
 
 

 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUANA FOSSATTI TESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO SOBRE O TRABALHO 
DOCENTE NO GÊNERO MEME 

 
 
 
 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATO BRANCO 

2020 



 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUANA FOSSATTI TESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO SOBRE O TRABALHO 
DOCENTE NO GÊNERO MEME 

 
 
 
 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATO BRANCO 

2020 



 
 

LUANA FOSSATTI TESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO SOBRE O TRABALHO 

DOCENTE NO GÊNERO MEME 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato 
Branco, como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Letras.  
Área de Concentração: Linguagem, Educação e 
Trabalho.  
Orientadora: Profª Drª Siderlene Muniz Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PATO BRANCO 

2020 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Campus - Pato Branco 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

Título da Dissertação n.° 54 
 

 “Uma análise dialógica do discurso sobre o trabalho docente no gênero 
meme” 

 
por 

 
Luana Fossatti Testa 

 
 

Dissertação apresentada às quatorze horas, do dia vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e vinte, como requisito parcial para obtenção do título de MESTRE EM LETRAS. 
Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Campus Pato Branco. A candidata foi arguida pela Banca Examinadora 
composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca 
Examinadora considerou o trabalho APROVADO. 
 
Banca examinadora: 
 
 
 

Profª. Drª. Siderlene Muniz Oliveira 

UTFPR/PB (Orientadora) 
 Prof. Dr. Didiê Ana Ceni Denardi 

UTFPR/PB 
 

 

 

 

Prof. Dr. Adail Ubirajara Sobral 
 

 

 

 

 
 
 

Prof. Dr. Marcos Hidemi de Lima 

Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Letras – UTFPR 

“A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Programa” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho 

 

 

Aos meus pais, Valmor e Ivaine, por seus 

ensinamentos, conselhos, carinho e 

atenção. 

Vocês são a essência da minha vida e os 

responsáveis por hoje ser quem sou. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, meu pai e criador, que sempre esteve presente em minha vida, e nos 

momentos difíceis me abençoou e iluminou o meu caminho, me dando força e 

coragem durante esta caminhada. 

 

Aos meus pais, Valmor e Ivaine, por sempre me incentivarem a estudar e me apoiarem 

durante toda a minha vida; e aos meus irmãos Letycia e Guilherme. 

 

Ao meu esposo, Valcir, pelo companheirismo, cumplicidade, compreensão e apoio. 

 

À minha querida professora e orientadora, Profª Drª Siderlene Muniz Oliveira, por 

aceitar o desafio de me orientar, por todos os ensinamentos e por estar sempre 

presente. 

 

Aos professores doutores que participaram da minha banca Adail Ubirajara Sobral e 

Didiê Ana Ceni Denardi, por disponibilizarem tempo para lerem o meu trabalho, pelas 

contribuições, apontamentos e conhecimentos transmitidos. 

 

A todos os professores do PPGL, pelos ensinamentos e experiências proporcionadas. 

 

Aos servidores do PPGL e aos demais servidores da instituição, meu reconhecimento.  

 

Aos colegas de mestrado, pelos momentos de aprendizagem, troca de experiências, 

angustias e descontração que vivemos. 

 

À Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação de São João, pela licença 

concedida, durante o mestrado. 

 

À Diretora do Colégio Estadual do Campo Castelo Branco, Ivonete Severgnini, pela 

compreensão e entendimento quando precisei ausentar-me do trabalho para realizar 

atividades referentes ao mestrado. 

 



 
 

Aos meus colegas de trabalho, por ouvirem minhas angústias e serem sempre 

prestativos, auxiliando-me na troca de aulas e substituições em momentos que 

precisei ausentar-me da escola para as aulas ou participação em eventos do 

mestrado. 

 

Enfim, a todas as pessoas que de alguma forma me apoiaram e contribuíram para que 

mais esse sonho esteja se tornando realidade. 

 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida é dialógica por natureza. Viver significa 

participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 

concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa 

inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as 

mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-

se totalmente na palavra, e essa palavra entra no 

tecido dialógico da vida humana, no simpósio 

universal ”  

 

(Bakhtin, 2011, p.348) 
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RESUMO 

 

Diante da revolução tecnológica, a popularização da internet e a rapidez do acesso às 
informações, o indivíduo acaba buscando novas formas de se comunicar, de 
expressar suas opiniões, e isso se dá através dos diferentes gêneros, nesse caso, 
dos gêneros digitais.  O trabalho do professor é um dos temas abordados em 
diferentes gêneros, sendo possível observar que o contexto educacional brasileiro 
atual enfrenta sérios problemas, os quais são representados em textos desses 
gêneros. Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar como o trabalho do 
professor é representado em um gênero digital que circula no Facebook, o gênero 
meme. A partir da Análise Dialógica do Discurso (ADD), será examinada como a 
interação e as relações dialógicas acontecem nos memes, identificando, a partir de 
vozes, as valorações sobre o trabalho do professor. A pesquisa baseia-se em 
pressupostos teóricos de Bakhtin e o Círculo (1997; 2010; 2014; 2016) e em 
contribuições de Brait (2018), Faraco (2009), Sobral (2009), e Sobral e Giacomelli 
(2016) como referência para os conceitos e estudos da ADD; em Machado (2007) e 
Machado e Bronckart (2009), para o conceito de trabalho docente; em Marcuschi 
(2005) e Sardinha (2011), que conceituam os gêneros digitais; e em Lisboa (2015) e 
Santos (2015), que desenvolveram pesquisas sobre o gênero digital meme.  Foram 
selecionados para a análise exemplares desse gênero, tendo como tema principal o 
trabalho do professor. De modo geral, os resultados obtidos mostram que o meme se 
diferencia dos demais gêneros, não somente pela rápida propagação e disseminação, 
mas, principalmente, por ser criado e recriado por qualquer indivíduo, com temáticas 
variadas, que retratam, na maioria das vezes, problemas sociais, de maneira crítica, 
utilizando o humor. No que se refere ao trabalho docente, os memes analisados 
apresentam temáticas preocupantes em relação ao trabalho do professor, o qual 
enfrenta cobranças pela suposta falta de motivação dos alunos, problemas 
relacionados à infraestrutura, que impedem que o seu trabalho seja realizado com o 
êxito desejado; além de muitas tarefas a cumprir, estresse, desmotivação, 
adoecimento e desvalorização profissional e financeira. Observa-se que a voz da 
sociedade em geral, que considera que o trabalho do professor não demandaria 
muitos esforços, contrasta com a voz dos professores, que consideram que seu 
trabalho requer muito esforço, dedicação e superação de desafios. Espera-se que 
esta pesquisa contribua no âmbito escolar e acadêmico e possa ser utilizada por 
professores de educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino 
médio, a fim de que eles possam desenvolver atividades em sala de aula com o 
gênero. Também em cursos de licenciatura em geral, para que os acadêmicos reflitam 
criticamente sobre a realidade educacional que enfrentarão futuramente; em 
formações de professores e estudos desenvolvidos por pesquisadores ou grupos de 
pesquisa voltados para o trabalho docente, gêneros do discurso e dialogismo.  
 
Palavras-chave: Trabalho do professor; Gênero Meme; Relações dialógicas; Vozes. 
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ABSTRACT 

 

Facing the technological revolution, the internet’s popularization and the increase of 

the information access speed, the subject seeks new ways to communicate and 

express his opinions, and this occurs through different genres, in this case, digital 

genres. The teacher's work is one of the themes which is brought up by different 

genres. It is possible to observe that the current Brazilian educational context faces 

serious problems. These are represented in texts of these genres. Given that, this 

study has as a general-purpose to analyze how the teacher's work is represented in a 

digital genre that circulates on Facebook, known as meme genre. From the perspective 

of the Dialogic Discourse Analysis (ADD), it is considered how the interaction and 

dialogical relationships occur in memes; identifying, from voices, the teacher's work 

evaluations. This research is based on theoretical concepts of Bakhtin and the Circle 

(1997; 2010; 2014; 2016) and contributions from Brait (2018), Faraco (2009), Sobral 

(2009), and Sobral and Giacomelli (2016) as a reference for ADD concepts and 

studies. Also Machado (2007) and Machado and Bronckart’s (2009), for the concept 

of teaching work, Marcuschi (2005) and Sardinha’s (2011), who conceptualize digital 

genres, and Lisbon (2015) and Santos’ (2015), who developed research on the digital 

meme genre, works were taken as theoretical references. Examples of this genre were 

selected for analysis in which the teacher's work is shown as the main theme. In 

general, the results show that the meme differs from other genres, not only due to its 

rapid spread ability but mainly because it is created and recreated by any subject with 

varied themes, which retract, most of the time, social problems in a critical way by 

using humor. In relation to the teaching work, the analyzed memes present concern 

themes in relation to the teacher’s work; the charges the teacher suffers from the 

supposed lack of students’ motivation, problems related to infrastructure, which 

prevent their work from being carried out with the desired success; many tasks to 

perform, stress, demotivation, illness, and professional and financial devaluation. It is 

observed that the society's voice, in general, considers that the teacher's work would 

not require much effort. What contrasts with the teachers’ voice which considers that 

their work requires a lot of effort, dedication and overcoming challenges. It is aimed 

that this research could contribute to the school and academic environment and could 

be used by the teacher, both in elementary and high school, so they can develop 

activities in the classroom with the discursive genre. This study also could be used in 

undergraduate courses, so that academics could reflect critically on the educational 

reality they will face in the future. It could be also used in teacher training and studies 

developed by researchers or research groups focused on teaching work, discourse 

genres and dialogism. 

Keywords: teacher's work; meme genre; dialogical relations; voices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa faz parte da área de concentração “Linguagem, Cultura e 

Sociedade” do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco, e se insere na linha 

de pesquisa “Linguagem, Educação e Trabalho”, pois busca, por meio da análise da 

linguagem presente no gênero digital meme, que será refletir e problematizar o 

trabalho do professor diante do contexto educacional em que se encontra inserido.  

O gênero meme, segundo Lisboa (2015), é tudo o que se copia, se compartilha 

e que se espalha rapidamente entre e por intermédio dos homens em uma 

comunidade virtual. Contudo, a função do gênero meme vai muito além disso, pois 

busca construir e reconstruir valores discursivos sobre diversos temas, dando voz aos 

sujeitos oriundos de diferentes lugares. No decorrer do trabalho, este gênero será 

conceituado e discutido em detalhes. 

Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Integração e interação 

entre as diferentes esferas sociais: universidade, escola, família” (MUNIZ-OLIVEIRA, 

2014), coordenado pela professora Doutora Siderlene Muniz Oliveira, orientadora 

desta pesquisa, que tem por objetivo investigar problemas que existem nas escolas 

públicas da região Sudoeste do Estado do Paraná. Essas pesquisas analisam 

conflitos existentes no contexto educacional e como eles podem interferir e influenciar 

no processo de ensino-aprendizagem. Salientamos que há várias pesquisas que 

integram o projeto, entre elas artigos científicos e algumas dissertações de mestrado, 

como a de Rodrigues (2017); Pagnoncelli (2018); Modolo (2019), que discutem as 

dificuldades do trabalho, a partir do ponto de vista do próprio professor. 

Assim, esta pesquisa está integrada ao projeto mencionado, pois identifico, a 

partir de uma análise dialógica, como o trabalho do professor é concebido nos memes, 

como as vozes e a relação dialógica entre locutor e interlocutor presentes nos memes 

retratam a realidade do trabalho e do agi do professor no contexto educacional. Dessa 

forma, pretendo mostrar que os memes, que utilizam uma linguagem informal, gírias, 

ironia e humor, fazem com que os sujeitos tenham voz e reflitam criticamente sobre 

temas sociais, no caso desta pesquisa, o tema leva os indivíduos a refletirem sobre o 

trabalho do professor. 
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O gênero meme sempre despertou a minha atenção. Ao navegar pela internet, 

principalmente nas redes sociais, sempre me interessava pelo gênero, devido ao 

poder que ele tinha de se propagar rapidamente e por ser comumente utilizado entre 

os adolescentes e jovens, faixa etária em que se encontram os meus alunos.  

Dessa forma, o interesse pelo objeto de análise da pesquisa surgiu desde o 

início do mestrado, pois, como professora das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Inglesa, percebia como o gênero meme estava presente na vida dos alunos; 

frequentemente, eles me mostravam alguns memes no celular, ou até mesmo 

comentavam entre eles alguns discursos presentes no gênero. Este fato acabou 

despertando o meu interesse em estudar esse gênero, porém, não havia definido o 

que pesquisar sobre ele.  

Inicialmente, pensei em desenvolver um trabalho com o gênero focado no 

ensino-aprendizagem, porém, no decorrer do primeiro ano do mestrado, o meu foco 

mudou e foi em sala de aula que surgiu a ideia do que pesquisar; e isso se deve ao 

gênero estar presente na vida dos adolescentes.  

Como comentei acima, no decorrer das disciplinas do mestrado, fui tentando 

associar as teorias com o gênero e verificar o que poderia ser desenvolvido. Em uma 

das disciplinas cursadas, a professora solicitou que apresentássemos um projeto de 

pesquisa de artigo e pediu para que associássemos o trabalho com o tema da 

dissertação, utilizando alguns aportes teóricos trabalhados. Ainda não sabia o que iria 

apresentar e pesquisar e estava muito preocupada, quando, no decorrer de uma das 

aulas em que lecionava, enquanto eu estava passando algumas atividades no quadro 

branco, um aluno me perguntou: Professora é pra copiar?. Antes que eu respondesse, 

um outro aluno respondeu: Você está fazendo perguntas idiotas para a professora 

igual a um meme que eu vi. Continuei a aula e no final do dia, o aluno veio me mostrar 

o meme. Foi nesse momento que percebi que existiam memes que falavam sobre o 

trabalho do professor.  

Sendo assim, decidi, em especial, após fazer variadas leituras nas disciplinas 

cursadas, que iria analisar memes que tem como tema o trabalho do professor, pois 

acredito que devemos olhar para o professor com atenção, principalmente, no que se 

refere ao seu trabalho diário. 

A partir de então, realizei buscas na internet e em redes sociais e encontrei 

inúmeros memes com essa temática; também procurei me aprofundar em aportes 

teóricos para embasar meus estudos e encontrei-os em Machado (2007) o conceito 
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de trabalho docente; em Bakhtin e o Círculo (2014, 2016) o de gêneros do discurso, 

relações dialógicas, vozes, enunciado; em Marcuschi (2005), Sardinha (2011): os de 

Gêneros Digitais, entre outros autores. 

O gênero digital meme, além de ser um dos gêneros digitais mais utilizados 

na atualidade, principalmente entre os jovens, é um gênero que tenta retratar a 

realidade, tratando, muitas vezes, de forma divertida diferentes temas, porém, fazendo 

com que o leitor, além de se divertir, reflita e construa sentidos sobre diferentes 

temáticas. 

Dessa forma, o interesse por essa temática surgiu, primeiramente, por se 

tratar da minha profissão e, além disso, porque ainda há poucas pesquisas que se 

preocupam em estudar o trabalho do professor nas mídias digitais, e, principalmente, 

como a imagem do professor é vista socialmente. Além disso, sabemos que o trabalho 

do professor é representado em diferentes gêneros, porém, atualmente, com a 

internet, redes sociais e aplicativos, surgem novos gêneros, como o meme, que 

apresentam enunciados com tonalidade irônica, cômica, subentendida, entre outras, 

e todas essas formas representam o modo como a sociedade vê o professor. 

O contexto educacional atual enfrenta sérios problemas, sendo vários os 

fatores agravantes. De acordo com a Revista Nova Escola Online1, o Brasil, no ano 

de 2019, ficou entre os 10 países mais desiguais do mundo, possuindo quase 12 

milhões de analfabetos e mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos que não 

concluíram o Ensino Médio. Além disso, quase dois milhões de crianças e jovens de 

4 a 17 anos estão fora da escola e 6,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos sem vaga 

em creche. 

Esses dados mostram que há sérios problemas com a alfabetização na idade 

certa; crianças e jovens não aprendem o que é esperado e acabam evadindo da 

escola, principalmente, no ensino médio. Além disso, os alunos que desistem da 

escola dificilmente retornam mais tarde, tornando os índices mais agravantes, já que 

muitas escolas enfrentam dificuldades em conseguir demanda para turmas de EJA 

(Educação de Jovens e Adultos).  

                                                           
1 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/15432/os-desafios-da-educacao-brasileira-em-

2019-linhas-e-cores?gclid=EAIaIQobChMIkee2raKf5wIVh-h3Ch2Y1AoeEAAYASAAEgLpJ_D_BwE. 
Acesso em: 24 de janeiro de 2020. 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/15432/os-desafios-da-educacao-brasileira-em-2019-linhas-e-cores?gclid=EAIaIQobChMIkee2raKf5wIVh-h3Ch2Y1AoeEAAYASAAEgLpJ_D_BwE
https://novaescola.org.br/conteudo/15432/os-desafios-da-educacao-brasileira-em-2019-linhas-e-cores?gclid=EAIaIQobChMIkee2raKf5wIVh-h3Ch2Y1AoeEAAYASAAEgLpJ_D_BwE


19 
 

É possível afirmar que esse cenário é o resultado de décadas de descaso dos 

governos, que, em sua maioria, nunca colocou a educação do país como prioridade, 

como revelam dados alarmantes no que se refere a investimentos na educação. 

