto Original

Canção do Exílio

Você já deve ter visto várias paródias
musicais. Observe ao lado uma
propaganda que parodia a letra de uma
canção brasileira:
“Olha, que coisa mais linda,
mais cheia de graça,
tão bela menina, que vem e
que passa a caminho do mar...”

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores
Fonte: DIAS, Gonçalves. Poesia e prosa completas.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1998

Tom Jobim.

Texto Parodiado

Texto Parodiado

Canto de Regresso à Pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Fonte: ANDRADE, Oswald de. Cadernos de poesia do
aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. 1999.

Fonte: http://consumoepropaganda.ig.com.br/ index.php/2010/07/06/
olha-que-couve- mais-linda/
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Texto Original

Texto Original

Parábola dos trabalhadores da vinha
No texto bíblico, Jesus utilizou a seguinte
frase para concluir sua narrativa: “E assim,
os últimos serão os primeiros, e os primeiros
serão os últimos” (Mateus 20:16). Sobre esse
versículo, muitos estudiosos defendem
a ideia de que Deus trata a todos com
igualdade. Já no trecho abaixo, é possível
perceber uma subversão a partir da palavra
“desclassificados”, o que caracteriza a
paródia.
DA VINCI, Leonardo. A Monalisa.

Texto Parodiado

Texto Parodiado

Disponível em: https://quemdisse.com.br/frase/os-ultimos-serao-os-desclassificados/104876/.

Fonte: http://www.topimagens.com.br/ semana/2047-expectativa-e-realidade.html. Acesso

Acesso em: 01 dez 2017.

em: 04 dez 2017
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Vê-se que a imagem do meme recupera um outro texto. É essa influência que chamamos de intertexto - responsável pelo propósito
comunicativo pretendido. A mescla de imagens e palavras também deve ser analisada tanto na produção quanto na recepção dos
memes.
Do ponto de vista de quem produz, o intertexto é o que sinaliza crítica ou humor ao integrar palavra e imagem. Se o leitor não
identifica essa estratégia, dificilmente atribuirá humor ou ironia ao que lê.

IMPORTANTE!
Uma das maneiras de analisar o intertexto é por meio da inferência, ou seja,

Dedução a partir do contexto

processamento mental

busca do significado implícito

Exemplos: Você precisa fazer escolhas por meio da leitura, confirmando-a através das pistas dos textos e de seus conhecimentos,
então se diz: “Isso pode significar...”, “Está claro que...”, “É obvio que ...”, “É possível que...”
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Atividade
Muitas vezes, recebemos uma enxurrada de informações
por meio do celular, do computador, da TV e de vários outros
suportes. Gostando ou não do que recebemos, uma tentativa
de leitura é realizada. Já recebeu um meme e não entendeu
nada? Recebeu e achou hilariante e o compartilhou com os
seus contatos? Tanto uma quanto a outra situação sugere
que os memes exigem nossa atenção para ler, compreender
e interpretar. Daí a necessidade de fazer inferências.
1. Quem são as pessoas que acreditam em tudo que leem na
internet?

2. O que pode acontecer com elas?

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt Meme-Jout3.jpg.
Acesso em 20 nov. 2017
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3. Existe um grupo que não crê em tudo o que lê? Que características apresentam esse grupo?

4. Com que finalidade se fez uma campanha intitulada “Internet sem vacilo”?

5. Ao ler o anúncio publicitário que tem cara de meme, o que você pensa sobre seu comportamento e dos outros nas redes sociais?

6. Pode-se afirmar que a expressão “Gente que acredita em...” pode recuperar outros temas. Quais?

7. Baseado na resposta à questão anterior, as construções indicadas por você indicam humor ou ironia? Justifique.

IMPORTANTE!
Se você formulou hipóteses que teriam gerado esse texto e do modo como deve ser interpretado, seguramente utilizou algum processo inferencial. No texto
da página anterior, a primeira impressão é de que ele propõe uma crítica a quem lê sem questionamento. Trata-se de uma iniciativa da UNICEF (Fundo das
Nações Unidas para a Infância) e outros parceiros para fazer refletir sobre quais decisões são mais coerentes quando usamos a internet. Há limite para isso?

