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O gênero meme constituído em interfaces de contextos educacionais 

 

Ana Paula de Araújo da Silva1 

 

Resumo: Os meios de comunicação estão cada dia mais avançando tecnologicamente e, em paralelo os 

ambientes de difusão de informação também vão alcançando patamares ainda mais altos, valendo-se 

dos diversos elementos de transmitir algum conhecimento, seja ele mais textual, ou mesmo gráfico, 

como é o caso dos memes, que estão presentes nos ambientes digitais. Com isso, os memes vêm trazer 

uma nova possibilidade de tratar qualquer tema que esteja relacionado aos contextos contemporâneos, 

utilizando-se do humor visando despertar o leitor para a crítica. O propósito deste artigo é entender a 

constituição do meme, como ele é constituído e como ele torna-se uma ferramenta discursiva 

importante, tendo como a imagem de personalidades consagradas pela mídia e/ou cultura a mensagem 

textual, além disso, neste presente artigo será observado a inserção do meme nas mídias digitais, 

especificamente os jornais, que trazem algum tipo de informação relacionada à educação.  

Palavras-chave: Gênero Meme. Mídias Digitais. Contextos Educacionais. 

 

1. Introdução 

 

Com o avanço das tecnologias informatizadas e com a criação das redes sociais 

digitais, o mundo pode perceber que os sistemas de comunicação tiveram mudanças drásticas 

em sua organização e estrutura. As formas de registros de uma informação tiveram que se 

adaptarem devido às modificações nos formatos que foram criados e apresentados, 

principalmente nos últimos dez anos, pois a consolidação e os acessos constantes, 

especialmente à internet, puderam se concretizar e, ao mesmo tempo, facilitar os processos de 

leitura de diversos assuntos. Com isso, a mobilidade dos utilitários, como os notebooks e 

celulares, possibilitou também que a leitura se efetivasse como uma atividade mais prática e 

funcional, aglutinando nos roteiros de leitura gêneros digitais que emergem a cada dia, além 

de exercer um papel mais dinâmico para os processos educacionais, auxiliando na relação 

entre a informação e a educação.  

                                                           
 1 Aluna do 8º Período do curso de Letras Português, sob orientação da Prof. Drª Anair Valênia Martins Dias 

para a conclusão do curso de Letras Português pela Universidade Federal de Goiás – Regional de Catalão. 

 



2 

 

Dentre esses gêneros emergentes, o gênero meme, termo originário da obra O gene 

egoísta do pesquisador Dawkins (2015), é considerado contemporâneo em relação aos outros 

gêneros já estabelecidos e utilizados. O autor, a partir das suas observações e comparações 

com os aspectos biológicos do ser humano, especialmente o sistema reprodutor, faz uma 

alusão a respeito da criação orgânica e associada ao aspecto criativo nato, além disso, 

percebe-se, devido às mudanças de hábito, o surgimento de novos e dinâmicos leitores, que 

são altamente críticos com relação ao contato com as inúmeras formas de leituras, sejam elas 

orais ou escritas. 

 É sabido que, antes do surgimento do gênero meme, já existiam outros gêneros 

digitais que poderiam ser elencados, como, por exemplo, o e-mail, os diferentes chats, os 

mais variados web blogs e as vídeos conferências. Por isso, o gênero meme vem acrescentar e 

oferecer uma nova dinâmica para a redação de uma informação qualquer, usando o recurso da 

imagem para melhor evidenciação de sua significação.  

A presente pesquisa pretende entender o gênero meme sua estrutura compreende o seu 

conteúdo temático. No contexto educacional são estudados e seu conteúdo é analisado bem 

como a sua forma linguística. Deste modo, esse gênero se constitui, estruturalmente como 

imagens já bastante difundidas em ambientes digitais conhecidos e textos que complementam 

o significado do meme. O gênero meme passa a ser um recurso de aproximação entre o leitor 

e os gêneros digitais disponíveis, neste caso, nos jornais digitais, ou seja, nos meios de 

comunicação exibidos pelas mídias tais como Tv, internet, e outros, no caso desta pesquisa.  

Como dito, o gênero meme se constitui a partir de dois elementos fundamentais: o 

texto escrito e as imagens, que podem, ainda, incluir algumas animações. Citam-se como 

exemplo os memes animados que circulam pela internet e televisão, desta maneira 

configurando-se numa maior dinâmica, tanto na sua utilização, leitura, bem como a 

interpretação.  