Segundo o site Uol2, o investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 

quatro anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões. 

Além disso, a projeção da Lei Orçamentária, para o ano de 2019, é de que o valor seja 

ainda menor, em torno de R$ 4,2 bilhões. Para o ano de 2020, os cortes continuarão; 

de acordo, com o atual Ministro da Educação, Abraham Weintraub, o orçamento do 

MEC para 2020 terá um corte de 17%. O Ensino superior, a educação básica e o 

ensino profissional foram os que sofreram maior redução orçamentária. 

As universidades e institutos federais de ensino também sofreram, no ano de 

2019, grandes cortes de orçamentos, pois, como visto em diversas mídias e em notas 

da própria universidade (UTFPR), em abril, o Ministério da Educação (MEC) bloqueou 

uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. De 

acordo com o site G13, o governo afirma que o corte foi aplicado sobre gastos não 

obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. 

Com todos esses cortes em orçamentos e os inúmeros problemas que a 

educação brasileira enfrenta, várias manifestações foram realizadas em todo o país 

durante o ano de 2019. Professores, funcionários públicos, estudantes fizeram 

paralisações, manifestos, protestos a fim de tentar reverter essa situação. Em outubro 

de 2019, segundo informações de mídias jornalísticas, televisivas e do próprio site do 

MEC4, houve o descontingenciamento do orçamento, porém, o período de 

contingenciamento provocou grandes prejuízos no ensino, pesquisa e extensão da 

universidade. Se o governo não se conscientizar de que se não houver investimentos, 

capacitações e valorização dos profissionais, os dados não irão melhorar. 

O professor, ainda, mesmo diante desse descaso, acaba sendo visto por 

grande parte da sociedade e pelos governantes como um dos culpados pela situação 

crítica que a educação brasileira se encontra. Contudo, poucos sabem das inúmeras 

                                                           
2 Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-
investimento-em-educacao-em-56.htm.  Acesso em: 24 de janeiro de 2020.  
 
3 Disponível em:  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/26/ministro-da-educacao-diz-que-
governo-esta-descontingenciando-verba-para-universidades-federais-nao-houve-nenhum-bandejao-
sem-alimento.ghtml. Acesso em: 24 de janeiro de 2020. 
 
4 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=81431. Acesso em: 24 de 
janeiro de 2020. 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-investimento-em-educacao-em-56.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-investimento-em-educacao-em-56.htm
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/26/ministro-da-educacao-diz-que-governo-esta-descontingenciando-verba-para-universidades-federais-nao-houve-nenhum-bandejao-sem-alimento.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/26/ministro-da-educacao-diz-que-governo-esta-descontingenciando-verba-para-universidades-federais-nao-houve-nenhum-bandejao-sem-alimento.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/26/ministro-da-educacao-diz-que-governo-esta-descontingenciando-verba-para-universidades-federais-nao-houve-nenhum-bandejao-sem-alimento.ghtml
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=81431
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dificuldades que afetam o profissional da educação.  De acordo com Pereira (2014), 

o professor em geral, mas, principalmente, o da escola pública, é cada vez mais 

desvalorizado, os salários que recebem são baixos, não tem incentivos à qualificação, 

os instrumentos de trabalho são precários, além de terem de enfrentar salas de aulas 

lotadas, alunos indisciplinados, muitas turmas, e inúmeras tarefas prescritas para 

cumprir.  

Com todos esses problemas, muitos profissionais da educação acabam tendo 

sérios problemas de saúde. Existem várias discussões acerca da saúde no trabalho 

docente que mostram que, cada vez mais, professores são afastados de sua profissão 

por problemas psicológicos e emocionais. De acordo com Lemos (2005), o estresse, 

a depressão e a Síndrome de Burnout são as principais doenças que afetam os 

professores. 

Diante desse contexto educacional, de vivências em sala de aula como 

professora, de discursos e realidades experienciadas por docentes que acabam se 

tornando vítimas de um sistema e, muitas vezes, são desvalorizados socialmente, é 

que muitos questionamentos surgem, levando estudiosos a desenvolverem suas 

pesquisas abordando essa temática relacionada ao trabalho docente. 

Como exemplo, pode-se destacar Buttler (2014), pesquisadora da abordagem 

teórica do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2006; MACHADO, 2007; 

MACHADO, BRONCKART, 2009), que desenvolveu sua tese de doutorado, e 

publicou-a no livro Professor: uma imagem esfacelada? e que trata sobre as 

interpretações do trabalho docente na visão de cronistas e jornalistas das revistas 

Veja São Paulo e Nova Escola. A autora verificou em crônicas que existe na sociedade 

um discurso que associa a imagem do professor a “personagens redentores, dóceis e 

amáveis” (p. 220), o que acaba induzindo à crença de que a profissão do professor 

possui algo “divino e vocacional” (p. 223). Apesar de os textos utilizados como corpus 

de sua pesquisa serem ficcionais, de alguma forma, eles trazem elementos presentes 

na sociedade, nesse caso, mostram as imagens que se tem do professor e que 

acabam influenciando o leitor na construção de ideologias. 

Além disso, após as análises das crônicas, Buttler (2014) chegou à conclusão 

de que a imagem construída nos textos é de professor-personagem idealizado, que 

deve colocar em prática propostas inovadoras e seguir “receitas” para as práticas 

pedagógicas, para que torne o ensino mais prazeroso, sempre levando em conta o 

bem-estar discente, como se o culpado pelos problemas existentes na educação fosse 
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o professor. Enfim, a autora ressalta em sua pesquisa a importância de ficarmos 

atentos aos jogos ideológicos produzidos, principalmente, pela mídia, e proferidos 

sobre o trabalho do professor que, muitas vezes, acabam por desvalorizar a profissão 

docente. 

Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa, o gênero meme, a partir de 

pesquisas na web, foi possível encontrar um site denominado “Museu dos Memes”5, 

organizado por alunos-pesquisadores e professores que fazem parte do grupo de 

pesquisa COLAB (Laboratório de Comunicação, Culturas Políticas e Economia da 

Colaboração), da Universidade Federal Fluminense. A plataforma online faz parte de 

um projeto da universidade que conta com encontros presenciais para discussão 

sobre temas que afetam o universo dos memes. São discutidos e analisados temas 

como: o humor situacional, a sátira e a paródia; a construção de uma linguagem e 

identidade coletivas; a narrativa transmídia e o desenvolvimento de personagens 

arquetípicos; a ação política popular, a retórica persuasiva e a criação de estereótipos 

a partir de comportamentos e personagens reais; e muitos outros.  

Esse site, produzido e mantido por membros da universidade, procura agregar 

conteúdo de pesquisa relacionado ao universo dos memes de internet, contudo, é um 

museu diferente dos existentes na web, já que aposta nos mecanismos de associação 

e agregação de conteúdos para apresentar ao visitante uma coleção por se construir, 

em que o próprio visitante tece suas conjecturas e experiência por si mesmo.  

Dessa forma, o “Museu dos memes” é um ambiente da internet que contribui 

muito para pesquisadores e demais visitantes. Possui um acervo de artigos, ensaios, 

resenhas, entrevistas com autores e personagens de memes, e repositório de links e 

fontes relacionadas ao tema, seja de conteúdos analíticos produzidos por outros sites 

e pesquisadores, seja de dados compartilhados pelos próprios pesquisadores 

integrantes do projeto ou, ainda, de listas com indicações de leituras e bibliografias 

mapeadas; tudo isso produzido pelos integrantes do grupo de pesquisa que sustenta 

o projeto.  

Além do “Museu dos Memes”, Santos (2015) se baseia nos pressupostos 

teórico-metodológicos de Kleiman (1989; 2005) sobre leitura, letramento e cidadania; 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.museudememes.com.br/o-museu-de-memes/> Acesso em: 27 de agosto 

de 2019. 

 

http://www.museudememes.com.br/o-museu-de-memes/
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de Leffa (1996), sobre a perspectiva mais cognitiva da leitura; e de Perrenoud (2000), 

sobre as novas tecnologias, e traz contribuições sobre o ensino da língua em sua 

dissertação, trazendo discussões sobre memes de estudantes da rede pública 

estadual de Sergipe, que estão concluindo o Ensino Fundamental, bem como sobre a 

descrição do modo como o referido gênero foi por eles analisado e discutido em 

avaliação escrita e oral. 

A autora conclui com sua pesquisa que houve avanços significativos no que 

se refere ao ensino da língua portuguesa a partir do gênero meme. Os alunos 

conseguiram olhar para os memes como textos significativos e com uma função social, 

desenvolvendo um olhar crítico diante dos elementos constituintes do gênero. Além 

disso, os educandos conseguiram associar a linguagem verbal e não verbal de modo 

a garantir o sentido e a funcionalidade discursiva presente nos memes. Sendo assim, 

Santos (2015) finaliza, mostrando que a pesquisa alcançou bons resultados, 

desenvolvendo nos alunos a competência leitora de textos multimodais. 

Silva (2015) que segue a abordagem teórica do Dialogismo e gêneros do 

discurso de Bakhtin (2006, 2003) também realizou pesquisas em memes que trazem 

informações relacionadas à educação. Em seu artigo, por exemplo, “O gênero meme 

constituído em interfaces de contextos educacionais”, ela busca compreender a 

estrutura composicional e o conteúdo temático do gênero e como ele torna-se uma 

ferramenta discursiva importante para os indivíduos. Dessa forma, ela analisou três 

memes que circulam em jornais digitais e que tem como tema a educação, concluindo 

que o gênero faz uso de dois elementos considerados fundamentais para sua 

estrutura composicional - o texto escrito e as imagens - tendo como objetivo principal 

provocar o riso, e realizar uma crítica sobre um determinado assunto, fazendo uso de 

argumentos irônicos, com a finalidade de chamar a atenção dos leitores.  

Essas pesquisas citadas revelam que o meme é um gênero muito presente 

na atualidade, que favorece a disseminação de discursos na sociedade, possibilitando 

construção de sentidos variados, com amplo poder de proliferação, principalmente, 

nas redes sociais.  

O presente trabalho se difere dos demais por analisar como o trabalho 

docente é concebido a partir dos discursos e vozes presentes em memes, como esses 

discursos são construídos e propagados socialmente e qual é a imagem do professor 

retratada, o que pode trazer significativas contribuições para o ramo da educação e 
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do trabalho docente. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar 

como o trabalho do professor é representado em memes que circulam no Facebook. 

De modo específico, o objetivo é:  

 Examinar, a partir da Análise Dialógica do Discurso (ADD), como a interação e 

as relações dialógicas acontecem nos memes. 

 Identificar, a partir de vozes presentes em memes, as valorações neles 

refletidas e refratadas sobre o trabalho do professor.  

A seguir, será apresentado um breve resumo dos capítulos deste trabalho, 

incluindo os pressupostos teóricos e as demais considerações metodológicas. 

 No Capítulo 1, apresento o contexto histórico do trabalho docente no Brasil e 

também os conceitos de trabalho docente, fundamentado em Machado (2007), além 

de apresentar algumas pesquisas e discussões a respeito do trabalho e da saúde 

docente. 

No Capítulo 2, apresento, inicialmente, o conceito de gêneros digitais, como 

surgiram, se transformaram e como estão sendo utilizados na era da internet. Para 

isso, utilizo os pressupostos teóricos de Marcuschi (2005), Sardinha (2011) e Gomes 

(2016). Em seguida, abordo as definições, discussões e pesquisas realizadas sobre 

as redes sociais e o gênero digital meme, utilizando as propostas de Recuero (2009), 

Dawkins (2015), Lisboa (2015).  

No capítulo 3, apresento aspectos da teoria dialógica do Círculo de Bakhtin, 

explorando os conceitos enunciado, interação, signos ideológicos, gêneros do 

discurso, polifonia, propostos por Bakhtin e o Círculo, e que são essenciais para a 

compreensão da valoração e das relações dialógicas presentes nos gêneros. 

No capítulo 4, destaco os procedimentos metodológicos utilizados para a 

pesquisa, os quais tratam dos caminhos percorridos para a seleção do corpus da 

pesquisa, os critérios de seleção e procedimentos utilizados para as análises dos 

dados. Por fim, no capítulo 5, apresento as análises dos memes selecionados, com 

base nas teorias elencadas nos capítulos mencionados. 
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1. O TRABALHO DOCENTE 

 

Como visto na seção anterior, com os avanços tecnológicos surgiram novos 

gêneros discursivos, que são chamados de gêneros digitais. Além disso, os seus 

meios de veiculação mudaram, permitindo que as pessoas opinem e dialoguem com 

outras pessoas, em tempo real, sobre diferentes assuntos que circulam na sociedade, 

emitindo, assim, seu ponto de vista e sua construção ideológica. O trabalho do 

professor é tema em diferentes gêneros digitais e, como já mencionado anteriormente, 

será tema do corpus de análise deste trabalho. Portanto, nesse capítulo, o objetivo é 

abordar alguns conceitos que irão contribuir para as análises desta pesquisa. 

O capítulo está dividido em três seções: na primeira seção, será apresentado 

um breve histórico do trabalho docente no Brasil; na segunda, os conceitos de trabalho 

e agir docente serão discutidos, que serão importantes para as análises; e, na terceira 

seção, serão abordadas algumas discussões e pesquisas sobre como o trabalho 

docente afeta a saúde do professor.  

.  

 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DO TRABALHO DOCENTE  

 

 

Devido aos inúmeros discursos que surgem a respeito do trabalho e do papel 

do professor, é importante contextualizar historicamente como essa profissão foi 

sendo construída ao longo do tempo em diferentes contextos históricos e sociais. 

A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa, ensina 

uma ciência, uma arte, uma disciplina. No dicionário Houaiss de Língua Portuguesa 

(2001), entre as principais definições, pode-se observar as seguintes: “aquele que 

professa uma crença, uma religião; aquele cuja profissão é dar aulas em escola, 

colégio ou universidade; docente, mestre; aquele que dá aulas sobre algum assunto 

[...]”. 

Percebe-se que os conceitos encontrados são amplos e vagos, dessa forma, 

faz-se necessário uma contextualização histórica do trabalho docente no Brasil. De 

acordo com Buttler (2014), antes mesmo de Cabral, os índios já eram instruídos por 

seus familiares ou outros índios da aldeia. No Brasil Colônia, a igreja é quem 

catequizava, porém, o ensino era destinado a poucos. Com a chegada dos jesuítas 
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no século XVI, os índios e filhos dos colonos receberam a oportunidade de serem 

catequizados, enquanto os filhos da nobreza e da classe dominante estudavam na 

Europa, ou seja, a educação nesse período era baseada na religião e na hierarquia. 

Segundo Butller (2014), a educação só se ampliou e deixou de ser dominada 

pela igreja um século depois, no ano de 1827, com a criação de diretrizes nacionais 

para a instrução pública; com ela, passou a ser obrigatória a instrução primária 

gratuita, sendo criadas as escolas de primeiras letras. Nessas escolas, foi 

estabelecida a segregação dos sexos: um professor lecionava para os meninos e uma 

professora para as meninas.  

De acordo com Butller (2014), o professor tinha que ministrar as aulas em sua 

casa ou pagar o aluguel de uma sala de aula. Quanto a sua postura, há alguns 

registros que mostram que ele utilizava de recursos violentos para disciplinar os 

alunos, como:  

 

[...] a vara de marmelo, a palmatória, o puxão de orelha, o coque, 
o ajoelhar sobre o milho, a prisão na hora do recreio e após as 
aulas, assim como os xingamentos eram métodos comuns. Nas 
escolas particulares, a humilhação era maior: as orelhas de 
burro, o quarto escuro, a privação de alimentos, a exposição do 
faltoso perante as classes reunidas, o amedrontar com o inferno, 
etc. (BUTLLER, 2014, p. 26) 
 
 

Percebe-se que o professor era totalmente autoritário e rígido, utilizando 

métodos violentos e agressivos, como forma de castigo e amedrontamento aos alunos 

que não seguiam as regras. Assim, utilizando todos esses recursos disciplinadores, 

os professores garantiam a obediência e o respeito em sala de aula. 

Outro ponto que Marcílio (2005) destaca é que a mulher foi incluída na escola, 

inicialmente, para que cuidasse das crianças; era como se o vínculo materno 

simbolicamente se estendesse às professoras do ensino primário. Nessa época, o 

professor era sempre respeitado como um profissional que detinha a informação; ser 

professor era uma profissão nobre. 

 No ano de 1932, houve um manifesto, conhecido como “Manifesto dos 

pioneiros da Educação Nova”, tendo como objetivo a defesa da Escola Nova e, 

principalmente, da escola pública. Contudo, Buttler (2014) afirma que somente a partir 

da década de 1950, com o crescimento das indústrias e do comércio, a educação 

passa a ser mais acessível para a população da classe média.  
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Segundo Buttler (2014), com a universalização do ensino, em 1970, o prestígio 

docente acabou decaindo; o professor perdeu prestígio quanto às funções de diretor 

e orientador; porém, com salários melhores, essas funções passaram a ser ocupadas 

por profissionais com curso superior. Dessa forma, restava a normalista6, que era 

menos qualificada, assumir a representação de “tia”, mais passiva e alienada. 