- 13 -

- MÓDULO 2 -

Composição do Gênero

Meme também é texto?
Curiosamente, você aluno (a), já deve ter se deparado (a) com
vários memes vindos do mundo da internet, alguns hilariantes
e outros bem ácidos. Você deve ter gostado tanto que
possivelmente o enviou para boa parte dos seus contatos, não
é mesmo?
O meme é considerado texto: ele transmite uma informação e
essa mensagem cômico-irônica se espalha rapidamente como
um vírus, daí o uso do termo viralização. Na verdade, essa
circularidade que o meme assume, torna-o bastante popular e
atinge milhões de pessoas.
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Fonte: http://primeirodigital.com.br/conteudo/virou-meme-vivou-manchete/

A palavra “meme” vem do termo grego memesis e quer dizer imitação. Há várias maneiras de manifestação de memes, como
vídeos, imagens, frases, músicas etc. Seja como for, os memes reatualizam situações e atitudes comportamentais por meio de suas
informações virais. Portanto, também há leitura dos memes, sendo necessária sua compreensão e interpretação. É por essa razão
que você ri e os compartilha! Achou legal? Então vamos nos aprofundar mais no assunto.
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Estudando os memes
Texto 1

Fonte:http://tirinhasdomemes.blogspot.com.br/ 2012/05/5-coisas-que-eu-falo-na-escolafaculda de.html. Acesso: 30 out. 2017
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Sobre o meme capturado da página “Tirinhas de Memes”, identifique:
1) A ideia contida no meme representa:
A) saudade

(B) desrespeito

C) humor

(D) outra

2) O que indica a expressão facial no meme?

3) Pode-se dizer que há marcas intertextuais (ou mesmo paródia) quanto ao comportamento em sala de aula, a partir:
A) do título, pois se trata de exemplos que todos costumam praticar;
B) do título e das frases que compõem o meme para enfatizar a paródia exclusivamente;
C) exclusivamente da imagem, já que ela traduz de modo irônico a vida escolar;
D) do título, imagem e frases, uma vez que mostram uma ideia de comportamento na escola e maneira bem humorada;
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Texto 2

Fonte: https://007blog.net/tirinhas-de-memes-para-o-facebook/ Acesso: 30 out. 2017.

Fonte: http://ahoradevirarborboleta.blogspot.com.br/2011/11/tirinhas-e- memes-da- semana-para- os.html
Acesso: 30 out. 2017.Para responder as questões 4,5,6 e 7, observe atentamente o texto 2.
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4) A ideia contida no texto 2 representa:
A) maior empenho na atividade escolar representada pelas vezes que se lê;
B) mais cuidado com o que se publica nas redes, pois se lê e relê inúmeras vezes;
C) as postagens em redes sociais não precisam ser revisadas;
D) todos os alunos assumem a postura do 2º quadrinho.
5) Esse meme apresenta dois contextos de uso da língua bem diferentes. Quais são?

6) Pensemos nos elementos visuais, traços e cores. Apenas esses definiriam o tema tratado? Como você o reconheceu?

7) Que vocábulos utilizados indicam a presença do intertexto? Trata-se de Linguagem formal ou informal?

8) Esses intertextos são recortados da nossa realidade. Você se identifica melhor com qual das situações?