O aparato teórico desta pesquisa em relação aos estudos sobre os gêneros será 

fundamentado nos postulados de Bakhtin (2003), Marcuschi e Xavier (2005) e Marcuschi 

(2008), que refletem sobre a estrutura e os aspectos pertinentes à discussão sobre o gênero. 

Para uma melhor reflexão sobre meme, visto que se configura numa discussão recente, tem-se 

Lisboa (2015) e Dawkins (2015). 

A pesquisa caracterizada aqui neste artigo discutirá sobre o gênero meme, o que é o 

que representa, para depois buscar uma análise mais elaborada dos memes escolhidos nos 

jornais digitais específicos, os memes, corpus, em análise foram retirados dos sites: 

www.noticias.r7.com; www.brasilcola.wordpress.com. Onde foram feitas as buscas nos 

http://www.noticias.r7.com/
http://www.brasilcola.wordpress.com/
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jornais virtuais também foram observados os contextos educacionais inseridos e propagados 

pela mídia.   

Com isso, as suas diversidades tornam-se inesgotável. Desde os enunciados mais 

simples até os mais complexos, as suas modalidades variam de acordo com o cotidiano de 

cada um que utiliza. Além disso, conforme dito anteriormente, será discutido teoricamente 

sobre o gênero meme e sua estrutura composicional e seu conteúdo temático. 

Dentro de um universo, ou seja, no, mundo contemporâneo, os leitores têm acesso a 

inúmeros textos, seja em livros, revistas, filmes, letras de músicas, e até mesmo nas redes 

sociais disponíveis na contemporaneidade. Dessa forma, surgem possibilidades que permitem 

explorar os mais variados assuntos, ou mesmo os diversos enunciados, além das suas 

utilizações e interpretações alguns desses com objetivos educacionais. 

O que é preciso levar em conta não é simplesmente a quantidade e/ou possibilidades 

dos memes, mas as verdadeiras funções destes gêneros. Este trabalho também abre 

possibilidade para muitos questionamentos com relação à inserção dos memes para chamar a 

atenção dos leitores a respeito das notícias que são veiculadas nos jornais, tanto impressos, 

quanto digital. Não basta redigir uma notícia, é preciso que ela seja realmente assimilada pelo 

público leitor, fazendo que ela seja realmente compreendida e cumprindo seu papel que é 

informar. 

E é por meio desses pensamentos que a pesquisa se justifica, não somente na busca de 

uma valorização desta estrutura textual, que soma elementos importantes como o texto e a 

imagem, mas, sobretudo na investigação das formas como o gênero meme se apropria destes 

elementos multimodais e passa a ser um recurso significativo para a produção de sentido no 

gênero. Além disso, o comportamento do leitor é fundamental para que seja ainda mais 

difundido, devido aos compartilhamentos frequentes que são efetivados na internet, 

especialmente nas redes sociais. 

Neste artigo adotou-se como metodologia a coleta de dados e informações 

aprofundadas nas discussões teóricas, especialmente nos jornais digitais na internet que 

utilizam o meme como recurso de comunicação. Além disso, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, que nos permitiram o conhecimento de material relevante. Utilizamos teóricos 

como, Dawkins (2015), Lisboa (2015) e outros. 
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2. Gêneros; estrutura e linguagem 

 

Nesta seção serão abordados os princípios teóricos a respeito dos gêneros e suas 

especificidades por meio dos estudos de Bakhtin (2003), Marcuschi (2008) e suas releituras. 

Mas, antes de adentrar nos conceitos postulados por esses teóricos, deve-se pensar em 

conceitos mais basilares acerca da proposta desta pesquisa, para que possa ser melhor 

compreendida pelos leitores.  

Para inaugurar a linha que será seguida no projeto, serão reportados conceitos mais 

simplistas, como a definição que se encontra no dicionário eletrônico Michaelis, que 

apresenta o significado de gênero, e esse, por sua vez, pode atingir interpretações mais 

amplas, porém estão de comum acordo com muitos teóricos que o definem não se 

distanciando da realidade desta pesquisa, “gê. ne.ro s. m. 5. Espécie, casta, raça, variedade, 

sorte, categoria, estilo etc. 6. Lit. e Bel.-art. Assunto ou natureza comum a diversas produções 

artísticas ou literárias. S. m. pl. Com. Quaisquer mercadorias” (MICHAELIS, 2004, p. 43). 

Os gêneros textuais transitam por todos os interesses discursivos com sucesso e 

desenvoltura e, principalmente, com a rapidez e a adequação que a situação exige. Já é 

amplamente conhecida a perspectiva bakhtiniana na qual se sustenta que uso da língua ocorre 

em forma de enunciados que são organizados em conteúdo temático; estilo e estrutura 

composicional. Cada enunciado é particular, mas seu campo de utilização a situação 

comunicativa apresenta os gêneros discursivos, mais precisamente, os tipos relativamente 

estáveis de enunciados. 