Marcílio (2005) afirma que entre os anos 1980 e 1990, a perda de autonomia e 

os baixos salários foram um dos motivos para levar a classe docente a ficar ainda 

mais desprestigiada. Com a proletarização do professorado da rede pública, houve 

um empobrecimento econômico e cultural que a categoria possuía. Dessa forma, “a 

necessidade de sobrevivência obrigava o docente a ampliar sua jornada de trabalho, 

restando-lhe pouco tempo para estudo, lazer e aprimoramento cultural ” (BUTTLER, 

2014, p. 29). Com todos esses problemas, a qualidade do ensino decaiu, fazendo com 

que a população ficasse descontente com os professores e a desvalorização da 

profissão só se agravou.   

Atualmente, pode-se observar discursos sobre o trabalho do professor que, 

muitas vezes, colocam a profissão em descrédito, pois é fato que o profissional 

enfrentou, e ainda enfrenta, diariamente, muitos obstáculos. O trabalho docente sofreu 

relativa precarização em vários aspectos e, devido a essas mudanças, houve 

consequências profundas. Machado (2003) contextualiza claramente esses 

problemas: 

 

A massificação do ensino, o desenvolvimento científico 
acelerado, que o professor não tem condições de seguir, 
demandas sociais que se transformam aceleradamente e que 
exigem uma “qualidade de ensino”, da qual não se explicita nem 
o significado, nem o objetivo; todo esse conjunto de fatores tem 
levado o ensino a uma crítica social contínua e, 
consequentemente, à desvalorização do papel social do 
professor e a um sentimento de baixa auto-estima. Os múltiplos 
papéis que os professores desempenham, o excesso de alunos 
nas classes, a pouca motivação dos alunos para o ensino 
escolar, os baixos salários, a multiplicação das horas de trabalho 
e até mesmo a violência física a que estão expostos os 
professores criam uma situação de trabalho extremamente difícil 
(MACHADO, 2003, p. 3). 

 

Assim, percebe-se que o professor é quem acaba sofrendo muitas das 

consequências do sistema educacional. Buttler (2014) afirma que o professor assume 

                                                           
6 Modo como eram chamadas as mulheres que se cursavam o Curso Normal, também conhecido como 

Magistério com habilitação para o magistério nas séries iniciais do ensino fundamental. 
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muitas tarefas e funções que estão além de sua formação, sendo, muitas vezes, 

obrigado a desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, 

psicólogo, entre outras exigências. E eles acabam sentindo que estão perdendo a 

identidade profissional; e que a sua principal função, o ensinar, não é o mais 

importante no contexto educacional. 

Em função de todas essas transformações, surgiram muitas pesquisas 

analisando o trabalho docente, porém, poucas se destinam ao agir do professor como 

trabalho e às representações desse agir em textos diversos. Dessa forma, na próxima 

seção, os conceitos sobre o trabalho e o agir docente serão apresentados para uma 

melhor compreensão das teorias e posterior realização das análises dos memes com 

esta temática.   

 

1.2. CONCEITO DE TRABALHO E TRABALHO DOCENTE   

 

Segundo Machado (2007), foi no século XVIII que a palavra “trabalho” ganhou 

um valor positivo, com a emergência e a organização do processo de trabalho fabril. 

Nesse período, os economistas Smith, Say e Malthus propuseram a aplicação do 

termo “trabalho” para as atividades produtoras de bens materiais, buscando 

estabelecer uma divisão entre o “trabalho produtivo” e o “trabalho improdutivo”, sendo 

o último destinado ao trabalho doméstico e ao intelectual. 

No século XIX, surgem as ideias de Engels e Marx, que conceituaram o 

trabalho como “condição básica e fundamental de qualquer vida humana, fundadora 

do humano e do social” (MACHADO, 2007, p.84). Os autores dividem o trabalho em 

“verdadeiro trabalho” e “trabalho alienado”: o primeiro seria aquele trabalho que 

potencializa o desenvolvimento das capacidades do trabalhador, já o segundo se 

refere às formas históricas de realização concreta do trabalho na sociedade capitalista 

e que seriam impedidas de realizar (MACHADO, 2007).  

 Desse modo, até o final da Segunda Guerra Mundial predominou-se, 

principalmente nos Estados Unidos, o taylorismo, o fordismo, e os estudos 

comportamentais que se baseavam apenas em testes para a seleção de pessoas que 

desempenhassem determinadas tarefas, com o objetivo de fazer crescer a 

produtividade do trabalhador. Porém, no pós-guerra, surgiram novas necessidades na 

Europa (MACHADO, 2007).  
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Machado (2007) destaca que na França os pesquisadores começaram a não 

aceitar as teorias e práticas desenvolvidas nos Estados Unidos, pois acreditam que 

os indivíduos não poderiam apenas ser adaptados ao trabalho, mas necessitavam que 

fossem melhoradas as condições de trabalho para esses indivíduos. É nesse contexto 

que surge a ergonomia francesa, que se centra no funcionamento global do 

trabalhador, que envolve seu funcionamento fisiológico, cognitivo, afetivo e social. 

Apesar de a ergonomia ter se fortalecido nos anos decorrentes à guerra, foi 

somente no final da década de 1990 que começaram a ser desenvolvidos os primeiros 

estudos sobre o trabalho do professor. De acordo com Saujat (2002), “o trabalho do 

professor é um enigma” (p; 49), pois não há conceitos prontos e definitivos, apenas 

conceitos provisórios que vão se construindo e descontruindo a todo o momento. 

Uma das definições de trabalho mais utilizadas em análises e estudos são os 

conceitos definidos por Machado (2007), Bronckart (2006), Clot (1999/2006), entre 

outros autores que, com base em uma leitura marxiana da atividade do trabalho, o 

definem como: 

 Uma atividade situada, que sofre a influência do contexto, é pessoal e 

sempre única, engaja o trabalhador em todas as dimensões, mas, ao mesmo tempo, 

é impessoal, pois existem as tarefas prescritas, em um primeiro momento por 

instâncias externas e hierarquicamente superiores ao trabalhador. 

 Uma atividade prefigurada, pois o trabalhador reelabora as prescrições, 

de acordo com a situação específica em que se encontra e com seus próprios limites 

físicos e psíquico. 

 É mediada por instrumentos materiais ou simbólicos, na medida em que 

o trabalhador se apropria de artefatos socialmente construídos. 

 É interacional, pois o trabalhador, no momento do agir, transforma os 

instrumentos e meios, e ao mesmo tempo é por eles transformado. 

 É interpessoal, pois envolve a interação com outros indivíduos. 

 É transpessoal, pois é guiado por modelos do agir específicos de cada 

ofício e que são socio-historicamente constituídos. 

 É conflituosa, devido ao trabalhador ter que fazer escolhas para 

direcionar seu agir em diferentes situações (MACHADO, 2007). 

De acordo com Machado (2007), o trabalho docente consiste na mobilização 

do professor em diferentes situações, como: de planejamento, de aula, de avaliação, 
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com o objetivo de criar meios que permitam aos alunos a aprendizagem dos 

conteúdos e desenvolvam as capacidades necessárias para a sua assimilação. No 

que se refere à concepção do trabalho do professor, Amigues (2004) afirma que a 

atividade do professor não se dirige apenas aos alunos, mas também à instituição, 

aos pais e aos profissionais que cercam o seu ofício. 

Para Oliveira (2015), as relações do trabalho docente não podem ser apenas 

simplificadas ao ato de ensinar, pois é necessário que sejam consideradas todas as 

relações nas quais o professor está envolto, como o seu papel direto na  sala de aula, 

os processos de ensino-aprendizagem, os possíveis assuntos que podem ocorrer na 

relação professor-aluno, o trato pedagógico, entre outros; a sua relação com a gestão 

da escola e a gestão de outras esferas: a aceitação e a resistência à normatização; a 

relação com a família dos alunos; sua própria relação com a busca do conhecimento.  

Todas essas relações que abrangem o trabalho docente nos “dá pistas sobre 

a complexa estrutura que o professor está envolvido e nos permite refletir sobre 

aspectos relacionados ao trabalho docente que podem implicar em suas ações e 

muitas vezes em sua saúde. ” (OLIVEIRA, 2015, p. 50). Em outras palavras, podemos 

dizer que o trabalho docente envolve diferentes situações, as quais exigem do 

profissional funções que vão além do seu ofício e que acabam causando inúmeros 

problemas ao trabalho docente, entre eles, os que afetam a saúde do professor. 

Os estudos da Ergonomia da Atividade desenvolveram conceitos básicos 

como o de trabalho prescrito e trabalho realizado. O trabalho prescrito se refere à 

tarefa dada, ao que já está predefinido em documentos oficiais, constituindo uma pré-

figuração do que deve ser o trabalho. Já o trabalho realizado refere-se às 

características efetivas das diversas tarefas realizadas pelos trabalhadores em uma 

situação concreta (BRONCKART, 2006).   

Dessa forma, ao abordar o trabalho docente, é necessário considerar o 

trabalho realizado, ou seja, as diferentes atividades realizadas pelo professor em sua 

profissão, e não apenas o trabalho prescrito. De acordo com Lhuilier (2012, p.21), “[...] 

ascender à complexidade das relações saúde-trabalho supõe pôr em evidência o 

trabalho real [aqui considerado o realizado] e não se deter no trabalho prescrito”. 

Enfim, os conceitos sobre trabalho e trabalho docente são importantes nesta 

pesquisa, uma vez que possibilitam analisar como a imagem e o trabalho do professor 

estão representados em memes, a partir de vozes identificadas.  
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1.3. O TRABALHO DOCENTE E A SAÚDE  

 

Como destacado na seção anterior, o trabalho docente é complexo e não se 

resume apenas ao ato de ensinar. Porém, frequentemente, os professores ouvem de 

diferentes pessoas a seguinte pergunta “Você só dá aula?”, como se o trabalho de um 

professor fosse apenas chegar na sala de aula e ensinar um conteúdo. 

Amigues (2004, p.41) afirma que “[...] a atividade do professor dirige-se não 

apenas aos alunos, mas também à instituição que o emprega, aos pais, a outros 

profissionais”. Sabemos que há muitas tarefas e relações no ambiente escolar, não 

se tratando apenas de “dar aula”, pois existem várias atividades prescritas a serem 

realizados pelo professor, além de sua relação com alunos, com outros profissionais, 

com pais, com a gestão, com o conhecimento, com os processos burocráticos, entre 

outros. De acordo com Oliveira (2015), as múltiplas tarefas e relações do trabalho 

docente 

 

“ [...] implicam diretamente no trato do indivíduo com o seu 
trabalho, pois é impossível separar condições pessoais de 
profissionais, já que o indivíduo possui apenas um corpo e esse 
circula por todas essas relações, as condições físicas, mentais, 
etc., de alguma forma serão afetadas para conseguir responder 
às demandas do trabalho, da intensificação, cobranças e 
exigências cotidianas. ”(p. 49). 

 

 Além de todas essas relações complexas que o professor enfrenta diariamente, 

Oliveira (2010) afirma que a escola assume diferentes papéis e, consequentemente, 

o professor se vê obrigado a responder a tais exigências, desempenhando funções 

que não lhe caberiam como de enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, entre 

outros. Diante de sua incapacidade de responder eficientemente a tais demandas, e 

de perceber que para a escola o ensinar não é o mais importante, vem sobre o 

professor, o sentimento de desprofissionalização, além da perda de identidade. 

Oliveira (2010) ainda alerta que grande parte da população desvaloriza o trabalho 

docente, acreditando que o trabalho não foi realizado com a competência esperada. 

 Com isso, várias pesquisas e estudos têm sido realizados nos últimos anos 

sobre o trabalho e a saúde docente podendo destacar a pesquisa de Codo (1999), 

que publicou o livro denominado “Educação, Carinho e Trabalho”. Este foi o primeiro 

estudo no Brasil sobre a saúde mental dos professores, e nele o autor apresenta 

dados que mostram a precarização do trabalho docente e o sofrimento desse 
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professor diante de algumas situações. O cenário apresentado na pesquisa revela 

espaços escolares com muros pichados, salas de aulas sem condições estruturais, 

situações de violência, os baixos salários, a falta de reconhecimento e a propensão a 

um alto número de docentes que apresentavam um esgotamento, culminando na 

síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome da desistência. 

Codo (1999) apresenta três características básicas de professores que 

enfrentam a síndrome de Burnout. A primeira é a exaustão emocional, a qual não se 

trata de uma condição física, mas de um cansaço de quem não quer levantar da cama, 

um cansaço psicológico. A segunda é a despersonalização, que é quando o professor 

deixa de ter interesse se o aluno aprendeu ou não, se tem dificuldades, se existem 

diferenças entre os alunos. E a terceira é o baixo comprometimento, pois o professor 

deixa de querer participar de atividades escolares ou se anula. 

 Segundo o estudo apresentado por Codo (1999, p.237) “[...], existe um 

professor habitando nossas lembranças: um homem, uma mulher, cansados, 

abatidos, sem mais vontade de ensinar, um professor que desistiu”. Para o autor, 

esses professores que desistiram entraram em Burnout. A pesquisa mostra que 35% 

a 38% dos docentes e funcionários da educação sofrem algum tipo de Burnout, ou 

seja, uma doença ligada ao trabalho.  

 Destaca-se também a pesquisa de Assunção e Oliveira (2009), que tem como 

base os conhecimentos em ergonomia. As autoras apresentam a realidade de 

algumas salas de aula em nosso país e várias contradições existentes nas últimas 

décadas. De acordo com as autoras: 

 

Há maior valorização da escola pelos pais e a menor valorização 
dos professores, assim como o menor acompanhamento da 
família aos alunos; além da alta quantidade de alunos por sala e 
o crescente número de alunos com condições especiais (com 
laudos médicos) em sala; a crescente burocratização do sistema 
e preenchimento de documentos para o Estado; aumento de 
formulários de avaliação, quadros de frequência, catálogos de 
atividades com as famílias e comunidades envolvendo 
procedimentos padronizados; aumento da carga de trabalho e 
da necessidade de trabalhar em mais períodos a fim de 
conseguir maior subsídio financeiro, para sustento familiar, uma 
vez que os salários permanecem baixos; a fusão das turmas 
durante o decorrer do ano; o reordenamento das aulas em 
virtude de ausência dos professores, vezes por convocações em 
outros espaços, vezes por atestados médicos; a fragilidade da 
relação de ensino aprendizagem existente nas escolas; são 
cenas do processo de intensificação do trabalho docente. 
(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009, p. 359) 
 



32 
 

 

  Dessa forma, as autoras afirmam que o aumento do trabalho e o excesso de 

tarefas podem explicar o cansaço físico, mental e vocal do professor. Além disso, as 

condições de trabalho geram uma expectativa no trabalhador e na ausência dessas 

condições somada à intensificação do trabalho, o professor pode ter seu trabalho 

impedido, gerando, na maioria das vezes, o adoecimento. As pesquisas realizadas 

por Assunção e Oliveira (2009) revelam altos índices de transtornos psíquicos, de 

doenças respiratórias, problemas no aparelho locomotor e osteomuscular em 

professores.  

Enfim, existem várias pesquisas sobre o trabalho e a saúde docente; algumas 

delas mostram que os problemas apontados são os mesmos, e que existe uma 

preocupação em relação à saúde do professor. Contudo, os motivos que acabam 

causando o adoecimento dos professores são complexos e exigem que o sistema 

educacional seja repensado e modificado, para que, assim, o profissional da educação 

volte a se sentir valorizado pela sociedade em geral. 

Após essas reflexões sobre o trabalho docente, no próximo capítulo, serão 

abordados os gêneros digitais, com foco no gênero meme, que é o objeto de análise 

deste trabalho, já que o objetivo é investigar os discursos representados em memes 

sobre o trabalho docente.  
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2. OS GÊNEROS DIGITAIS E AS INTERAÇÕES SOCIAIS NA INTERNET  

 

Atualmente, vivemos em uma sociedade digital; as pessoas estão cada vez 

mais adeptas dos aparatos tecnológicos e, com a internet, muitas informações são 

acessadas diariamente por milhares de usuários7. Diante de toda a revolução 

tecnológica, muitos assuntos são problematizados através de diferentes gêneros 

digitais. Por exemplo, o trabalho do professor é um dos temas abordados, 

principalmente nas redes sociais. Em relação aos diferentes gêneros, percebemos 

que existe um que está sendo utilizado a todo o momento nas redes, devido à sua 

facilidade de se propagar, que é o gênero digital meme.  

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é definir o conceito de gênero digital e 

como ele está se desenvolvendo na era da internet, além de apresentar definições e 

pesquisas sobre as redes sociais e o gênero digital meme, bem como as contribuições 

do seu uso para o contexto educacional. 

 

 

2.1. OS GÊNEROS DIGITAIS NA ERA DA INTERNET 

 

No final do século XX, houve uma grande aceleração no processo de 

globalização e com ela percebemos a velocidade com que as tecnologias evoluíram. 

Desde a década de 1990, com o desenvolvimento e a utilização da internet no Brasil, 

as pessoas passaram a ter acesso a muitas informações do mundo todo, além disso, 

a internet permitiu a comunicação e o compartilhamento de dados com pessoas de 

diferentes locais. 

Contudo, vale ressaltar que, quando utilizamos o termo “internet”, não nos 

referimos apenas à tecnologia como suporte, ou seja, uma rede de computadores, de 

dispositivos interconectados, mas como um meio de comunicação, e o que essa 

conexão proporciona ao permitir essas interações (Marcuschi, 2005). 

De acordo com Marcuschi (2005), na atual ascensão da denominada cultura 

eletrônica, com o telefone, o gravador, o rádio, a TV e, especialmente, o computador 

e a internet, houve uma explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, 

tanto na oralidade como na escrita, surgindo, então, os gêneros digitais. 