9) Imagine a rotina escolar de onde você estuda e cite quais outras situações costumam gerar memes.
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10) Compare os textos 1 e 2 e apresente:

Texto 1

Texto 2

TEMA

ELEMENTOS/COMPONENTES
QUE APONTAM O INTERTEXTO

LINGUAGEM QUANTO AO GRAU
DE FORMALIDADE

IMPORTANTE!
Podemos utilizar a nossa língua portuguesa para representar, de forma crítica ou bem humorada, várias situações a nossa volta. Aqui trabalhamos elementos
verbais dos memes, como itens determinantes para a compreensão e a interpretação. Sem dúvida, trata-se de um gênero atual e capaz de atrair o interesse
de leitores experientes ou iniciantes e cujas características irão evidenciar a paródia.
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APROFUNDANDO AINDA MAIS...
Observe o nível de formalidade da língua!

Meme 01

Meme 02

Meme 03

Meme 04

F01: http://vivendocomoumgato.blogspot.com.

F02: https://br.pinterest.com/

F03: https://br.pinterest.com/carolina280610/felix-bicha-

F04: https://me.me/t/herminia

br/2013/07/vem-pra-caixa-vocetambem.html

cristinadamsioc/hahaha/?lp=true

m%C3%A1/?lp=true

1.Pode-se dizer que a linguagem nas figuras 01 e 02 é formal ou informal? Que traços linguísticos indicam sua resposta?
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2. Que contexto ou situação geraram esses memes?

3. A respeito do meme 03, há uma crítica:
A) a pessoas que abandonaram a escola;
B) ao descuido com a ortografia;
C) ao desconhecimento sobre uso da língua informal;
D) a pessoas que continuam estudando e não aprendem o português;
4. Sobre a intenção de quem produziu o meme 04, infere-se que:
A) as marcas de oralidade indicam que não sabe escrever;
B) as marcas de oralidade servem para aproximar a mensagem da realidade;
C) as repetições são desnecessárias e poderiam ser retiradas, mantendo a paródia mêmica.
D) ao escrever “ta” no lugar de “está” o produtor não propõe uma mensagem conectada com a linguagem coloquial.
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IMPORTANTE:
Gostou de analisar os memes? Espero que tenha motivado sua reflexão, despertado sua curiosidade e feito você trocar idéias com a turma, especialmente
porque sua atenção se volta para o que há de novo, moderno e criativo. Então, deu para perceber que vivemos em uma sociedade extremamente visual e
temos que escolher diversas linguagens para usar: sobretudo a nossa língua portuguesa que permanece forte e rica nas práticas comunicativas do dia a dia.
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Situação Final
Vamos brincar?