Segundo Bakhtin (2003), entendemos que os gêneros são práticas sócio 

comunicativas, podendo ser influenciados por fenômenos sociais e dependentes da situação 

comunicativas. Significa que no momento da interação, oral ou escrita, o ser humano recorre a 

um gênero, mesmo sendo essencial a uma determinada situação, bem como a vontade do 

enunciador, a intenção do falante, o gênero é determinado pelo campo discursivo, encontra-se 

na forma de comunicação dos seres humanos. 

Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso estão vinculados às esferas da 

comunicação humana, apresentam características relativamente estáveis e são, portanto, de 

caráter social e dinâmico. A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas por 

que são inesgotáveis as possibilidades do multiforme atividade humana é porque em cada 

campo dessa atividade é integrada a repertorie do gênero do discurso, que cresce e se 

deferência à medida que se desenvolve e complica um determinado campo.  
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Os gêneros são vinculados às necessidades sociais e aos padrões históricos nas 

atividades humanas, por isso, existe certa dificuldade em relação aos registros de todos os 

gêneros. A sociedade é composta por vários gêneros, são eles jornalísticos, temos o editorial, 

a carta do leitor, o artigo de opinião, os classificados, as notícias etc.; na esfera religiosa, 

temos o sermão, a prece, a oração, e assim por diante (BAKHTIN, 2003). 

Como se pode perceber, o gênero relaciona-se com a realidade mais acadêmica. Além 

disso, é importante entender quanto as suas classificações que sugerem uma variedade de 

opções, bem como a aproximação dos diversos tipos e modalidades textuais existentes, 

englobando suas particularidades, assim como a sua aplicabilidade e recursos e sua estrutura. 

Já o gênero meme tem a sua função específica que será discutida com mais propriedade mais 

adiante.  

Entende-se que, quando se trata de gênero discursivo, é possível recordar os textos 

jornalísticos, que possuem conteúdos informativos. Assim, refletem como suportes de 

gêneros linguísticos, tais como cartas convencionais, comerciais de televisão, relatórios 

técnicos, dentre outros, mas a possibilidade de se relacionar e correlacionar e entender a sua 

diversidade requer olhares mais atentos a respeito das manifestações textuais. Sabe-se que, 

nas áreas em que se estudam os gêneros, eles não configuram numa novidade, mas sempre 

estão em evidência em um aspecto ou outro.  

Historicamente, os estudos sobre o gênero estão ligados diretamente à literatura, 

conforme os pensamentos de Platão que Marcuschi (2008) aponta em sua obra Gêneros 

textuais no ensino de língua.  Já nos dias de hoje, gênero se refere às mais diversas categorias 

de cunho mais literário, seja registrado em livros ou mesmo encenado na dramaturgia. Há, 

ainda, uma relação de discurso explícito ou implícito, trazendo, conforme Marcuschi (2008), 

em seus elementos a pessoa comenta o assunto, e a quem de destina, este pensamento dialoga 

com os conceitos de Aristóteles. Mesmo na Antiguidade, os gêneros ou modalidades textuais, 

já dialogavam com mais de um tipo textual como os discursos filosóficos. 

Os Gêneros possuem uma forma de composição, ou seja, um plano composicional.  

Por exemplo, um cartão postal possui os seguintes elementos: destinatário, informação 

contida em um campo à parte, saudação inicial, saudação final e assinatura. 

Os Gêneros distinguem-se pelo conteúdo temático, que diz respeito ao tipo de produção em 

destaque, e pelo estilo, que está vinculado ao tema e ao conteúdo da mensagem transmitida 

pelo texto que a veicula. 

O estilo, para Bakhtin, está indissociavelmente vinculado a determinadas unidades 

temáticas e, o que é mais importante, a determinadas unidades composicionais: tipos de 
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estruturação e conclusão de um todo, tipo de relação entre locutor e os outros parceiros, da 

comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, ou com o interlocutor, com o 

discurso do outro etc). Por exemplo, um contrato: em termos de conteúdo, é esperada a 

descrição de cláusulas referentes a deveres e direitos das partes envolvidas (e isso todo 

contrato tem). É o conteúdo temático associado à composição e ao estilo (formal) que farão 

do contrato um contrato e não uma declaração, um requerimento ou um relatório. Outro 

exemplo: um cartão de dia dos namorados, uma produção breve que deve conter uma 

declaração de amor, em estilo íntimo, informal, com identificação de quem remete e a quem 

se destina. 