                                                           
7  Usuários, na linguagem da internet, são as pessoas que criam uma conta e um perfil e navegam por 

uma rede social. 
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A tecnologia tem propiciado o surgimento de várias inovações tecnológicas, 

algumas delas criadas e outras transformadas; o mesmo acontece com os gêneros 

que, de acordo com Bakhtin (1997), são relativamente estáveis, estando sujeitos à 

transmutação e assimilação de um gênero por outro, gerando novos gêneros. 

Portanto, os gêneros digitais, segundo Sardinha (2011), nada mais são do que 

evoluções, adaptações e/ou modificações dos textos orais e escritos para o contexto 

virtual e não necessariamente o surgimento de “novos” gêneros. 

Marcuschi (2005) conceitua os gêneros digitais como aqueles que trabalham 

com o discurso eletrônico, ou seja, são aqueles que apresentam como suporte o 

computador; dentre eles, destacam-se: e-mail, bate-papo virtual (chat), aula virtual, 

weblogs, fotologs, videoconferência interativa, lista de discussão, redes sociais, entre 

outros. 

Para Marcuschi (1997), um dos aspectos mais marcantes dos gêneros em 

ambientes digitais é que são interativos, podem ser online ou off-line e, na maioria das 

vezes, com simultaneidade temporal, estabelecendo, assim, aspectos nas relações 

entre fala-escrita, pois possibilitam a inserção de elementos visuais no texto (imagens, 

fotos) e sons (músicas, vozes), efetivando, assim, a “integração de recursos 

semiológicos” (p. 62). 

Por vivermos em uma sociedade cada vez mais tecnológica e conectada, os 

usuários da internet estão deixando de ser apenas meros consumidores de 

informação, e as estão produzindo (GOMES, 2016). As pessoas escrevem, 

fotografam, compõem textos e imagens, áudio e vídeo e compartilham suas 

produções em redes sociais. Segundo Gomes (2016), as redes digitais de 

relacionamento que surgem a todo o momento permitem que os participantes formem 

comunidades de prática, ou seja, que ensinem e aprendam uns com os outros, pois é 

possível aprender em todos os lugares. 

Dessa forma, vemos a importância de se levar em conta o estudo dos 

diferentes gêneros existentes na era tecnológica, e a capacidade que eles têm de se 

propagarem, multiplicarem e atingirem milhares de pessoas ao mesmo tempo, dessa 

forma, disseminando ideias e ideologias que estão presentes nos gêneros digitais. 

Além disso, vale destacar que, com as tecnologias presentes a todo o 

momento na vida das pessoas, é cada vez mais urgente a necessidade de pesquisas 

que voltem o olhar para os gêneros digitais que surgiram ou foram 
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adaptados/modificados após a internet e, principalmente, verificarmos como estão 

sendo utilizados no contexto educacional.  

Nas próximas seções, alguns conceitos sobre as redes sociais serão 

delimitados, bem como a sua importância, pois milhares de usuários da internet 

acessam diariamente as redes sociais, sendo um local onde são compartilhados e 

publicados inúmeros gêneros digitais, possibilitando, assim, que as pessoas 

conheçam os diferentes gêneros. Também o gênero digital meme será abordado, pois 

é o objeto de estudo deste trabalho, e que está sendo disseminado, principalmente, 

em redes sociais. 

 

2.1.1. Redes Sociais  

 

De acordo com Gomes (2016), o conceito de redes sociais foi, primeiramente, 

definido no ano de 1994, por Wassermann e Faust, como um ou mais conjuntos finitos 

de atores e eventos e das relações e interações sociais estabelecidas entre eles. 

Esses atores seriam “nós” enquanto usuários das redes e as relações e interações 

seriam os “laços” que são estabelecidos com os usuários. 

Contudo, essa definição já se modificou, pois Recuero (2009) afirma que os 

atores sociais usuários das redes é que são as redes. Dessa forma, as redes somos 

nós, portanto, nosso papel é fundamental para a construção dessas redes. 

Com os avanços tecnológicos dos últimos tempos, as redes sociais tiveram 

um aumento gradativo de usuários. Recuero (2009) afirma que as redes sociais estão 

mudando os processos informacionais e sociais da sociedade, possibilitando aos 

usuários maior liberdade de expressão e sociabilização, permitindo, assim, que 

possam construir a comunicação, interagir e comunicar-se com outros indivíduos, 

gerando, assim, fluxos de informação e trocas sociais. 

Recuero (2009, p.102) define os sites de redes sociais como os que 

“compreendem a categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais 

dos atores”, portanto, as redes sociais possuem uma característica comum entre si, 

que é difundir as informações de forma rápida e interativa, criando, assim, novos 

canais e uma pluralidade de informações e gêneros que circulam em diversos grupos 

sociais. 

Essas redes sociais têm o intuito de ligar as pessoas que vivem, estudam ou 

trabalham em torno do indivíduo, além disso, são redes com maior número de usuários 
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do mundo, permitindo que os usuários criem e publiquem vídeos e fotos, compartilhem 

notícias, enviem mensagens, vejam novidades de seus amigos, curtam, comentem, 

compartilhem postagens, relacionem-se e comuniquem-se com pessoas do mundo 

inteiro. 

Além disso, as redes sociais permitem que as informações sejam 

compartilhadas e multiplicadas rapidamente em todo o mundo, atingindo milhares de 

pessoas. Também é possível encontrarmos nas redes sociais diferentes gêneros 

digitais, que estão visíveis aos usuários das redes. Dentre as plataformas de redes 

sociais, as mais conhecidas e utilizadas atualmente são Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 Portanto, é visível que as redes sociais têm fundamental importância quando 

utilizadas de forma correta, pois permitem que os usuários interajam e socializem com 

outros indivíduos e com o mundo virtual, além de ser possível acessar, compartilhar, 

criar inúmeros gêneros digitais, resultando em conhecimento, criatividade e 

aprendizagem.  Um dos gêneros digitais que é compartilhado nas redes sociais é o 

meme, que será o objeto deste trabalho e, portanto, será abordado a seguir.    

 

2.1.2. O Gênero Digital Meme 

 

 Conforme Lisboa (2015), o termo meme apareceu pela primeira vez no livro 

The selfish gene (O gene egoísta), de Richard Dawkins, publicado em 1976, em que 

o autor faz uma analogia entre os termos “gene” e “meme”, uma vez que “gene” é a 

possibilidade biológica da disseminação de características genéticas de um ser para 

o outro, enquanto “meme” é a propagação de uma ideia dentro de uma cultura, a partir 

de replicadores. 

  Esse termo tem origem grega – mimeme – que significa imitação, portanto, 

segundo Lisboa (2015), “meme é tudo o que se copia, se compartilha e que se espalha 

rapidamente entre e por intermédio dos homens em uma comunidade” (p. 48).  

 Com a internet, o termo meme se popularizou nos últimos anos; os memes 

que viralizam as redes se destacam, pois, são compartilhados inúmeras vezes, mas 

o que os define é o que eles fazem, pois têm como foco comentar coisas da vida de 

um dado ponto de vista.  

 Nesse contexto de interação mediada pela internet, a recorrência do termo 

meme tem se referido a textos, imagens, fotos, vídeos que caem no uso popular por 
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serem engraçados, iônicos ou fazerem uma crítica e que são compartilhadas e 

“imitadas” inúmeras vezes por usuários das redes sociais. Para ilustrar esse gênero, 

seguem exemplos de dois memes que ficaram famosos nas redes sociais.  

O primeiro é o meme denominado “É verdade esse bilete8”, que surgiu no dia 

20 de agosto de 2018, quando um menino de 5 anos chamado Gabriel Lucca, resolveu 

escrever um bilhete falso dirigido à sua mãe, simulando um comunicado da escola 

onde estuda de que não haveria aula no dia seguinte. O menino iniciou o bilhete com 

a frase “senhores paes” e o assinou como “tia Paulinha”, sua professora, seguindo 

elementos constituintes do gênero bilhete, mas o que o tornou um meme foi o que 

concluiu o comunicado “é verdade esse bilete”. 

Ao recebê-lo, a mãe achou a situação muito engraçada e acabou enviando, 

pelo Whatsapp, uma foto do bilhete para a professora de seu filho, que, além de ficar 

surpresa com seu aluno, resolveu postar essa foto em sua conta no Facebook, 

elogiando a inteligência do menino que tentou enganar a mãe. 

 

Figura 1: Bilhete escrito por Gabriel a sua mãe 

 
 
Fonte: https://www.dicionariopopular.com/e-verdade-esse-bilete/. Acesso em: 20 de setembro de 
2019. 

A partir de então, o post viralizou na internet e logo os internautas começaram 

a criar seus próprios memes a partir do bilhete de Gabriel. É comum encontrarmos 

memes do “é verdade esse bilete” com personagens de bebês, crianças, cachorros, 

entre outros, e até anúncios surgiram a partir dele, como o da empresa de filmes e 

                                                           
8 A palavra “bilete" refere-se à “bilhete” e, portanto, não se está seguindo a norma padrão da Língua 

Portuguesa para preservar a linguagem utilizada pelo autor do meme. 

https://www.dicionariopopular.com/e-verdade-esse-bilete/


38 
 

séries chamada Netflix. Abaixo seguem três memes produzidos a partir do bilhete de 

Gabriel. 

 

Figura 2: Meme bebês 
 

 
 
Fonte: http://www.museudememes.com.br/sermons/e-verdade-esse-bilete/. Acesso em: 20 de 
setembro de 2019. 

 
 

Figura 3: Meme ABNT 
 

 
Fonte: http://www.museudememes.com.br/sermons/e-verdade-esse-bilete/. Acesso em: 20 de 
setembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

http://www.museudememes.com.br/sermons/e-verdade-esse-bilete/
http://www.museudememes.com.br/sermons/e-verdade-esse-bilete/
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Figura 4: Anúncio Netflix 
 

 
 
Fonte: https://pleno.news/entretenimento/marcas-entram-na-brincadeira-do-meme-do-bilete-
galeria.html. Acesso em 20 de setembro de 2019. 
 
  

Percebe-se com os exemplos apresentados acima que através de uma 

brincadeira, nesse caso, utilizando a frase que ficou conhecida “é verdade esse bilete”, 

os memes mostram formas de as pessoas se posicionarem diante de diversos temas.  

No primeiro meme, os bebês não gostam de tomar vacina; no segundo há uma 

crítica às regras da ABNT, que seriam complicadas e difíceis; já no terceiro meme, 

identificamos uma propaganda da empresa Netflix, induzindo os alunos a assistirem 

seus filmes ou séries; ela se diferencia dos demais memes por ter outro tom avaliativo, 

não tendo uma crítica. Esses memes mostram a posição das pessoas, e quem elas 

buscam atingir, nesses exemplos, os pais, familiares, acadêmicos, empresas, 

telespectadores, alunos, entre outras pessoas.  

Enfim, a frase “é verdade esse bilete” foi e ainda está sendo utilizada por 

inúmeras pessoas e até mesmo por empresas. Milhares de memes foram construídos 

seguindo basicamente a mesma estrutura do bilhete de Gabriel, mostrando, através 

da ironia e do humor, posições e realidades desejadas sobre os mais variados 

assuntos, tudo isso a partir de um meme que viralizou nas redes sociais. 

Um outro meme que viralizou, principalmente entre os anos de 2012 a 2014, 

foi o de uma brasileira de 15 anos chamada Débora. Em meados de 2012, a garota 

estava em uma festa de família, tirou uma selfie usando os óculos de sol do primo e 

resolveu postar a foto em seu perfil do Facebook. No início, a foto teve algumas 

curtidas, porém, horas após a publicação, um de seus amigos virtuais compartilhou a 

https://pleno.news/entretenimento/marcas-entram-na-brincadeira-do-meme-do-bilete-galeria.html
https://pleno.news/entretenimento/marcas-entram-na-brincadeira-do-meme-do-bilete-galeria.html
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foto, ridicularizando a menina; a partir de então, pessoas desconhecidas começaram 

a compartilhá-la, e a selfie de Debora se tornou um meme. 

Vários memes surgiram com a imagem de Débora, todos jocosos, utilizando 

formas preconceituosas, racistas para ridicularizar a aparência da menina. Todos os 

memes davam a entender que ela era muito feia. Em um deles, ela era a garota 

propaganda da marca de óculos que estava usando na foto; em outro, ela era a garota 

que queria ficar com os meninos; em outros, ela era colocada ao lado de jovens 

brancas, para referir-se a padrões de beleza, como se as brancas fossem as bonitas 

e as negras as feias. 

Com isso, Débora acabou sofrendo muito. Em matéria publicada pelo site BBC 

News Brasil9, ela relata que, devido ao fato de sua selfie ter virado um meme, sua vida 

se tornou um pesadelo; não queria mais sair de casa, parou os estudos, já que era 

motivo de chacota na escola, e tentou se suicidar. Ela denunciou várias vezes as 

pessoas e páginas que utilizavam a sua imagem, não obtendo êxito, e sua imagem 

repercutiu por alguns anos.  

Somente em 2015, quando o meme parou de ser divulgado, ela conseguiu 

recomeçar sua vida, terminar os estudos e trabalhar. Contudo, em 2018, a sua 

imagem retornou às redes sociais. Débora está tentando enfrentar a situação 

novamente, mas afirma que é muito difícil enfrentar todos os preconceitos e ver sua 

imagem diariamente ridicularizada na internet. 

Percebe-se, com os exemplos acima destacados, que os memes, apesar de, 

geralmente, terem como características principais a multiplicação e a replicação, vão 

muito além disso, pois abordam temáticas relevantes, de cunho social, moral, cultural, 

humorístico, entre outros, permitindo que os sujeitos reflitam criticamente acerca de 

diferentes assuntos da atualidade, com comicidade e criticidade. Santos afirma que: 

 

O meme se assemelha à charge tanto pelo humor quanto pela 
crítica [...], mas não se restringe a fatos políticos. Ele assemelha-
se ao cartum, por seu teor crítico, seja de costumes ou de 
realidades genéricas, ou por tratar de fatos de conhecimento 
público.  (SANTOS, 2015, p. 15) 
 

                                                           
9 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-49041846> Acesso em 19 de setembro de 

2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-49041846
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Dentre os mais diversos aspectos, é importante refletir sobre o porquê, 

atualmente, o gênero meme tem tanto impacto e está presente em diversas mídias 

digitais.  Dawkins (2015) descreve a analogia entre gene e meme: 

 

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 à 
"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).  
 

Assim, Dawkins afirma o caráter de imitação que os memes possuem. Eles 

podem abranger situações diversas de ordem social, moral, ideológica, entre outros, 

e acabar se propagando. De acordo com Horta (2015), o autor também faz alusão à 

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

ressignificações sejam cada vez mais difundidas e/ou modificadas, dependendo dos 

contextos em que são empregadas” (HORTA, 2015, p. 32). Importante deixar claro 

que Dawkins (2015) introduziu o termo meme com o sentido relacionado à 

transmissão cultural, imitação de ideia, ou, ainda, a um tipo de replicador de ideia, 

porém, não foi ele quem denominou ou definiu o gênero meme. 

Também é importante destacarmos que, por se manifestarem na internet, os 

memes são de fácil reprodução e mesmo de construção: muitos usuários das redes 

podem construir um meme, tendo total liberdade de criação e expressão; além disso, 

ele pode ser compartilhado em diferentes redes e sites, sendo espalhado 

rapidamente. Dawkins (2015) observa que um meme apresenta um tríplice aspecto 

que norteia a sua criação: a longevidade, a fecundidade e a fidelidade. A longevidade 

refere-se à sua durabilidade no tempo, ou seja, quanto mais forem replicados mais 

serão lembrados; a fecundidade se refere à produção dos memes e à sua propagação; 

e a fidelidade refere-se à questão de manter-se fiel à sua origem ou propósito. 
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Jenkins (2010) destaca cinco fatores que auxiliam na disseminação de um 

meme: fragmentação e diversificação no contexto cultural; utilização das redes 

sociais; modelo que permite a possibilidade de explorar nichos; cultura participativa 

incentivando a reapropriação; e o acesso à tecnologia para a produção e consumo.  

Além disso, para o autor, a digitalização da informação na internet garante ao meme 

um maior potencial de longevidade, uma vez que os memes poderiam ser arquivados 

sem desaparecerem do caldo cultural.  

Segundo Recuero (2007) alguns memes são “sociais”, no sentido de gerarem 

interação e empatia com o leitor, pois apesar de a Internet ser um ambiente propício 

para sua propagação, os memes precisam de pessoas que os escolham para 

propagar-se e promover a replicação. Devido a isso, “memes propagam-se através 

das redes sociais na internet, impactando-as, a partir das interações entre os 

indivíduos” (RECUERO, 2007, p. 24). 

Os memes, atualmente, são um dos gêneros digitais mais utilizados nas redes 

sociais pelos jovens. No Brasil, o meme virou uma espécie de “moda”, qualquer coisa 

pode virar um meme, por exemplo, uma gíria ou bordão, desenhos, fotos, vídeos, 

ícones e até citações falsas podem se tornar populares na web.  

Os memes são maleáveis, pois podem ficar muito tempo circulando na 

internet, mas também podem não ter tanta disseminação. O seu conteúdo também 

pode ser alterado ao longo do tempo, pois, uma vez postado na web, a informação 

estará sujeita a comentários, críticas, e outros tipos de intervenções e reações.  