JOGO DA MONALISA CANGACEIRA
A finalidade deste jogo é estimular, de forma lúdica, a leitura
de textos parodiados, de modo a desenvolver as habilidades de
inferência, análise e reflexão. Tais habilidades servirão para que
você leia qualquer texto.
Agora é hora do jogo!!! Mas antes de começarmos, leia as
instruções:
Fase 1
- Posicionados em um círculo, cada jogador escolhe um envelope
e só pode abri-lo ao sinal do mediador (professor);
- Em cada envelope há um desafio e uma carta do jogo: leia esse
desafio e aguarde a orientação do mediador sobre a pergunta.
Se não entendeu, levante a mão para tirar dúvidas;
- Analise em silêncio a sua carta: em uma das faces há um texto
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imagético, geralmente um meme. Associe esse texto ao seu desafio, executando as inferências que achar necessárias.
- Ao sinal do mediador, caro (a) aluno (a), expresse oralmente o seu desafio para a turma, apresentando qual a sua impressão.
Ao finalizar essa parte do jogo, você deve ter percebido que as cartas se compõem de gêneros como cartuns, provérbios, poemas,
pinturas, memes e outros que circulam na internet ou no seu cotidiano. Todos eles apresentam um intertexto, ou seja, um texto
que é aproveitado em outro, mas que pode tomar novo significado bem diferente do original.
Fase 2
Aqui todos os jogadores são desafiados a formar pares, unindo os textos-fonte e os intertextos reconhecidos, e explicar a relação
(paródia) entre a dupla de cartas: O detalhe é que existem grupos de cartas categorizadas por cores diferentes (amarelo, vermelho,
verde e lilás). É preciso que você tenha senso de observação e memória da fase 1. Envelopes amarelos apresentam um traço comum,
que é descobrir a informação nova e a velha. Dessa maneira, quem está com o envelope amarelo tem uma carta equivalente em
outro envelope da mesma cor. Que tal descobrir quem forma dupla com você?
Fase 3
Parabéns, se você chegou até aqui, conseguiu superar as etapas anteriores.
Agora, espere o sinal do mediador para que cada dupla formada na fase 2 possa, a partir das cartas parodiadas, formar um quebracabeça, que funcionará como fonte de informação e enriquecimento. Atenção: observar que uma face da carta apresenta um
meme e a outra face é parte do quebra-cabeça.
Boa sorte!!
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Discutindo sobre o jogo
Chegam ao fim nossas atividades! Espero que tenham te cativado. Para melhor refletirmos sobre a execução e os resultados,
diga qual a sua impressão sobre elas.
Que fase você considera mais complexa?
Qual ação foi a mais legal para você? Por quê?
Que novos arranjos e adaptações podem ser feitos para continuar a jogar e aprender sobre os intertextos?
Caro(a) professor(a),
Este é um guia que busca aprimorar suas práticas pedagógicas, considerando as dificuldades que nós educadores
experimentamos cotidianamente. Este trabalho visa construir uma nova escola, favorecendo a autonomia de cada aluno no
percurso da aprendizagem.
É importante não perdermos de vista uma formação permanente, que promova condições de os alunos desenvolverem de
forma cooperativa a compreensão leitora: o foco é trazer para a sala de aula um gênero muito presente entre os jovens – o meme
– e evidenciar, a partir dele, a presença do humor e da ironia como elementos determinantes da paródia na leitura. Tal intento
nasceu da proposta de elaboração de um objeto de aprendizagem suscitado no PROFLETRAS (mestrado profissional vinculado à
Universidade Federal de Sergipe/SE).
O objetivo deste caderno é construir uma prática comprometida com a mudança de perspectiva de proficiência em leitura
na educação básica, que lhe oriente no trabalho de leitura em sala de aula por meio do conceito de intertextualidade materializado
em memes. Configura-se como um desafio cognitivo tanto para mim quanto para você, uma vez que se exige uma postura ativa e
reflexiva, minimizando as deficiências detectadas na turma. A aplicação deste material, revestida com sua personalidade e atitude
comprometida com a docência, é capaz de melhorar a formação do aluno-leitor..Como sugestão para compreender melhor as
atividades, leia o relatório que descreve a pesquisa orientadora desse caderno.
Acredite que ainda e sempre vale a pena marcar a vida com gestos de luta, mesmo que sejam apenas tentativas, e bom
trabalho!!!
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Anexo 1

Quebra-cabeça em
A Monalisa Cangaceira (24 peças)

Disponível em http://blogs.diariodonordeste.com.br/design/arte/monalisa-sera-vendida/Acesso: 10 fev 2017

- 27 -

Cartas para Envelopes Amarelos
Desafio: O que aparece no texto que já era conhecido (informação velha) e qual a novidade (informação nova)?
1

1

2

2

Disponível em http://ppsiquiatria.blogspot.com.

https://www.imagemwhats.com.br/amanha-e-

Disponível em http://www.putsgrilo.com.br/

Disponível em http://www.putsgrilo.com.br/

br/2011/09/releituras-de-mona-lisa-1-versao.html

sabado-expectativa-e-realidade/

curiosidades/quadro-o-grito-versoes-e-releituras-de-

curiosidades/quadro-o-grito-versoes-e-releituras-de-

Acesso em: 10 fev 2017.

Acesso:15 ago 2017.

animacoes-a-politica/. Acesso 14 fev 2017.

animacoes-a-politica/. Acesso 14 fev 2017.

3

3

Disponível em https://notasaocafe.wordpress.com/ 2007/05

Disponível em http://trombadeelefante.