Diante desse quadro, o papel da cultura foi preponderante para a manutenção das 

principais manifestações da linguagem, a fala, a leitura e a escrita, ao longo dos séculos, 

aliados às transformações e criações dos mais diversos suportes midiáticos ou não. No 

entanto, percebe-se a importância que os gêneros textuais possuem e as suas organizações.  

Além da discussão mais ampla que se refere ao gênero, ou mesmo suas origens, outra 

que se faz necessária é acerca do gênero meme. Dentre os mais diversos aspectos, é relevante 

refletir sobre os fatores que o levaram a ser um gênero que atualmente se manifesta nos mais 

diferentes veículos de informações como, por exemplo, nas animações utilizados nas redes 

sociais, ou mesmo nas mais diversas mídias digitais. 

Dawkins (2015) diz que:  

 

O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o 

novo replicador, um substantivo que transmita a ideia de uma unidade de 

transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. "Mimeme" provém de 

uma raiz grega adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco 

como "gene". Espero que meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar 

mimeme para meme. Se servir como consolo, pode-se, alternativamente, 

pensar que a palavra está relacionada a "memória", ou à palavra francesa 

même. Exemplos de memes são melodias, ideias, "slogans", modas do 

vestuário, maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Da mesma forma 

como os genes se propagam no "fundo" pulando de corpo para corpo através 

dos espermatozoides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes propagam-

se no "fundo" de memes pulando de cérebro para cérebro por meio de um 

processo que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação (DAWKINS, 

2015. p.122). 

 

Conforme Dawkins, o que se percebe é primeiro o caráter de imitação, pois possui um 

estilo de significação de memória que o meme abrange situações e manifestações diversas, 

que acabam se propagando. Este fenômeno é observado com a afirmação “é por imitação, em 

um sentido amplo, que os memes podem replicar-se” (2015, p.123). Nesse sentido, o meme 
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pode atuar como um meio que contrapõe alguma algo, tais como um problema de ordem 

social, moral e outros. 

Ainda seguindo essa reflexão, verificar-se a questão da replicação, fazendo uma alusão 

à reprodução biológica e orgânica, no caráter de mutação empregado ou mesmo a 

problemática da replicação, ou seja, a comunicação é estabelecida por uma estrutura, uma 

mensagem e seus emissores e receptores podem fazer que as significações e resignificações 

sejam cada vez mais difundidas e/ou modificadas dependendo dos contextos em que são 

empregadas. 

Outra questão importante é a elevada concentração dos memes, que se manifestam via 

internet, em sua maioria trazendo um conteúdo mais humorístico ou contextos históricos, pois 

se utilizam com maior frequência a imagem com o texto para obter o efeito humorístico na 

mensagem expressa no gênero. Essa multimodalidade dos memes contribui com a divulgação 

das significações transmitidas. Desta forma, entende-se que a facilidade de propagação e a 

utilização dos usuários requerem muito domínio e técnica sobre o meme, além de entender o 

sentido que se quer mostrar.  

O que se deve destacar aqui é a fácil reprodução do meme. Um fator determinante para 

essa ação foi o avanço das tecnologias em comunicação e telecomunicação, além da 

facilidade na aquisição de eletroeletrônicos. A constituição dos memes está ligada com a 

liberdade de criação e expressão, estabelecida na mensagem agregada por meio de 

significação, levando ao leitor um domínio mais criterioso dos conhecimentos do mundo 

cibernético.  

Com isso, a leitura tornou-se uma peça fundamental para entender os processos do que 

se constitui a humanidade, por isso, quando se depara com textos, que oferecem uma gama de 

informações, logo se pensa muito sobre sua importância, proporcionando aprendizado e 

entretenimento. Refere-se aqui tanto a textos literários, trazendo imagens, significados, ou 

seja, despertando os mais diversos sentidos, enchendo os olhos de encantamento.  

Tudo que se tem como por existência, em especial nas artes, que nada é absolutamente 

novo, que tudo é baseado em algo anterior.  Um exemplo disso são as retomadas dos 

conceitos das escolas literárias que sempre buscam um conceito ou numa técnica de arte,. E 

Dawkins vendo isso começou a formular no que venha a ser meme.  