Dessa forma, o meme pode ser recriado por qualquer um e a qualquer 

momento. Os memes não visam a apenas divertir o público, mas também a transmitir 

algo de forma mais crítica, utilizando, muitas vezes, a ironia, através de múltiplos 

sentidos, com o intuito de chamar a atenção do leitor e levá-lo à reflexão acerca do 

que se pretende transmitir.  

No que se refere aos elementos composicionais dos memes, Silva10 destaca 

que há muita variação, pois eles podem ser desenhos, na maioria deles mais 

caricaturais, mas podem também utilizar fotos adaptadas a desenhos, fotos reais. 

Além disso, a maioria das imagens vem acompanhada de frases que são repetidas 

em determinadas situações sociais e que, associadas à imagem, dão sentido ao 

                                                           
10 Disponível em: 

<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1066/o/Ana_Paula_de_Ara%C3%BAjo_da_Silva.pdf> Acesso 
em: 30 de janeiro de 2020. 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1066/o/Ana_Paula_de_Ara%C3%BAjo_da_Silva.pdf
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meme; também existem os memes que utilizam animações (áudio, movimento, entre 

outros efeitos). É muito comum encontrarmos memes com personagens consagrados 

como Homem-Aranha, He-Man, Mafalda, Professor Girafales, Professor Raimundo, 

personagens de filmes, entre muitos outros. 

Os temas abordados nos memes buscam retratar a realidade, ironizando ou 

divertindo. Segundo Horta (2015), os mais comuns são memes sobre tecnologia, 

jingles, músicas em propagandas políticas e comerciais, slogans, piadas, 

provérbios e aforismos, canção de ninar, religiões, fenômenos na internet, 

filmes (imagens ou falas dos personagens), política, preconceitos, educação. Esse 

último tema tem ganhado notória propagação; inúmeros memes são produzidos 

diariamente por alunos, professores e demais usuários da rede, e neles vemos 

refletidas realidades existentes no sistema educacional. 

É possível observar, também, que, atualmente, nos mais recentes 

documentos oficiais de educação, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017) e o Referencial Curricular do Paraná (PARANÁ, 2018) - estado onde 

esta pesquisa está sendo desenvolvida - destaca-se a relevância do 

ensino/aprendizagem ser desenvolvido através dos gêneros, citando, inclusive, os 

gêneros digitais e, entre eles, os memes. 

Essa importância dada aos gêneros digitais nos direitos de aprendizagem é 

apresentada na BNCC: 

 

3. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
[...] 
5.   Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
(BRASIL, 2017, p. 524; grifos nossos). 
 
 

Em dois dos dez direitos apresentados, tanto na BNCC, quanto no Referencial 

Curricular do Paraná, é destacado o uso das tecnologias digitais de forma crítica, 

significativa, reflexiva associada às práticas sociais, e isso é possível utilizando os 

gêneros digitais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Slogan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditado_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aforismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A7%C3%A3o_de_ninar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_de_internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
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Outro ponto interessante destacado no Referencial Teórico do Paraná e na 

BNCC são os textos multimodais e o que devem ser explorados em sala de aula: 

 

De acordo com a BNCC (2017) as práticas de linguagem 
contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada 
vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também 
novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de 
replicar e de interagir. Justifica-se a opção pelo termo análise 
linguística/semiótica, uma vez que não basta a reflexão 
linguística dos signos verbais dos textos escritos, mas também 
das materialidades dos textos multissemióticos, nos quais a 
análise levará em conta as formas de composição e estilo de 
cada uma das linguagens que os integram, tais como 
plano/ângulo/lado, figura/fundo, profundidade e foco, cor e 
intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas 
imagens dinâmicas e performances, as características de 
montagem, ritmo, tipo de movimento, duração [...] (PARANÁ, 
2018, p. 531). 
 
 

Dessa forma, em ambos os documentos, ressalta-se a importância de o 

professor utilizar em sala de aula textos multissemióticos, nesse caso, os gêneros 

digitais. O meme é um dos textos citados nas competências e habilidades que os 

alunos devem ter na disciplina de língua portuguesa, em todas as séries do Ensino 

Fundamental e Médio, conforme pode ser observado nos itens abaixo: 

 

Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs, etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc. (BRASIL, 
2017, p.141, grifo nosso) 
 
[...] Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva 
de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação 
a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 
ou humor presente. (BRASIL, 2017, p.141, grifo nosso); 
 
[...] Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e 
no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de 
opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou 
outros ambientes digitais.  (BRASIL, 2017, p. 522, grifo nosso); 
 
[...] Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de 
imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, 
cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, 
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios 
publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites 
na internet etc. (PARANÁ, 2018, p.181, grifo nosso). 
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Enfim, é possível perceber que as tecnologias proporcionam ao usuário maior 

rapidez, informação, comunicação e aprendizagem. Também nota-se que o sistema 

educacional está tentando se adaptar os conteúdos ensináveis à era digital, como 

visto nos documentos oficiais acima apresentados. Contudo, é preciso garantir que 

isso seja transposto do papel para a sala de aula, pois a era digital cada vez mais se 

desenvolve, assim, os gêneros digitais também devem ser trabalhados em sala de 

aula, propiciando aos alunos uma aprendizagem efetiva, através de textos voltados 

para o seu uso no cotidiano.  

Dessa forma, percebe-se que os memes podem ser utilizados em sala de aula 

e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, também podem ser um gênero a ser 

estudado, pois traz muito sentido, ideologias e valores em seu conteúdo, não sendo 

utilizado apenas para divertir o público, mas também para fazer com que as pessoas 

reflitam e construam sentidos. 

 

2.1.3 Meme: um gênero relevante no contexto educacional 

 

Na seção anterior, conceitos e questões amplas sobre os memes foram 

abordados, porém, ainda não foi focada a importância desse gênero para o contexto 

educacional. Apesar de ser considerado novo e muitas vezes não chamar a atenção 

de pesquisadores, devido ao fato de muitas pessoas pensarem que o foco é apenas 

a diversão e o entretenimento, existem algumas pesquisas específicas sobre memes 

que mostram que eles vão além da diversão, por isso, são relevantes para esse 

contexto. 

A seguir, serão apresentados esses trabalhos de forma a enfatizar o papel 

que os memes podem exercer como suporte de estudo de pesquisas e a sua 

contribuição. Assim, será apontado, inicialmente, uma pesquisa de mestrado, 

intitulada Memes na internet: entrelaçamentos entre educomunicação, cibercultura e 

a ‘zoeira’ de estudantes nas redes sociais, de Douglas Calixto, orientado por Adilson 

Odair Citelli, que recebeu o prêmio de melhor dissertação em Comunicação, do 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação, da Universidade de São 

Paulo (USP), no ano de 2017. 

Em sua pesquisa, Calixto (2017) investigou, a partir de uma pesquisa de 

campo realizada na Escola Municipal Júlio Marcondes Salgado, zona norte da cidade 
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de São Paulo, a relação de estudantes do ensino fundamental com os memes. 

Segundo o pesquisador, a escolha desse tema se deu devido à existência de poucos 

trabalhos sobre memes que discutem sobre perspectiva da linguagem e das funções 

comunicativas.  

Dessa forma, os autores criaram três categorias de análise para a seleção dos 

temas dos memes, que denominaram de memes de afeto, do cotidiano, e de zoeira. 

Os memes de afeto são aqueles que tensionam as relações entre os estudantes; os 

memes do cotidiano são aqueles que dão sentido à realidade do dia a dia, que falam 

de algo que aconteceu na escola, algo que está perturbando os alunos; e os memes 

de zoeira são aqueles que acionam o humor. 

Portanto, Calixto, em sua pesquisa, busca analisar os memes utilizados por 

alunos nas três categorias por ele elencadas. No caso desta pesquisa, o objetivo é 

focar em memes que trazem como temática o trabalho do professor, visto que existem 

memes a esse respeito, porém, não identificamos pesquisas sobre esse assunto com 

o gênero meme. 

Além da pesquisa acima citada, há a tese de doutorado de Krícia Helena 

Barreto, com o título “Os memes e as interações sociais na internet: uma interface 

entre práticas rituais e estudos de face” de 2015. A pesquisadora utilizou como objeto 

de estudo o fenômeno conhecido como “memes de Internet”, porém, focalizou na 

seção de comentários de um website em que os memes foram postados, investigando 

a maneira como a replicação dos memes de Internet sinaliza as práticas constitutivas 

dos participantes e como afeta a forma como as faces11 dos participantes são 

construídas na interação. 

Com essa pesquisa, a autora chegou à conclusão de que os memes acabam 

gerando o sentimento de pertencimento e identificação entre os participantes, 

legitimando-os como membros dessa comunidade, unidos pelo compartilhamento dos 

valores disseminados pelos memes, portanto, a autora afirma que os memes vão 

muito além de um simples entretenimento. 

Outro autor que também realizou uma investigação sobre meme é Sousa 

(2015), que publicou um artigo intitulado “As relações dialógicas na produção de 

                                                           
11 O termo face é definido pela autora da tese como o “valor social positivo que uma pessoa 
efetivamente reclama para si mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela 
tomada durante um contato específico” (p.42). 
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memes na internet”, na Revista Littera Online. O autor utiliza a teoria dialógica de 

Bakhtin e o Círculo e analisa um meme do site Kibe loco12. Sousa mostra quais 

relações dialógicas constroem sentido no meme e afirma que é um gênero típico da 

comunicação na mídia digital, dando origem a inúmeras réplicas de enunciados. 

E, por fim, citarei a pesquisa de Debora Sousa Martins e Eliane Marquez de 

Fonseca Fernandes (MARTINS; FERNANDES, 2017), que escreveram o capítulo “O 

sujeito discursivo nas redes sociais: o gênero do discurso meme” publicado no livro 

“Gêneros do Discurso: refletir e refratar com Bakhtin”, organizado por Eliane Marquez 

de Fonseca Fernandes. As autoras analisam as condições de produção em que 

surgiram os memes com o tópico “Bela, recatada e do lar” e procuram entender como 

acontece a apropriação de vozes alheias e como elas repercutem e refratam ao 

construir novos sentidos. Além disso, elas mostram que existem marcas de poder e 

resistência em relação às posições ideológicas presentes nos memes. 

Com essa pesquisa, as autoras concluem que o gênero meme contribui para 

a visibilidade dos enunciados de sujeitos que querem se propagar na mídia, como 

também contribuem na invisibilidade do enunciador, pois não é necessário que o 

meme tenha autoria declarada, portanto, o indivíduo pode se expressar de diferentes 

formas, utilizando os memes e o enunciador fica invisível. Com os memes, é possível 

que os sujeitos marquem resistência e posições sociais e ganhem voz nas esferas 

sociais em que se inserem, através das relações dialógicas e ideológicas.  

Para analisar como o trabalho docente é representado em memes, será 

utilizada a fundamentação teórica da teoria dialógica do discurso, como segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Disponível em <http://www.kibeloco.com.br/> Acesso em 22/set/2019. 

http://www.kibeloco.com.br/
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3. VALORAÇÃO E RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

Neste capítulo, será abordado de que maneira a teoria dialógica concebe a 

construção de sentido mediante os signos ideológicos. Bakhtin (2016), na teoria 

dialógica do discurso, apresenta alguns conceitos que são fundamentais para o 

entendimento do dialogismo, sendo os principais: enunciado, interação, gêneros do 

discurso, signo ideológico, polifonia. Esses conceitos se relacionam entre si e serão 

apresentados na sequência, pois são fundamentais para a análise do trabalho docente 

representado nos memes. 

 

3.1. LÍNGUA E INTERAÇÃO  

 

 Bakhtin (2014) afirma que a enunciação só acontece na interação de (ao 

menos) dois indivíduos socialmente organizados: o locutor - o qual é o dono da palavra 

-, a dirige a um interlocutor, que é aquele que o locutor deseja que receba o seu 

enunciado. Segundo Bakhtin, toda a palavra tem duas faces, pois ela procede de 

alguém e se dirige a alguém; “é o produto de interação do locutor e do ouvinte” (p. 

117). 

 A interação entre os indivíduos no momento da enunciação não acontece 

somente em uma conversa face a face, mas vai muito além, podendo acontecer entre 

sujeitos de lugares diferentes e até de épocas distintas. Sobral (2009) afirma que a 

interação entre dois interlocutores envolve a sociedade e a história, ou seja, suas 

posições sociais ao longo do tempo, suas diferentes posições sociais e suas relações 

sociais, não no momento da interação, mas ao longo da vida, com outras pessoas, 

em diversos ambientes. 

É na interação que os sujeitos se dirigem uns aos outros, de diferentes formas, 

maneiras e, apesar de cada enunciado ser individual, cada campo de utilização da 

língua tem seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sejam eles orais ou 

escritos, que são denominados de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016), e que 

refletem as condições específicas de cada campo. É possível identificar os gêneros 

discursivos devido a sua relativa estabilidade, contudo, com o tempo, os sujeitos 

acabam modificando seus elementos, alterando sua forma até tornarem-se outros 

gêneros ou dar origem a gêneros distintos. (SOBRAL, GIACOMELLI, 2016). 
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Bakthin (2016) classifica os gêneros do discurso em primários ou simples e 

secundários ou complexos. O primeiro refere-se às inúmeras comunicações do dia a 

dia na atividade concreta dos indivíduos; já o segundo envolve os gêneros literários, 

pesquisas científicas e gêneros publicísticos. Sendo assim, é importante destacar a 

relevância do estudo dos gêneros do discurso, pois “quanto mais dominamos os 

gêneros, maior é a desenvoltura com que empregamos e mais plena e nitidamente 

descobrimos neles a nossa individualidade, refletimos de modo mais flexível e sutil a 

situação singular da comunicação” (BAKHTIN, 2016, p. 41). 

Segundo Bakhtin (2016), são três elementos que integram, de forma 

inseparável, a totalidade do enunciado: a construção composicional, o conteúdo 

temático e o estilo. A construção composicional de um gênero do discurso é o 

esquema geral de um texto, sua estruturação. Ao escrever, o enunciador desenvolve 

o conteúdo temático, que é o tema da enunciação.  

Contudo, Bakhtin afirma que o conteúdo temático é mais do que descrever o 

“tema” ou “assunto” de uma fala ou texto. É necessário vislumbrar as relações 

dialógicas através das quais o conteúdo temático se constitui. E, por fim, Bakhtin 

(2016) define o estilo como: “Todo enunciado [...] é individual e por isso pode refletir a 

individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual” (p. 

55). O estilo do gênero do discurso é caracterizado pela escolha de recursos 

linguísticos (fraseológicos, gramaticais e lexicais), os quais são utilizados pelo falante 

para atingir um determinado ouvinte e obter uma resposta.  Esses três elementos 

(construção composicional, conteúdo temático e estilo) integram, de forma 

inseparável, a totalidade do enunciado. O autor aponta, ainda, que apesar de cada 

enunciado ser individual, o individual se torna social ou coletivo, no sentido de que 

todo o indivíduo pertence a um campo de emprego da língua, que possui seus próprios 

gêneros do discurso. 

Para Bakhtin e o Círculo, na enunciação tanto a significação quanto o tema 

estão ligados, ou seja, um não pode existir sem o outro. A significação são as formas 

fixadas da língua, elementos que não têm existência concreta independente da 

enunciação. Já o tema ou unidade temática é um conjunto de elementos únicos que 

se manifestam na enunciação concreta. 

Segundo Sobral (2009), todos os enunciados têm um tema, o qual só pode ser 

identificado se o enunciado for analisado como um todo, sendo preciso analisar todo 

o contexto e a significação das palavras para produzir o tema dos enunciados. “O 
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tema não é fixado, mas dinâmico; é uma mobilização de formas da língua segundo as 

condições da enunciação, é o lugar em que significação + enunciação produzem 

sentido” (p. 75). 

 Existem três componentes em um enunciado, sendo o primeiro a 

referencialidade, que é sobre o que o enunciado fala do mundo, podendo ser algo 

tanto concreto quanto abstrato; o segundo é a expressividade, que é a valoração, a 

avaliação do locutor; e por fim, a endereçabilidade, que é para quem o enunciado é 

dirigido. Esses três componentes são totalmente interdependentes e essenciais para 

analisarmos a concepção do dialogismo (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016). 

Sobral e Giacomelli (2016) destacam que o enunciado não é a mesma coisa 

que frase, pois as palavras que usamos são as que aprendemos na interação com 

outras pessoas e não aquelas que vêm do dicionário. Para os autores, “aprendemos 

a usar a língua não nas gramáticas ou dicionários, e sim no intercâmbio verbal, no uso 

da linguagem, ao interagir com outras pessoas via linguagem” (p. 5).   

Portanto, nesta interação com outras pessoas, há uma socialização do 

processo comunicativo, que é marcada pela alternância dos sujeitos do discurso, ou 

seja, dos falantes, o que remete aos conceitos de locutor e interlocutor, que são os 

sujeitos do discurso, parceiros da comunicação discursiva. Esses são sujeitos 

ativamente responsivos, situados em um contexto socioideológico e histórico, sendo 

através da interação entre eles que o sentido é construído (BAKHTIN, 1997). 