/30/o-grito/.

blogspot.com.br/2013/01/o-grito.html.

Acesso 15 ago 2017.

Acesso: 15 ago 2017.
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Cartas para Envelopes Lilás
Desafio: Sem as palavras, a imagem teria o mesmo significado? Que sentido a ligação das frases às imagens promove?
4

4

Disponível em http://geradormemes.com/

Disponível em https://onsizzle.com/i/em-terra-

meme/9yjm5m.

de-ciumento-fatosdadisney-celulardesligado-e-

Acesso em: 18 fev 2017.

traicao-11417626. Acesso em: 18 fev 2017.

5

5

Disponível em https://onsizzle.com/i/meu-deus-

no1g7o.

com-mesoltamiga-preciso-emprestar-1281395 .

Acesso em: 05 ago 2017

Acesso em: 05 ago 2017.

6

6

Disponível em https://educacao.uol.com.br/album/2014/10/27/

Disponível em https://me.me/t/que?since=

na-reta-final-vestibulares-e-enem-viram-piada-nas-redes-sociais.

1487614020%2C10260974%2C1.000000.

htm?imagem=26. Acesso em: 05 ago 2017.

Acesso em: 05 ago 2017.
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Disponível em http://geradormemes.com/meme/

meuamigo-nao-temdinheiro-me-solta-facebook-

Cartas para Envelopes Vermelhos
Desafio: A linguagem utilizada é mais formal ou informal? Que termos ou palavras indicam o tipo de linguagem?
7

7

8

Disponível em http://www.imgrum.org/user/

Disponível em https://twitter.com/artes_depressao/

artesdepressao/359086544/127836762453207

status/761197977914322944.

6316_359086 544. Acesso em: 15 set 2017.

Acesso em:15 set 2017.

8

Disponível em http://geradormemes.com/meme/

Disponível em http://www.imgrum.org/user/

eoxyfa. Acesso em: 15 set 2017.

sabedoriaepositividade/150171 4355/1304977438346
679497_1501714 355. Acesso em: 15 set 2017.

9

9

Disponível em https://onsizzle.com/i/pocotobr-o-que-

Disponível em https://onsizzle.com/i/o-

os-olhos-na-ve-em-a-paranoia-1437145.

que-os-olhos-nao-veem-fb-disney-ironica-

Acesso 15 set 2017.

minhas-2021916. Acesso 15 set 2017.
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Cartas para Envelopes Verdes
Desafio: Qual a graça ou ironia encontrada nos textos? Que vocábulos recuperam o texto original e permitem o humor?
10

10

11

Disponível em: http://empresarioteen.comunidades.net/

Disponível em: https://br.pinterest.com/

seu-madruga.

rafajesusmybest/estudos/?lp=true.

Acesso em: 11 mai 2017

Acesso em 11 mai 2017.

11

Disponível em http://sorisomail.com/partilha/51904.

Disponível em https://aminoapps.com/page/fnaf-

html. Acesso em: 15 ago 2017

portugues/3839322/os-melhores-memes-de-fnaf-parte-3.
Acesso em: 15 ago 2017

12

12

Disponível em http://geradormemes.com/meme/8zhv0h.
Acesso em: 26 out 2017.

Disponível em http://www.revistacircuito.
com/arquivos/11979
Acesso em: 26 out 2017.

- 31 -

Anexo 2
Quebra-cabeça em
A Monalisa Cangaceira (24 peças)

Jogo para imprimir
Caro (a) aluno (a),
Aqui está uma versão, caso se interesse por jogar não só na escola, mas em casa. Você poderá imprimir e recortar as
cartas conforme a orientação anexa. Em seguida, terá que pensar nas regras do jogo que fora executado na aula de português,
envolvendo a sua turma. É possível reformular essas normas e a forma de brincar, considerando seu objetivo e a quantidade de
jogadores. Mãos à obra...
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