Segundo Dawkins (2015), estabeleceu que um meme tenha um tríplice aspecto que 

norteia a sua criação, tendo em vista mostrar a existência de um meme como possível 

recriador, sendo: a) longevidade, sua duração no tempo; b) fecundidade, de reprodução de 

cópias; c) fidelidade procurando estabelecer mais semelhança. Assim, a sua discussão, e 
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fidelidade, da capacidade de criação não sofrerá muitas alterações ao se propagarem, 

independentemente do meio em que se difunde, mantém-se fiel à sua origem ou propósito. 

Nesse sentido, se refere à fecundidade que tem como comportamento observado a 

partir da quantidade de se criar e consequentemente a se propagar e por fim tem-se a 

longevidade diz respeito a sua durabilidade, ou seja, na medida em que se propagam mais eles 

serão lembrados.  

O propósito do meme no fim do século XX e começo do XXI adquiriram outras 

proporções com a difusão dos meios virtuais, especificamente na internet. As redes sociais 

servem como ferramenta propagadora do meme devido à sua característica de multiplicação. 

O meme visa a transmitir algo ou algum significidade de forma mais crítica, utilizando-se de 

argumentos irônicos para chamar a atenção do leitor e levá-lo à reflexão acerca do que se 

pretende transmitir. 

Um dos elementos constituintes da estrutura composicional do meme são os desenhos, 

na maioria deles mais caricatural, não que outros desenhos que tenham seus traços mais 

trabalhados não sejam utilizados para a construção do meme, mas aquele é mais recorrente. 

Daí que se pode pensar em semelhanças com as histórias em quadrinhos, quando se usa 

personagens consagrados como Homem-Aranha, He-Man, Mafalda, Professor Girafales do 

seriado mexicano Chaves, Professor Raimundo criado pelo humorista Chico Anísio, ou 

mesmo os J e K do filme Homens de Preto (Men in Black) entre muitos outros. 

 

3. Reflexões sobre a estrutura e conteúdo temático dos memes 

 

No estudo proposto, serão analisados alguns memes, refletindo sobre a sua estrutura 

composicional e compreendendo o seu conteúdo temático. A internet, ou seja, a mídia se 

constitui como um ambiente propício para a circulação de conteúdo de diversas naturezas, o 

que se pretende neste momento é mostrar e refletir sobre os pontos de convergências do 

gênero meme. Observemos na figura de número 1 um meme Homens de Preto.  

  

Figura 01: Meme Homens de Preto 
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             Fonte: http://noticias.r7.com/educacao/fotos/ralando-para-oab-faca-uma-pausa-e-divirta-se-com-  

memes-sobre-o-exame-02102014 

A Figura 01 refere-se a uma cena do filme Homens de Preto (Men in Black, 1997), 

baseado nas historias em quadrinhos criado por Lawell Cunningham e Sandy Carruthers em 

1990, sendo dirigido pelo cineasta Barry Sonnenfeld, e interpretados pelos atores Tommy Lee 

Jones (Agente K/Kay) e Will Smith (Agente J/James Edwards). A história de baseia numa 

instalação secreta do governo que é responsável pela investigação de toda e qualquer 

atividade alienígena e os Homens de Preto são responsáveis por controlar e eliminar ameaças 

que possam surgir no planeta Terra.  

O contexto da cena para  o filme é que se alguém testemunhar alguma ação que possa 

comprometer a agência, este será submetido a um feixe de luz, emitido pelo dispositivo que 

está nas mãos do Agente K e, com a exposição a este feixe, esquecerá tudo que ocorreu, ou 

seja, a pessoa ficará com amnésia. Ainda rementendo ao dispositivo, simbolicamente 

representa um objeto que pode desempenhar a função de distração do aluno, como um celular 

acessando a uma rede sociail como Twitter, Facebook, Instagram, ou aplicativos como 

http://noticias.r7.com/educacao/fotos/ralando-para-oab-faca-uma-pausa-e-divirta-se-com-%20%20memes-sobre-o-exame-02102014
http://noticias.r7.com/educacao/fotos/ralando-para-oab-faca-uma-pausa-e-divirta-se-com-%20%20memes-sobre-o-exame-02102014
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Whatsapp, ou um notebook ou tablet navengando sites como YouTube e jogos. É fato que 

este dispositivo não pertence a um contexto real, visto que o mesmo pertence às narrativas 

ficcionais como em romances de ficção científica ou histórias em quadrinhos.  

Já com relação aos sentidos que esse meme provoca, pode-se observar que, além da 

escrita, “Terminou de estudar. Que bom... rs”, a imagem remete a um quadro da maioria dos 

adolescentes com relação aos estudos, ou seja, aos seus hábitos. Desta forma, tudo que se 

estuda, automaticamente se esquece, ou seja, não há um interesse por parte dos alunos em 

fixar ou mesmo armazenar o que foi estudado. Isto gera uma preocupação quando se trata dos 

métodos mais eficientes para que os alunos estudem e aprendam cada vez mais.  