  De acordo com Bakhtin e o Círculo (1997), a língua é um fenômeno integral e 

dialógico, pois, em cada ato da interação verbal, o falante subjetiva-se numa dada 

situação sócio-histórica de interação, em que os enunciados utilizados para o seu 

dizer foram apanhados de discursos anteriores. Porém, esses se tornam novos, pois 

o falante orienta as palavras de acordo com a posição que defende, ou seja, as 

palavras estão carregadas de valores sociais e ideológicos, os quais são construídos 

na relação dialógica dos indivíduos. 

Para Bakhtin e o Círculo, a ideologia não deve ser trabalhada como um pacote 

pronto, mas de forma concreta e dialética; o conceito deve ser construído no 

movimento, que é dado entre a instabilidade e a estabilidade, na concretude do 

acontecimento e não na perspectiva idealista.  

Segundo Bakhtin e os membros do Círculo, existem a ideologia oficial e a 

cotidiana. Para eles, a ideologia oficial é aquela que é relativamente dominante, já a 

ideologia cotidiana é considerada como aquela que é constituída nos encontros 
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casuais, não oficiais, na vida diária. Assim, Bakhtin e o círculo puderam estabelecer 

uma relação dialética que se dá em ambas as ideologias, na concretude, ou seja, de 

um lado a ideologia oficial como estrutura e conteúdo, relativamente estável; de outro 

lado, a ideologia do cotidiano, como acontecimento, relativamente instável, e ambas 

formam um contexto ideológico completo e único. Volochinov (1998) define ideologia 

como: 

 

[...] todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da 
realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e 
se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas. 
(VOLOCHINOV, 1998, p. 107) 
 
 

Sendo assim, percebe-se que a ideologia não deve ser tratada como uma falsa 

consciência ou como a expressão de uma ideia, mas a expressão da tomada de uma 

determinada posição: “A concepção de ideologia, construída no movimento entre 

ideias relativamente instáveis e ideias já relativamente estáveis, também está 

presente na concepção de signo” (MIOTELLO, 2018, p. 170). 

De acordo com Bakhtin (2014), um produto ideológico faz parte de uma 

realidade, seja ela natural ou social, sendo assim, tudo que é ideológico possui um 

sentido e remete a algo situado fora de si mesmo, portanto, o produto ideológico reflete 

e refrata uma outra realidade e encontra-se fora de si mesmo. Dessa forma, tudo que 

é ideológico é um signo, e sem signos não existe ideologia. 

Para o autor, todo o signo tem uma dupla materialidade, no sentido físico-

material e no sentido sócio-histórico, além disso, também recebe um ponto de vista, 

pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como 

verdadeira ou falsa, positiva ou negativa, fazendo, dessa forma, com que o signo seja 

ideológico. 

Portanto, para Bakhtin (2014), “tudo o que é ideológico possui um valor 

semiótico” (p. 33), sendo assim, cada campo da criatividade ideológica tem seu modo 

próprio de orientação sobre a realidade, refratando-a13 à sua própria maneira. Cada 

signo ideológico não é apenas um reflexo da realidade, mas um fragmento material 

dessa realidade. 

Bakhtin (2014) defende que a ideologia se caracteriza como a organização e a 

regulação das relações histórico-materiais dos homens. A superestrutura não existe 

                                                           
13 Os conceitos de refração e reflexão serão explicados adiante, nessa mesma seção. 
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se não estiver em relação constante com a infraestrutura. Nesse caso, a 

superestrutura são os valores, as ideias, as ideologias presentes nos enunciados, 

enquanto a infraestrutura são os objetos materiais concretos construídos 

historicamente pela sociedade. Dessa forma, uma depende da outra para existir, ou 

seja, essa relação intermediada pelos signos se reveste de sentidos próprios, 

produzidos a serviço dos interesses de um grupo social. Para Bakhtin e o Círculo, as 

palavras são tecidas por fios ideológicos, que são contraditórios entre si, pois se 

constituem nos conflitos sociais.  

Bakhtin (2014) afirma que o meio social envolve o indivíduo por completo, 

passando a ser função das forças sociais e os índices de valor são adequados a cada 

situação social, negociados nas relações interpessoais, preenchendo por completo as 

relações de homem X mundo e do eu X outro. 

Miotello (2018) afirma que “a ideologia é o sistema sempre atual de 

representação da sociedade e de mundo construído a partir das referências 

constituídas nas interações e nas trocas simbólicas desenvolvidas por determinados 

grupos sociais organizados” (p. 176). 

Segundo Bakhtin (2014), “o estudo das ideologias não depende em nada da 

psicologia e não tem nenhuma necessidade dela”, mas “a psicologia objetiva deve se 

apoiar no estudo das ideologias” (p. 36). A natureza de todos os signos ideológicos 

consiste na existência da materialização da comunicação, através da palavra. Para o 

autor, “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (p. 36), sendo assim, a 

palavra é o modo, o signo mais puro de relação social, contudo, além de pura a 

palavra, também é um signo neutro, pois pode preencher qualquer função ideológica, 

seja ela estética, científica, moral e religiosa. 

Além disso, a palavra tem papel de material semiótico da vida interior, ou seja, 

da consciência, do discurso interior, dessa forma, ela é utilizada como signo interior, 

e acompanha toda criação ideológica.  A palavra acompanha e comenta todo o ato 

ideológico, sendo que os processos de compreensão dos fenômenos ideológicos não 

podem operar sem a participação do discurso interior. 

Portanto, apesar de nenhum signo ideológico ser substituível por palavras, 

cada um deles se apoia e é acompanhado por elas, tornando-se parte da unidade da 

consciência verbalmente constituída. Bakhtin afirma que “toda a refração ideológica 

do ser em processo de formação, seja qual for a natureza do seu material significante, 

é acompanhada de uma refração ideológica verbal, como fenômeno obrigatoriamente 
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concomitante” (2014, p. 38), ou seja, a palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e interpretação. 

Bakhtin (2014) afirma que todas as propriedades da palavra fazem dela objeto 

de estudo das ideologias e que todas as leis de refração ideológica da existência em 

signos e em consciência devem ser estudadas a partir da palavra. 

Nesse mesmo viés, para Brait (2018, p. 204), a “palavra é indissociável do 

discurso; palavra é discurso. Mas, palavra também é história, é ideologia, é luta social, 

já que ela é a síntese de práticas discursivas historicamente construídas”. Portanto, 

as palavras de cada sujeito são o resultado da incorporação das palavras de outros 

sujeitos na interação social, impondo-se a necessidade de outras vozes, porque um 

orador que escuta sua própria voz silencia sua enunciação, destruindo o processo 

dialógico, onde o já dito pode ser refletido e refratado pelo dito de outras vozes, 

alimentando-se, incessantemente, nesse contexto (FREITAS, 2005). Nas palavras de 

Bakhtin (1997): 

[..] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma 
ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total 
ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para 
usá-lo, etc.; posição responsiva do ouvinte se forma ao 
longo de todo o processo de audição e compreensão 
desde o seu início, às vezes literalmente a partir da 
primeira palavra do falante. Toda compreensão da fala 
viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva; toda compreensão é prenhe de resposta [...] 
(BAKHTIN, 1997, p. 271) 
 

Nesse caso, “o signo não é somente uma parte da realidade, mas também 

reflete e refrata uma outra realidade” (VOLOCHINOV, 2017, p.93). Sendo assim, [...] 

em torno de todo signo ideológico se formam como que círculos crescentes de 

respostas e ressonâncias verbais.  

Conforme Veloso (2013), em sua pesquisa, os discursos refratados são mais 

claramente representados pelas polêmicas aberta e velada: na polêmica aberta, o 

discurso refutado do outro emerge de modo evidente na fala do autor, por meio, por 

exemplo, do discurso citado indireto, nomeação, uso de advérbios de negação, 

conjunções adversativas, entre outros elementos linguísticos; já na polêmica velada, 

o discurso do outro não se apresentará explicitamente no discurso do autor, porém, o 

influenciará ativamente. Contudo, segundo a autora, tanto as polêmicas abertas 

quanto as veladas não devem ser considerados de modo isolado no processo de 

interlocução, pois se interrelacionam dialogicamente. 



54 
 

Para Bakhtin (2014, p.224), a polêmica aberta “[...] está simplesmente orientada 

para o discurso refutável do outro, que é seu objeto”, podendo-se produzir um discurso 

embasado no discurso do outro. Já na polêmica velada, “a palavra do outro está 

presente de modo invisível, determinando de dentro para fora o discurso”.  

De acordo com Faraco (2009), os signos podem apontar para uma realidade 

que lhes é externa (para a materialidade do mundo), mas o fazemos sempre de modo 

refratado. Portanto, refratar significa que, com os signos, nós não somente 

descrevemos o mundo, como também construímos diversas interpretações 

(refrações) do mundo. 

Dessa forma, não é possível significar sem refratar, pois, as significações não 

estão no signo em si, mas são construídas na história, marcadas pelas diversas 

experiências dos grupos humanos, com suas contradições e confrontos de valorações 

e interesses sociais.  Sendo assim, Faraco (2009) destaca que a dinâmica da história, 

devido a sua complexidade e diversidade, faz cada grupo humano, em cada época, 

recobrir o mundo com diferentes axiologias. Essas axiologias são elementos do 

processo de significação, resultando em inúmeras semânticas, verdades, discursos, 

línguas e vozes sociais que contribuem para atribuirmos sentido ao mundo.  

Dessa forma, segundo Faraco (2009), cada posição axiológica torna-se 

necessária e indispensável somente em correlação com outras posições axiológicas. 

Como afirma Bakhtin (2014):  

Não há palavra que seja a primeira ou a última e não há limites 
para o contexto ideológico [...] Mesmo os sentidos passados, isto 
é, aqueles que nasceram no diálogo dos séculos passados, não 
podem nunca ser estabilizados, eles sempre se modificarão 
(serão renovados) no desenrolar subsequente e futuro do 
diálogo. Em qualquer momento do diálogo, existem quantidades 
imensas ilimitadas de sentidos contextuais esquecidos, mas em 
determinados momentos do desenrolar posterior do diálogo, 
eles serão relembrados e receberão vigor numa forma renovada 
(num contexto novo). Nada está morto de maneira absoluta: todo 
sentido terá seu festivo retorno. (p. 170). 
 
 

Faraco (2009) afirma ainda que os processos semióticos só refletem o mundo 

refratando-o, sendo os signos espaços de encontros e confronto de diferentes índices 

sociais de valor, dando-lhes vida, movimento, caracterizando o universo da criação 

ideológica como uma realidade viva e móvel. O Círculo volta a enfatizar que a 

enunciação de um signo tem efeitos de sentido em diferentes horizontes sociais de 

valores e quadros semântico-axiológicos. 



55 
 

De acordo com Faraco (2009), Bakhtin, no livro O discurso no romance (1981), 

caracteriza o tema refração como a atmosfera multidiscursiva que recobre qualquer 

objeto da realidade, dando-lhe inúmeros nomes, definições e julgamentos de valor. 

Para entender melhor esse conceito, Bakthin apresenta alguns exemplos: ele 

compara a refração como o emaranhado de milhares de fios dialógicos tecidos pela 

consciência socioideológica em torno de cada objeto; ou como a multidão de rotas, 

estradas e caminhos; ou, ainda, como a Torre de Babel que cerca todo e qualquer 

objeto. 

Podemos exemplificar os conceitos de reflexão e refração através dos memes 

apresentados no capítulo anterior sobre o tema “É verdade esse bilete”. Vários memes 

surgiram a partir da divulgação do bilhete produzido pelo menino Gabriel. Portanto, os 

discursos produzidos nos memes foram ao mesmo tempo refletidos e refratados. No 

momento em que é reproduzido nos memes parte do discurso do Gabriel e também 

discursos presentes na sociedade, o discurso é refletido. Contudo, ao mesmo tempo 

que os discursos refletem de outros discursos eles também são refratados, pois novos 

e diferentes sentidos foram construídos na relação discursiva. 

 

3.2. VOZES SOCIAIS E POLIFONIA 

 

Bakhtin também utiliza o termo vozes sociais ou línguas sociais para designar 

essas múltiplas refrações do objeto, ou seja, esses múltiplos discursos sociais.  

Segundo o autor, aquilo que chamamos de língua não é só um conjunto de variedades 

geográficas, temporais e sociais, mas também e, principalmente, um conjunto 

indefinido de vozes sociais e são essas vozes que constroem as relações dialógicas.  

Segundo Bakhtin (2010), a voz é a vida na palavra, não existindo palavras 

sem a voz, sendo na voz que encontramos posições, pessoas, tornando as palavras 

polifônicas. Em cada palavra, há vozes; às vezes, infinitamente distantes, anônimas, 

quase impessoais, imperceptíveis; e vozes próximas, que soam concomitantemente. 

Assim, um dos objetivos deste trabalho é identificar, a partir de vozes presentes em 

memes, as valorações neles refletidas e refratadas sobre o trabalho do professor. 

Bezerra (2018) destaca que “o que caracteriza a polifonia é a posição do autor 

como o regente do grande coro de vozes que participam do processo dialógico” 

(BEZERRA, 2018, p. 194). Assim, o autor deixa claro que as vozes que ele cria ou 

recria se manifestam com autonomia, revelando no personagem um outro eu para si, 
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infinito e inacabável, assim, os personagens deixam de ser coisificados e se 

transformam em individualidades. 

Segundo Bezerra (2018), a polifonia define-se pela convivência e interação de 

uma multiplicidade de vozes e consciências independentes, todas representantes de 

um determinado universo; essas vozes e consciências não são do autor; a consciência 

do personagem não se fecha, estando sempre aberta à interação com a minha e com 

outras consciências, além disso, essas vozes possuem independência. 

Portanto, Bezerra (2018) destaca que o autor no romance polifônico não define 

as personagens e suas consciências, mas deixa elas mesmas se definirem no diálogo 

com outros sujeitos conscientes. Assim, o autor, com o olhar deslocado do real móvel 

e vivido para a ficção não reflete e recria um universo de objetos dóceis e surdos, mas 

reflete e recria as consciências de outros e seus respectivos universos em permanente 

não acabamento. 

A polifonia é a “multiplicidade de vozes e consciências independentes e 

imiscíveis” (BEZERRA, 2018, p. 198), ou seja, essas vozes não são objetos do 

discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso, do qual participam 

mantendo a sua individualidade. Bakhtin aponta algumas características do romance 

polifônico: os personagens participam da história, interagem com o autor, o qual não 

interfere e nem controla as vozes, deixa que elas participem do diálogo de modo igual; 

cada personagem é um sujeito e mantém sua individualidade marcada pelo papel que 

desempenha. 

Enfim, Bakhtin deixa bem claro que o autor não só cria como recria 

personagens independentes dele, personagens-indivíduos que não podem concluir 

porque descobriu que o indivíduo não se deixa modelar pela realidade. Contudo, para 

Bakhtin, o autor não é passivo e não renuncia o seu ponto de vista e sua verdade em 

uma obra, muito pelo contrário, ele é profundamente ativo; seu ativismo tem caráter 

dialógico entre a consciência criadora e a recriada, ou seja, ele interroga, provoca, 

responde, concorda e discorda.  

No capítulo a seguir serão apresentados os encaminhamentos metodológicos 

dados a esta pesquisa.  
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4.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo encontra-se dividido em duas seções, nas quais são 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver esta 

pesquisa. Na primeira seção, serão apresentados os caminhos percorridos para a 

seleção do corpus da pesquisa, bem como critérios de seleção. Na segunda seção, 

serão explicitados os critérios e procedimentos utilizados para as análises dos dados. 

Fundamentada na teoria dialógica do Círculo Bakhtiniano, esta pesquisa 

adere ao método de Análise Dialógica do Discurso, partindo dos passos descrição, 

análise e interpretação (SOBRAL, 2009), que serão apresentados na segunda seção.  

 

4.1. CAMINHOS PERCORRIDOS PARA A SELEÇÃO DO CORPUS 

 

A partir do momento da decisão em pesquisar memes que retratam o trabalho 

do professor, foi realizada uma busca intensa em diferentes sites, redes sociais e 

aplicativos de celular, encontrando muitos memes que trazem como tema o trabalho 

e o agir do professor brasileiro. Inicialmente, então, foi realizado um processo de 

seleção do corpus, sendo escolhidos memes que circulam nas redes sociais.  

Sendo assim, o principal interesse eram páginas14 da rede social Facebook, 

que possuem um grande número de seguidores e que abordam o tema professor, nas 

quais são postados diversos textos referentes ao gênero meme. Após essa busca, o 

corpus de análise foi selecionado, constituído de duas páginas (comunidades) dessa 

rede social.  

A primeira página é chamada Profissão=Professora. Essa comunidade foi 

criada em 13 de julho de 2012 e é gerenciada por várias pessoas de diferentes locais 

do Brasil. Nela, há diferentes gêneros que são compartilhados diariamente a respeito 

                                                           
14 As páginas do Facebook são utilizadas para fins comerciais (divulgação de empresas, instituições, 

organizações, marcas, artistas, figuras públicas), para entretenimento, para divulgação de campanhas 
ou de assuntos do interesse comum entre os usuários. Também são criadas páginas por pessoas que 
buscam encontrar seguidores com características e interesses semelhantes aos seus, como, por 
exemplo, as páginas (de professores) que foram retirados os memes analisados nesta pesquisa. As 
páginas permitem aos usuários curti-las e segui-las, além disso, elas podem ser administradas por 
múltiplos usuários; contêm informações sobre o que está sendo divulgado; mensagens em massa 
podem ser enviadas aos seus seguidores, entre outras características. 
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do professor, porém, percebe-se que um dos gêneros mais comum é o meme. Essa 

página conta com um grande número de seguidores. No início de setembro de 2019, 

havia 437.758 seguidores, número que aumenta diariamente. A segunda página é 

denominada Pérolas da Educação Infantil, que é uma comunidade que tem 91.356 

seguidores e que foi criada em 22 de abril de 2016, trazendo inúmeras publicações 

de humor sobre a realidade do dia a dia na educação infantil e do trabalho do professor 

em geral. 

Dessa forma, para a análise, foram selecionados, cinco memes, sendo três 

retirados da página Profissão=Professora e dois da página Pérola da Educação. O 

primeiro foi nomeado como Feliz dia do...; esse meme é uma espécie de homenagem 

ao dia do professor, com enunciados proferidos pelos alunos em sala de aula. O 

segundo, denominado Era uma vez uma professora, traz uma intertextualidade com 

os contos de fadas para retratar o trabalho do professor. O terceiro meme analisado 

foi nomeado como Sabe de nada inocente, e retrata a imaginação que as pessoas 

têm sobre o trabalho do professor. O quarto meme Daí você resolve retrata situações 

vividas em sala de aula pelo professor. E, por fim, o quinto meme Somos cobrados, 

traz à tona sentimentos de professores e questões relacionadas a sua motivação e a 

do aluno. 

 Todos os memes escolhidos para análise têm como tema principal o trabalho 

do professor, com enunciados que, de modo geral, retratam como o professor é visto 

pela sociedade, com discursos humorísticos e críticos, abordando, de alguma forma, 

a realidade educacional, relacionando-a com o trabalho docente.  

Como os memes podem ser criados e publicados por qualquer pessoa, não 

exigindo autoria, direito de imagem, data de produção, entre outras informações, não 

há registros desses dados nesta pesquisa, mas apenas de alguns elementos que são 

acessíveis na página do Facebook, por exemplo, a data de postagem do meme, 

legendas, entre outros elementos, como poderá ser observado no capítulo de análise. 

Além disso, informações que contém o número de compartilhamento, de comentários 

e de emoticons15 também estarão visíveis na figura que contém o meme a ser 

analisado. 

 

                                                           
15 Símbolos utilizados no Facebook para representar emoções (por exemplo, curti, amei). A palavra 
deriva da junção dos termos em inglês emotion (emoção) + icon (ícone). 
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4.2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE DADOS 

  

A análise busca mostrar como os enunciados produzidos sobre o trabalho do 

professor estão presentes nos memes que circulam e se propagam rapidamente na 

rede (internet), podendo alcançar inúmeras pessoas de diferentes lugares. Dessa 

forma, o intuito é mostrar quais são os discursos produzidos em memes sobre o 

professor, ou seja, como a sociedade concebe o seu trabalho.   

O foco é analisar como as relações dialógicas acontecem e como as vozes são 

construídas, partindo do pressuposto teórico do dialogismo de Bakhtin. Será utilizada 

uma proposta de análise nos termos da Análise Dialógica do Discurso (ADD) proposta 

por Brait (2006) e adaptada por Sobral (2006) e Sobral e Giacomelli (2016). Nessa 

proposta, os autores sugerem que as análises de um gênero sigam a seguinte 

sequência: Descrição, Análise e Interpretação. 

Segundo Sobral e Giacomelli (2016), “a ADD estuda a língua e o discurso” (p. 

16). Contudo, essa proposta de análise vai além da língua, preocupando-se, 

principalmente, com o uso da linguagem no discurso, a enunciação e a interação, que 

é de onde nasce o sentido. Dessa forma, para analisar um enunciado, é preciso levar 

em conta o contexto social e histórico, os recursos linguísticos e o gênero ao qual 

pertence. 

Sendo assim, uma análise da ADD envolve os seguintes passos: 1) descrição: 

busca descrever o objeto concreto, baseando-se na materialidade linguística e nas 

características enunciativas desse objeto; 2) análise: busca, a partir dos elementos 

destacados na descrição, analisar as relações estabelecidas entre a língua e a 

enunciação; e 3) interpretação: busca reunir todos os dados e interpretar que sentidos 

cria a junção contextual da materialidade e do ato enunciativo (SOBRAL; 

GIACOMELLI, 2016). 

Assim, a pretensão é verificar como o discurso se estabelece no corpus, 

analisando a relação entre os locutores e interlocutores, e as vozes presentes no 

gênero meme, seguindo os passos de descrição, análise e interpretação. 

De acordo com Sobral e Giacomelli (2016), esses passos metodológicos 

ajudam o analista a dar conta do objeto em análise e organizar o seu trabalho.  

 

Ao descrever, o analista examina a materialidade de seu objeto, 
composto por uma parte linguística e uma parte enunciativa 
integradas; nesse passo, ele vê seu objeto. Ao analisar, ele 
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adquire conhecimento sobre as relações entre as duas partes 
(língua e enunciação) no enunciado considerado em termos da 
intencionalidade do locutor diante de seu(s) interlocutor(es). Por 
fim, ao interpretar, ele reúne todos esses dados – a 
materialidade da língua e os elementos do ato de enunciação 
em suas relações num dado contexto envolvendo um tempo, um 
espaço e interlocutores – e, a partir disso, procura identificar os 
sentidos criados. (SOBRAL, GIACOMELLI, 2016, p.18). 

 

Considerando que são inúmeros e múltiplos os sentidos, a análise realizada é 

uma das possíveis. Busca-se, assim, através dos passos descritos anteriormente, 

analisar o enunciado, não focando apenas nos elementos verbais do gênero, como 

também nos extraverbais, pois só é possível obter uma interpretação se a análise 

partir do conjunto de todos os elementos constituintes do gênero.  

Em relação a estudos sobre os elementos extraverbais, também chamados de 

verbo-visuais, pode-se citar Brait (2013), que desenvolveu pesquisas sobre o verbo-

visual baseada na perspectiva dialógica de Bakhtin. Para a autora, o enunciado verbo-

visual é caracterizado como uma: 

 

[...] dimensão enunciativo-discursiva reveladora de autoria 
(individual ou coletiva), de diferentes tipos de interlocuções, de 
discursos, evidenciando relações mais ou menos tensas, 
entretecidas pelo face a face promovido entre verbal e visual, os 
quais se apresentam como alteridades que, ao se defrontarem, 
convocam memórias de sujeitos e de objetos, promovendo 
novas identidades. (BRAIT, 2013, p. 20) 

 

Dessa forma, segundo a autora, o elemento visual articula-se ao verbal de 

diferentes formas em cada enunciado, o que acaba interferindo na forma de 

composição, no estilo e, consequentemente, nos temas produzidos. Portanto, o visual 

e o verbal são dependentes e precisam articular-se para que o sentido do enunciado 

seja construído. 

Brait (2013) ainda afirma que “a dimensão visual interage constitutivamente 

com o verbal (ou vice-versa), acrescentando-lhe valores. Sem esse jogo não se dá a 

construção do objeto de conhecimento, nem dos sujeitos” (p. 20). Assim, no que tange 

ao enunciado verbo-visual, neste trabalho, foram considerados esses estudos. 

Bakhtin (2003) destaca que “a situação extraverbal não é exterior ao enunciado 

como sua causa, mas se integra ao enunciado como uma parte constitutiva essencial 

da estrutura de sua significação” (p. 5), ou seja, o enunciado compreende duas partes: 

uma percebida e a outra presumida. A primeira diz respeito ao linguístico, ao 
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enunciado propriamente dito; já a segunda trata do extralinguístico, não está explícita, 

depende da situação de produção, do contexto histórico-social, enfim, do sentido e 

das ideologias. 

Dessa forma, a partir das vozes presentes nos enunciados linguísticos e 

extralinguísticos, a análise volta-se para verificar como os valores sócio-históricos, 

culturais e ideológicos são refletidos e refratados nos memes, ou seja, como o tema 

do corpus é refletido e refratado na sociedade; como essa construção de sentidos 

acontece; qual é o impacto desse gênero para os indivíduos, examinando, dessa 

forma, se o trabalho do professor é retratado de modo positivo ou negativo na a 

sociedade e o que isso pode revelar.  

Enfim, a pretensão com as análises é investigar como as relações dialógicas 

sobre o trabalho do professor se constroem nos memes, explorando, através da 

enunciação, alguns sentidos e valores possíveis presentes nos memes. 

No capítulo a seguir, serão apresentadas as análises realizadas, partindo dos 

pressupostos teórico-metodológicos já apresentados. 
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5. ANÁLISE DO CORPUS 

  

Neste capítulo, serão apresentadas as análises dos cinco memes selecionados 

e posteriormente uma breve síntese das análises realizadas. 

 

5.1. ANÁLISE DOS MEMES 

 

Como já mencionado, foram analisados cinco memes, retirados de páginas do 

site ou plataforma de rede social Facebook, com temáticas voltadas para o trabalho 

docente e a realidade educacional brasileira.  

Primeiramente, analisou-se o meme que foi a motivação desta pesquisa, 

conforme mencionado na Introdução deste trabalho; em seguida, foi desenvolvida a 

análise dos outros quatro memes selecionados. O estudo de cada meme está dividido 

em três itens: Descrição, Análise e Interpretação, conforme o método de Análise 

Dialógica do Discurso, a fim de que o leitor, de forma mais organizada e didática, 

possa compreender e refletir sobre os apontamentos e discussões desta pesquisa. 

 

5.1.1.  Meme 1: “Feliz dia do...” 

 

Figura 5: Meme “Feliz dia do...” 

 

Fonte: https://chaves.fandom.com/pt-br/wiki/Professor_Girafales. Acesso em 12/set/2019. 

 

https://chaves.fandom.com/pt-br/wiki/Professor_Girafales.%20Acesso%20em%2012/set/2019
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UMA DESCRIÇÃO 
 
 

 Esse meme foi publicado na página do Facebook Profissão=Professora, no 

dia 15 de outubro de 2017, e recebeu 721 reações com emoticons, 13 comentários e 

232 compartilhamentos.  

Ao observar o meme, percebe-se que foi utilizado como plano de fundo a 

imagem de um dos personagens principais da “Turma do Chaves”, uma série 

televisiva Mexicana, estreada no Brasil na década de 1980 pela emissora SBT e que 

fez muito sucesso. A série mostrava as aventuras de um grupo de crianças 

(interpretadas por adultos) numa vila. O protagonista, Chaves, era um menino órfão, 

que morava em um barril em um pátio de uma vila e vivia aprontando na companhia 

dos amigos Quico e Chiquinha. As suas travessuras acabavam enlouquecendo os 

adultos, principalmente, o Senhor Madruga e a Dona Florinda. Além desses 

personagens, havia também um professor chamado Girafales.  

No meme, o personagem ilustrado é o professor Girafales, apelido carinhoso 

que seus alunos lhe deram. Segundo as informações do site W iki Chaves16, o 

professor era intelectual, demonstrando conhecimento em diferentes áreas. Contudo, 

em sala de aula, enfrentava algumas dificuldades; nesses momentos, Girafales era 

impaciente e irritado. Um dos jeitos de irritar o professor Girafales eram os apelidos 

dados pelas crianças, principalmente, devido à sua altura. Apesar de todos os 

momentos difíceis que ele passava, teve sempre a paciência necessária para explicar 

várias vezes o mesmo assunto, exercendo a sua profissão com carinho, honestidade 

e dedicação.  

No meme, o cenário em que se encontra o professor Girafales é da sua sala de 

aula, pois é possível perceber que há um globo em cima de um armário e um quadro 

na parede, como se fosse uma espécie de mural. Portanto, é possível que a cena 

tenha sido retirada do programa televisivo “Chaves”. O professor está usando terno e 

gravata na cor preta e uma camisa rosa, além disso, seu chapéu, peça indispensável 

do seu personagem, está pendurado junto ao mural da parede. 

Observando atentamente a imagem, percebe-se que o rosto do professor 

Girafales está com uma expressão de espanto, surpresa, como se não soubesse o 

                                                           
16 Disponível em: <https://chaves.fandom.com/pt-br/wiki/Professor_Girafales> Acesso em 12/set/2019. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Chavo_del_Ocho
https://chaves.fandom.com/pt-br/wiki/Professor_Girafales
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que fazer. Ele está boquiaberto, seu queixo está caído e seus olhos e sobrancelhas 

estão elevados. 

Sobreposto à imagem, há o seguinte enunciado: “FELIZ DIA DO...”, “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?”, “PODE SER EM DUPLA?”. O 

primeiro segmento17 “Feliz dia do...” está centralizado, escrito em letras na cor branca, 

maiúsculas, com as letras em tamanho maior em relação aos outros segmentos, além 

disso, foram utilizadas as reticências no final.  

Os demais segmentos também foram escritos em letras maiúsculas. As cores 

variam; cada segmento é escrito de uma cor. O primeiro é laranja; o segundo, é rosa 

claro; na sequência, há as cores: azul, verde, branco, rosa, amarelo e, por fim, azul 

claro. Os segmentos apresentam-se de maneira linear, um embaixo do outro, 

intercalando, de modo geral, os alinhamentos entre direita e esquerda. Por se tratar 

de perguntas, ao final de cada segmento, há o ponto de interrogação. 

 

UMA ANÁLISE 

  

 O meme em análise possui como principal esfera de circulação o site ou 

plataforma de rede social Facebook, tendo sido compartilhado muitas vezes pelos 

usuários, portanto atingindo inúmeras pessoas. Ele foi publicado no dia 15 de outubro, 

data em que se comemora o Dia do Professor, em uma página que tem como nome 

Profissão=Professora, a qual é curtida por professores ou pessoas que se interessam 

pela profissão.  

 Dessa forma, esse meme vem, de alguma forma, homenagear os professores, 

pois foi publicado no Dia do Professor, apresentando a imagem do famoso professor 

Girafales. O primeiro segmento Feliz dia do... há a intenção de felicitar, homenagear 

a pessoa a quem a data destina-se que, nesse caso, se deduz ser o professor. Já os 

outros enunciados refletem discursos presentes em sala de aula, que são diariamente 

ouvidos pelos professores. 

Com base nas características do personagem, pode-se dizer que a imagem do 

professor Girafales foi utilizada nesse meme para representar os professores 

                                                           
17 Chamarei de segmento um trecho da linguagem verbal presente no meme. Esses segmentos 
constituem o enunciado completo, que é o meme como um todo. 
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brasileiros, que também enfrentam dificuldades em sala de aula. Essas dificuldades 

são percebidas a partir da expressão do rosto e do corpo do personagem, que está 

boquiaberto, com um olhar apavorado, parecendo demonstrar indignação, cansaço, 

inconformidade diante da situação em que se encontra. Apesar dos problemas, o 

Professor Girafales sempre teve paciência e dedicou-se a sua profissão, com muito 

carinho. Da mesma forma, é possível compará-lo com os professores brasileiros que, 

de modo geral, mantêm-se firmes e persistem com dedicação na profissão. 

O locutor do meme pode ser um aluno, um professor, ou qualquer pessoa da 

sociedade que, de alguma forma, quer homenagear o professor. No primeiro 

segmento o Feliz dia do..., há o desejo de que a pessoa homenageada nesse dia seja 

feliz, portanto, o locutor busca expressar aos seus interlocutores, de forma positiva, 

esse desejo. O indivíduo que está sendo homenageado não aparece de forma 

explícita, escrita no segmento, contudo, é possível saber que se trata do professor. A 

construção do sentido através do subentendido é perceptível, pois já possuímos 

conhecimentos históricos e sociais e conseguimos associar a imagem do professor 

Girafales com os segmentos que seguem e que são proferidos diariamente em sala 

de aula, sendo, assim, é possível inferir que o professor é o indivíduo que está 

recebendo as felicitações. 

Logo, os interlocutores são os professores, a quem o locutor pretende 

homenagear pelo Dia do Professor. Percebe-se que há uma relação de proximidade 

entre o locutor e interlocutor, pois o locutor utiliza alguns segmentos presentes em 

sala de aula para substituir o sujeito do enunciado, portanto, é possível perceber que 

o locutor conhece a realidade do seu interlocutor e a utiliza nos discursos do meme.  

As reticências foram utilizadas propositalmente pelo locutor, pois ele está 

chamando/convidando o seu interlocutor também a participar do meme, a adivinhar, 

a completar o que vem na sequência. Além disso, há a figura de um professor de uma 

série cômica, portanto, o locutor provoca o seu interlocutor, utilizando enunciados que 

provocam o riso, o humor. Ademais, pode-se ainda observar que, por se tratar de um 

meme, o locutor muda o discurso conhecido socialmente para homenagear o 

professor, optando por não apresentar de forma explicita o sujeito homenageado, 

mas, de alguma forma, retratá-lo através de um personagem e de enunciados cômicos 

presentes no dia-a-dia de seu trabalho. 

Após o primeiro segmento, há uma sequência de outros segmentos “É PRA 

DEIXAR QUANTAS LINHAS?”, “É PRA COPIAR?”; “QUE DIA É HOJE?”, “DÁ PRA 
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REPETIR TUDO DO COMEÇO?”, “VALE QUANTOS PONTOS?”, “VAI CAIR NA 

PROVA?”, “POR QUE O SENHOR NUNCA FALTA?”, “PODE SER EM DUPLA?”, que 

remetem à palavra professor e que trazem o humor ao meme. Nesses segmentos de 

enunciado, são utilizadas vozes sociais, nesse caso, de alunos, para chamar a 

atenção dos seus interlocutores, mostrando a realidade que o professor enfrenta 

diariamente em sala de aula.  