A mensagem do meme aparentemente leva qualquer pessoa ao riso, desconsiderando 

todo um contexto que está por trás de demonstrar como andam os interesses dos alunos, bem 

como do sistema de ensino que não promove ações para mimimizar os problemas de 

assimilação do conteúdo ministrado em sala de aula quanto à forma de estudar. Os alunos, na 

maioria dos casos, estudam para cumprir os itens avaliativos nos conteúdos, porém, logo 

após, se ao aluno for indagado se ele aprendeu ou assimilou, irá responder que não, ou não se 

lembra.  

Fazendo um paralelo da mensangem do meme com a teoria de Dawkins (2015), a 

intenção desse meme mostra uma pequena imitação da realidade da educação com o mundo 

contemporâneo, ou seja, imitando, os gestor, as palavras, alguma coisa que foi copeiada de 

alguemm, no sentido de fazer uma crítica seja ela de ordem moral, social e outras. 

Apesar de aparentemente ser engraçado, a realidade educacional é outra. Os meios 

adotados pelos alunos, na maior parte dos casos, são muito mecânicos, ou seja o 

conhecimento torna-se algo efêmero, passageiro. O meme seja ele qual for, ou onde esteja 

publicado, a sua função é transmitir um sentido de cunho altamente crítico. E essa crítica pode 

ser feita em relação ao novo perfil de aluno que está surgindo em pleno século XXI, quando 

as informações são muito rápidas e é necessária uma mudança de postura para processá-las, 

isto levando em conta as novas tecnologias de informação bem como o acesso a elas, seja pelo 

computador, tablet, celular, dentre outros. 

Para que o conhecimento se fixe, é necessário revisitá-lo constantemente, e o fato de 

estudar é um meio para que isso se efetive, portanto o ato de estudar torna-se frequente na 

medida que o acesso aos memes é efetivo. Por outro lado, no meme mostra os personagens 

agindo ironicamente conforme o trecho “Que bom....rs”.  Observa-se um tom de ameaça ao 

outro personagem, pois supostamente o levaria a esquecer tudo que foi estudado, assimilado e 

aprendido. As reticências reafirmam o tom irônico, o tom de deboche. Já em relação ao “rs”,  
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que significa riso, e que remete à linguagem vigente no universo virtual, podendo ser de 

caráter crítico e sentimental. 

Na figura 2 tem-se um meme do Professor Girafales: 

Figura 02: Meme Professor Girafales 

 

        Fonte: http://noticias.r7.com/educacao/fotos/hoje-e-dia-deles-veja-memes-hilarios-sobre-o-cotidiano-dos-

professores-15102014  

Na Figura 02 tem-se representado um personagem consagrado na mídia, que é o 

Professor Girafales, interpretado pelo ator Rubens Aguirré. Esse personagem pertence ao 

seriado mexicano El Chavo del Ocho, ou mais conhecido no Brasil por Chaves, criado pelo 

ator já falecido Roberto Gómez Bolaños, estreou na televisão mexicana Televisa no ano de 

1971, sendo somente exibido no Brasil em 1984, no canal de televisão SBT – Sistema 

Brasileiro de Televisão, pertencente ao empresário Silvio Santos que até hoje o exibe 

initerruptamente desde a sua estreia na televisão brasileira. O seriado conta com 292, 

episódios no total e conta a história de personagens moradores de uma vila, muito pobre a 

senta esta  centrada no personagem que a narrativa do seriado é construida.  

Com relação ao personagem Professor Girafales no cenário, tem como proposta 

apresentar um professor que ministra aulas numa sala de aula indisciplinada e sofre para 

mantê-la em ordem, visto que os alunos pertencem a um tipo de cortiço, no qual vivem em 

condições muito ruins. O personagem tem como característica ser muito duro e severo, 

apreciador dos bons costumes e ao mesmo tempo preocupado com a realidade que é refletida 

http://noticias.r7.com/educacao/fotos/hoje-e-dia-deles-veja-memes-hilarios-sobre-o-cotidiano-dos-professores-15102014
http://noticias.r7.com/educacao/fotos/hoje-e-dia-deles-veja-memes-hilarios-sobre-o-cotidiano-dos-professores-15102014
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pelos outros personagens, inclusive na possibilidade de que todos possam melhorar suas 

condições economicas mais baixas se adentrar para o caminho dos estudos ou dedicar-se ao 

trabalho além disso é romantico pois o mesmo mantém um relacionamento com Dona 

Florinda, mãe de um dos seus alunos, Quico. 

As dificuldades que o personagem enfrenta não são muito distantes da realidade no 

Brasil, mas o que o meme tenta representar de forma irônica são os questionamentos que os 

alunos fazem em relação às atividades que serão ministradas em sala de aula. O professor 

Girafales representa uma dura realizade vivida pelos educadores, são muita cheias de alunos, 

problemas com indisciplina e falta de interesse dos alunos para o aprendizado. 

Sobre  a estrutura composicional deste meme, tem-se a figura emblemática do 

Professor Girafales, já o seu conteúdo temático tem-se a oração de destaque “Feliz dia do...”, 

seguida de orações menores como “É pra deixar quantas linhas?”, “É pra copiar?”, “Que dia é 

hoje?”, “Dá pra repetir tudo do começo?”, “Vale quantos pontos?”, “Vai cair na prova?”, “ 

Por que o senhor nunca falta?” e por fim, “Pode ser em dupla?”. As frases interrogativas 

remetem à rotina diária e estressante do professor, pois em sua atividade é preciso cumprir os 

conteúdos ministrados em sala de aula de acordo com uma grade curricular atendendo ao 

Plano Político Pedagógico e estabelecer critérios de avaliação, seja por conteúdo ou pela 

participação dos alunos.  

Desta maneira, o que se passa na frase em destaque, principalmente com a utilização 

do recurso da pontuação reticência indica uma continuidade do discurso, ou seja ainda não 

terminou a ação ou mesmo o acontecimento. As orações seguintes servem de complemento da 

frase principal, ou seja a continuação das ações que serão desenroladas. Durante uma aula, é 

pertinente este tipo de comportamento por parte dos alunos. Nas frases que seguem encontram 

se marcas de oralidade como a “pra”, “dá”. Ainda retomando a frase principal, não se denota 

nenhuma possibilidade de felicidade, visto que associando-se a imagem com o contexto não 

se permite nenhuma perspectiva animadora, ou seja deixa-se registrado por meio de uma 

crítica uma realidade cotidiana do ofício de ser professor.  

Conclui-se que os memes segundo Dawkins, os memes, principalmente os de internet, 

reportam todo tipo de propagação, e manifestam expressões, nesse caso aqui citado, a de um 

professor, que procurar expressar as dificuldades encontadas em uma sala de aula, tais como a 

indisciplina, e descaso com os estudos, bem como a falat de interesses dos governates no 

sentido de remunerar adequadamente um educador e valorizá-lo. A representação de valores 

simbólicos no sentido de mostar uma situação caotica, assim como é o caso dos professores 
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brasileiros, salas cheias, professor sobrecarregados, salários baixos, falta de apoio da 

sociedade, dos pais, e outros. 

Na figura 3, tem-se um meme sobre o Brasil, um  país onde professor é chamado de 

tio:   

Figura 03:  

 

                        Fonte:  https://brasilcola.wordpress.com/category/memes/page/9/ 

 

Na Figura 03 tem-se representado um personagem cujo sua origem é desconhecida, 

em que o autor da meme faz uma apreciação da inversão de valores que ocorrem no Brasil. 

Chama a atenção dos leitores para uma crítica bastante comum, os professores são chados de 

tio e os técnicos de futebol são reconhecidos como professor.  

As ideologias transmitidas pelo meme não fogem da realiade atual no Brasil, que é 

representada de forma irônica.  Se observarmos a mensagem transmitida pela olhar desta 

caricatura, podemos dizer que se trata de um olhar crítico e ironico que possui a intenção de 

mostrar que alguma coisa não está certa, talvez um olhar sarcástico. Então, algumas 

considerações são relevantes; primeiro, professor não é parente do aluno, portanto, não é tio, 

segundo, o técnico de futebol não é professor, a própria palavra já diz tudo “técnico”.  

Com relação à estrutura composicional do meme, tem-se uma emblemática do 

professor com o técnico de futebol, destacando a inversão de valores. O professor no seu dia a 

dia escolar procura transmitir aos seus alunos conhecimento ou conteúdos didaticamente 
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planejados, conforme o plano curricular da unidade escolar. Enquanto o técnico busca 

transmitir aos jogadores de futebol técnicas inerentes ao futebal, quase sempre os técnicos são 

ex- jogadores e transmitem suas experiências e conhecimentos que adquiriram em sua carreira 

como jogadores. No meme de número 3 há uma pequena frase mostrando que “É osso!!!”, ou 

seja, esta inversão de valores existentes no Brasil é difícil de entender, ainda não se tem uma 

explicação convincente, o professor não tem a sua carreira de magistério valorisada e o 

técnico de futebol é reconhecido pela sociedade como um professor, ou seja um uma figura 

maior do futebol. 

Analisando um pouco mais esse meme, observa-se que o termo “é osso”, que dizer que 

é difícil de entender que em um país as inversões de valores sejam tão gritantes. Onde o 

educador luta incansavelmente por um salário mais justo, vão as ruas realizam manifestações 

em prol de um plano salarial mais justo e conseguem muito pouco, ou quase nada. O educador 

tem que se desdobar, trabalhando com uma carga horária mauito alta, correndo de uma escola 

para outra. Enquanto que um técnico de futebol tem um salário alto, recebe várias regalias, 

ganha um extra fazendo propaganda de materiais esportivos e muito mais.  

Segundo Bakhtin os enunciados produzidos nas mais diversas esferas sociais de 

comunicação-esfera cotidiana, científica, religiosa, jornalística, e outros, possuem “como 

unidades da comunicação discursiva certas peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo 

limites absolutamente precisos”. Ainda mesma linha de raciocínio bakhtiniana, noção de 

gênero abre perspectiva para a análise das relações entre a expressão da individualidade e as 

pressões sociais que a determinam. Assim, considera se que o enunciador, imerso em uma 

sociedade, possui um projeto discursivo e os gêneros do discurso apresentam recursos par 

a sua expressão.  

  

Considerações finais 

 

Conforme proposto no trabalho, a partir dos fundamentos bakhtinianos estudados 

sobre o gênero meme, teórico conceituado em relação aos gêneros que faz uma alusão sobre 

os aspectos criativos bem como as mudanças de hábitos assim como o surgimento de novas 

formas de leitura. A pesquisa proposta procurou discutir sobre o gênero meme, o que 

realmente é, assim como o que representa para a sociedade.  Nesse sentido, buscou-se realizar 

uma análise dos memes escolhidos em recortes de jornais digitais, tomando conhecimento das 

suas características assim como os enunciados.   
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Partindo da teoria bakhtiniano foi possível observar que no gênero meme faz uso de 

dois elementos considerados fundamentais para sua estrutura composicional, o texto escrito e 

as imagens, podendo incluir também as animações, quando se faz referencias aos vídeos.  

Muitas vezes os memes têm como objetivo principal provocar o riso, assim como 

também realizar uma crítica sobre um determinado assunto, fazendo uso de argumentos 

irônicos com a finalidade de chamar a atenção dos leitores. O conteúdo temático pode ser 

sobre alguns assuntos sociais como educação, política, saúde e outros. 

Os memes são compostos por desenhos, quase sempre em forma de caricaturas. Na 

primeira figura, há um meme dizendo “Terminou de estudar... que bom...”, onde se exibe uma 

figura do filme “Homens de preto”, trazendo como mensagem principal, a relação de alguns 

brasileiros em detrimento aos estudos, retratando a falta de interesse pelos estudos, e também 

a falta de preocupação de alguns educadores sobre os métodos de ensino. 

Enquanto que figura de número 2, tem-se um meme sobre o professor Girafales, “Feliz 

dia do...” Trata-se de um personagem muito respeitado pela mídia televisiva, retratando a 

indisciplina em sala de aula, as suas possíveis dificuldades para manter a turma em ordem. 

Trata-se de um professor de pulso forte, severo que procura preservar os bons costumes, e que 

perde muito tempo em sala para manter a turma quieta e com isso os conteúdos são deixados 

de lado, ou seja, perde-se muito tempo com a indisciplina enquanto que os conteúdos 

curriculares são bem resumidos, pois o espaço de tempo que resta nas suas aulas não permite 

que esses sejam bem explorados. 

Em seguida, na figura 3, tem-se um meme retratando que o “Brasil, um país onde 

professor é chamado de tio... e técnico de futebol é chamado de professor”, ou seja, retrata a 

inversão de valores. O Brasil é um país que possui uma cultura precária em relação a 

valorização dos professores, eles não são reconhecidos como um personagem importante para 

a formação social e cultura da sociedade, pois um país para crescer socialmente e 

economicamente necessidades de um povo educado e cultural.  

Acredita-se assim, que esta investigação nos possibilitou a compreensão dos objetivos 

propostos, os memes representam uma forma de gênero com fins de leitura críticas, cômicas, 

podendo retratar algumas insatisfações sociais ou até mesmo uma forma de sorrir e se 

descontrair. 
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