Oliveira (2015) afirma que o trabalho do professor são se limita apenas as 

quatro paredes de uma sala de aula, ele não ensina sozinho e não está isolado do 

mundo e das situações que acontecem ao seu redor, é preciso que ele lide de alguma 

forma com as diferentes situações que acontecem em torno do seu trabalho 

Dessa forma, o meme tenta representar, de forma irônica, as vozes de alunos, 

sendo possível identificar, a partir dos segmentos, que os alunos refletem os mesmos 

discursos cotidianos em sala de aula e remetem à rotina diária e estressante do 

trabalho do professor em uma sala de aula. 

Através dos presumidos relativos a essas vozes, o locutor vai mostrando que 

o trabalho docente é bastante interativo, mas pode se tornar cansativo. No segmento 

“É pra deixar quantas linhas?”, é possível presumir que os alunos não sabem questões 

básicas de espaçamento em seu caderno, e que precisam que o professor os oriente; 

em “É pra copiar?”, presume-se que os alunos só copiam algo se o professor pedir, 

pois eles não têm maturidade para definir o que deve ou não ser copiado no caderno; 

já, no enunciado “Que dia é hoje?”, presume-se que o professor precisa falar o dia 

para o aluno, pois ele não sabe, ou estaria com preguiça de pensar/procurar. No 

segmento “Dá pra repetir tudo do começo?”, percebe-se que o aluno, possivelmente, 

não prestou atenção no que foi dito, não entendeu o que foi explicado e o professor 

precisa repetir tudo o que acabou de dizer. Nos segmentos “Vale quantos pontos?” e 

“Vai cair na prova?” presume-se que os alunos só estão interessados na nota, e não 

na aprendizagem, só estudarão o conteúdo se valer nota ou se cair na prova. Por sua 

vez, no segmento “Por que o senhor nunca falta?”, percebe-se que os alunos 

questionam os professores que não faltam, porque existem os que faltam e, assim, 

eles gostariam que o professor faltasse para não precisar estudar. Por fim, o segmento 

“Pode ser em dupla?”, presume-se que os alunos não gostam de fazer trabalhos, 

atividades sozinhos, ou que preferem fazer com o colega, tornando  a atividade, talvez, 

menos trabalhosa; ainda existe o presumido nesse segmento que o professor, 
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geralmente, não permite que os alunos façam atividades em dupla, sendo  a regra 

mais utilizada pelos professores  a realização de atividades ou avaliação individual.  

Enfim, esses segmentos, representados pela voz dos alunos, mostram, de 

forma irônica e crítica, vários presumidos que acontecem em uma sala de aula, e que 

acabam, muitas vezes, estressando o professor. Portanto, há total relação entre os 

segmentos de enunciado e a imagem do professor Girafales retratada no meme, pois 

essas situações do cotidiano acabam gerando cansaço e estresse ao professor. 

Conforme abordado no capítulo 1, Assunção e Oliveira (2009) afirmam que a 

intensificação do trabalho docente e o excesso de tarefas podem explicar o cansaço 

físico, mental e vocal do professor, assim como o estresse. 

 

UMA INTERPRETAÇÃO 

 

O meme “Feliz dia do...” apresenta uma estruturação discursiva que busca, 

primeiramente, homenagear, felicitar os professores, devido à comemoração do seu 

dia. Contudo, de forma irônica, o locutor acaba modificando enunciados comumente 

utilizados nessa data comemorativa.  

Dessa forma, o locutor, utilizando vozes sociais de alunos, aproxima-se de 

seu interlocutor para homenagear os professores. Porém o locutor não apresenta de 

modo explícito o sujeito que está sendo homenageado, mas utiliza as reticências para 

que o interlocutor possa completá-lo, usando os segmentos típicos a seguir. 

Percebe-se, ainda, que o locutor, em momento algum explicita que são alunos 

que estão fazendo os questionamentos, pois, para ele, esses enunciados já são 

conhecidos de seus interlocutores. Portanto, a estruturação discursiva do meme foi 

desenvolvida para que os interlocutores, de maneira irônica, mas ao mesmo tempo 

divertida, sintam-se homenageados. 

Nos enunciados em que foram identificadas as vozes de alunos, há vários 

presumidos, que mostram o desinteresse, o descaso e a despreocupação por parte 

dos alunos ao trabalho docente. Isso mostra que os professores enfrentam 

diariamente inúmeras situações em sala de aula que pode acabar levando a 

problemas de saúde, afetando o emocional. As pesquisas de Codo (1999), Assunção 

e Oliveira (2009) e Oliveira (2010), destacadas no capítulo 1, mostram que muitos 

docentes sofrem com estresse, cansaço, desânimo, e com isso desenvolvem doenças 

mais graves.  
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No entanto, a temática principal desse meme é homenagear o professor, não 

só por ser a data comemorativa da sua profissão, mas destacando o fato de ele resistir 

aos problemas referentes à sua profissão e continuar sendo professor. Apesar de ser 

difícil a realidade do trabalho docente, de o professor, muitas vezes, sentir-se 

desanimado, cansado, estressado, de modo geral, ele é capaz de superar os aspectos 

negativos da sua profissão, e são esses aspectos que tornam o seu agir profissional 

positivo, algo que o meme acentua. 

Além disso, com base em conhecimentos sobre a realidade da educação 

brasileira, pode-se dizer que os segmentos que foram utilizados para felicitar os 

professores são proferidos, principalmente, por alunos da educação básica (Ensino 

Fundamental e Médio), mas também por alunos do ensino superior. Dessa forma, 

todos os professores são homenageados, pois o meme retrata os discursos presentes 

no trabalho docente em geral. Enfim, os elementos verbais e os não verbais, 

integrados, permitem que o leitor do meme identifique o sentido que o locutor do meme 

pretende construir. 

No que se refere às cores e letras dos segmentos, o primeiro segmento 

apresenta a grafia com letras maiores do que os demais, isso porque talvez o locutor 

quisesse destacá-lo, ou seja, o primeiro segmento é o mais importante, pois se trata 

da homenagem, das felicitações ao professor e, portanto, distinto de todos os outros. 

Além disso, as letras estão destacadas na cor branca, que representa a paz, a luz, a 

tranquilidade18, podendo representar os desejos a serem transmitidos aos 

professores, por se tratar do seu dia. 

Os demais segmentos são apresentados em letras de tamanho menor em 

relação ao primeiro segmento, um abaixo do outro, para separar as vozes, o que pode 

mostrar aos interlocutores que as vozes não são somente de um aluno, mas de vários. 

Contudo, os segmentos são intercalados entre a esquerda e a direita, podendo sugerir 

aos interlocutores que, apesar de em sala de aula haver uma linearidade, em que os 

alunos, geralmente, sentam em fileiras, no meme essa linearidade não acontece, e os 

discursos se intercalam e se misturam, o que pode fazer ecoar vozes múltiplas e 

concomitantes ao professor.  

Por fim, no que se referem às cores, percebe-se que cada enunciado 

apresenta uma cor, ficando bem diversificadas, mescladas no meme, podendo 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.significados.com.br/cor-branca/> Acesso em: 24 de janeiro de 2020. 

https://www.significados.com.br/cor-branca/
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destacar as individualidades de cada voz/aluno, o que pode mostrar que em uma sala 

de aula existe essa multiplicidade de vozes, cores e sujeitos. 

 Os dados analisados mostram que o gênero meme utiliza o humor e a ironia 

para atingir os seus leitores e despertar o seu interesse pelo enunciado mêmico, 

permitindo, assim, que reflitam criticamente a respeito das diferentes temáticas 

abordadas. Nesse meme, o leitor pode, ao mesmo tempo, homenagear o professor e 

avaliar o trabalho docente, permitindo, assim, que ative a sua compreensão 

responsiva (BAKHTIN, 2003), interajam, e construam diferentes sentidos sobre a 

temática abordada. 

 

 

5.1.2. Meme 2: “Era uma vez uma professora”   

 

Figura 6: Era uma vez uma professora 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/tudoculpadoprofessor/photos/a.484693908302586/835055709933069/?typ

e=3&theater. Acesso em: 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tudoculpadoprofessor/photos/a.484693908302586/835055709933069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tudoculpadoprofessor/photos/a.484693908302586/835055709933069/?type=3&theater
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UMA DESCRIÇÃO 

 

Este meme foi publicado na página do Facebook “Pérolas da Educação 

Infantil”, no dia 22 de maio de 2016, e recebeu 2,9 mil reações com emoticons, 164 

comentários e 3,5 mil compartilhamentos.  

Ele traz ao fundo a imagem de uma mulher, jovem, com os olhos fechados e 

um sorriso no rosto, cabelos presos e a cabeça levemente inclinada para o lado 

esquerdo. A fim de descobrir quem é a mulher retratada no meme, realizei algumas 

pesquisas em sites e descobri que trata-se de Audrey Hepburn. De acordo com o site 

“Jornalismo Junior”19, Andrey Hepburn foi uma atriz, modelo e humanitária, nasceu 

em 1929 e faleceu em 1993. Ela ficou conhecida mundialmente quando foi 

protagonista do filme A princesa e o plebeu, em 1953, que a premiou com o Oscar de 

Melhor Atriz. 

 Ela também foi uma personagem importante da UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) e no ano de 1987 tornou-se Embaixatriz da organização, além 

de trabalhar em várias comunidades pobres da África, América do Sul e Ásia. A 

imagem representada no meme retrata uma cena retirada do filme A princesa e o 

plebeu, em que a atriz foi a protagonista. 

Pode-se notar que há um enquadramento de tela na imagem em primeiro 

plano, ou seja, a concentração é um rosto de uma personagem. Esse tipo de plano 

desempenha uma função mais emocional, relevando sentimentos20. Pode-se observar 

que a parte externa apresenta a cor preta; no meio, um cinza escuro; e na parte mais 

interna a cor cinza claro, representando, a nosso ver, uma tela de televisão, com a 

imagem em preto e branco, devido à época em que o filme de 1953, mencionado 

anteriormente, foi gravado. 

A cor predominante da imagem são tons em preto e branco, com um fundo 

cinza, com o rosto da atriz do lado esquerdo iluminado, estando no centro do meme. 

Na parte superior, há o segmento sobreposto à imagem, escrito em letras minúsculas, 

na cor branca Era uma vez uma professora que deixava os problemas e o trabalho da 

escola na escola. Na parte inferior do meme, há o segmento E ela viveu feliz, saudável 

                                                           
19 Disponível em <http://jornalismojunior.com.br/audrey-hepburn-uma-atriz-de-luxo/> Acesso em 07 de 

janeiro de 2020. 

 
20 Disponível em <https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-
uma-cena/>  Acesso em 30 de janeiro de 2020. 

http://jornalismojunior.com.br/audrey-hepburn-uma-atriz-de-luxo/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
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e lúcida, escrito também em letras minúsculas, na cor branca, em um tamanho maior 

em relação ao enunciado anterior. 

Além disso, no centro da imagem, logo abaixo do queixo da personagem, há 

o segmento Professora indelicada, com letras minúsculas, com tom de cinza mais 

claro, indicando uma marca d’água, e que não está em destaque, pois não faz parte 

dos outros enunciados. Essa “assinatura autoral” indica que o meme foi produzido por 

uma página do Facebook com esse nome e foi compartilhado na página Pérolas da 

Educação Infantil, da qual o meme foi retirado para esta análise.  

 

UMA ANÁLISE 

 

A imagem da personagem, bem como sua expressão facial, indica que ela 

está plena, tranquila, saudável, sem problemas, feliz e totalmente lúcida, portanto, a 

imagem está totalmente associada aos segmentos do enunciado, reforçando o que o 

locutor quer expressar aos interlocutores.  

A esfera de circulação desse meme é uma página do Facebook que é curtida 

principalmente por professores e demais profissionais da educação. Nesse meme, o 

locutor pode ser um professor, um aluno, ou alguém que conhece a realidade dos 

professores; o locutor se dirige ao seu interlocutor de maneira indireta e irônica, 

característica essa específica do gênero meme. 

 O público alvo desse meme são os professores, primeiramente, usuários da 

página Professora Indelicada e, depois, de Pérolas da Educação. A relação entre 

locutor e interlocutor é de proximidade, pois o locutor busca atingir o seu interlocutor, 

mostrando a realidade da educação, atingindo as emoções e sentimentos, com um 

tom irônico e crítico.  

O segmento Professora indelicada carrega uma crítica e ironia ao utilizar o 

adjetivo “indelicada” para se referir ao professor, mostrando aos interlocutores dessa 

página que o professor não é aquele indivíduo idealizado por muitas pessoas, mas 

possui fraquezas e tem problemas, assim como qualquer pessoa. Há um presumido 

também de que o professor que não leva trabalho e problemas para casa é 

“indelicado”. A fim de discutir esta questão, mencionamos duas pesquisas. Em 

primeiro lugar, Gomes e Brito (2006), ao analisarem diferenças entre as tarefas, ou 

seja, o que está prescrito que o professor deve fazer e o que efetivamente se faz, 

relatam a precarização do trabalho docente, as dificuldades encontradas com relação 
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ao espaço físico e infraestrutura, a demanda de trabalho, o rebaixamento salarial, 

entre outros. Além disso, de acordo com as autoras, os professores apontam para 

uma “sobrecarga de trabalho”, a qual está relacionada às dificuldades postas por 

questões internas e externas à escola, tanto no que dizem respeito à reorganização 

escolar, às novas políticas educacionais, quanto à realidade cotidiana do professor de 

ter que levar trabalho para casa ou, ainda, quanto a seu deslocamento para, muitas 

vezes, mais de uma escola, entre outros. Em segundo lugar, Machado e Bronckart 

(2009) afirmam que o trabalho docente envolve inúmeras questões que o tornam 

complexo, e toda essa complexidade torna o trabalho uma atividade conflituosa, pois 

o trabalhador faz escolhas permanentes, as quais geram conflitos com o meio, com 

os artefatos, com as prescrições, etc. Dessa forma, o trabalhador se guia por seus 

próprios objetivos em busca de soluções para cumprir as prescrições do ofício, o que 

acaba ultrapassando alguns limites, como os físicos e os psíquicos.  

Os segmentos Era uma vez e Ela viveu feliz para sempre nos remetem a 

enunciados conhecidos e que são utilizados no gênero conto de fadas. De acordo com 

Coelho (2003), os contos de fada são histórias fictícias, pertencentes a um mundo 

imaginário, com personagens mágicos e encantados e que sempre terminam com um 

final feliz. Assim, é possível supor que o locutor quis mostrar ao seu interlocutor que 

a situação retratada nos enunciados não é real; só poderia existir em contos de fada. 

 As cores em preto e branco presentes à imagem associam-se aos tempos 

verbais dos enunciados, ou seja, todos os verbos indicam passado, no qual as 

pessoas eram retratadas nessas cores em fotografias e na televisão. Dessa forma, 

reforçam ainda mais os enunciados presentes no meme, afirmando que realmente 

todo o contexto retratado não acontece nos dias atuais. 

 A personagem retratada também foi escolhida propositalmente nesse meme, 

pois, como visto, foi uma mulher muito importante que se destacou em sua época pela 

sua popularidade, principalmente, por dedicar-se a ajudar os pobres e necessitados; 

portanto, é como se ela fosse aqui uma personagem encantada, que não existe no 

mundo real, apenas em contos de fada. Além disso, parte de seu rosto está iluminado, 

para que o interlocutor perceba toda a serenidade, a lucidez, e a felicidade da 

personagem, que são associados com os adjetivos presentes no meme.  

 A partir das análises, é possível afirmar que o locutor do meme, apesar de 

utilizar segmentos afirmativos, tem como propósito sugerir aos interlocutores, a partir 

da ironia, dos verbos no passado, dos adjetivos e de enunciados típicos de contos de 
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fada que, na atualidade, a situação retratada acontece inversamente, pois os 

professores não deixam o trabalho da escola na escola, ou seja, acabam levando 

trabalho para casa e, com isso, acabam doentes, tristes e sobrecarregados, conforme  

Codo (1999) e Oliveira (2010), mencionados no capítulo 1.  

 A partir da expressão Feliz para sempre, é possível pensar que o professor 

não viverá feliz nunca se ele não deixar os problemas e o trabalho da escola na escola, 

ou seja, quer mostrar que os professores são infelizes com a sua profissão. Com base 

no contexto educacional atual, a temática principal do meme é o adoecimento e os 

sofrimentos do professor.  

No que se refere ao segmento Uma professora que deixava os problemas e o 

trabalho da escola na escola, o verbo “deixava” está no passado e também é trazido 

com um tom de ironia, já que o locutor conhece a realidade do professor, sendo 

possível entender que os professores acabam levando muitos problemas e trabalho 

da escola para casa. Através desses presumidos, percebe-se que os professores 

acabam trabalhando muito além da sua carga horária, e que não conseguem esquecer 

problemas que acontecem em seu ambiente de trabalho.  

Tudo isso vem de encontro com uma pesquisa realizada em 2009, pelo Grupo 

de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho, que revelou entre outras questões, 

um alto índice de docentes que levam trabalho para casa, 47% dos professores 

afirmaram que levam o trabalho para terminar em casa, por não conseguirem dar 

conta de realizar as inúmeras funções da profissão (Oliveira, 2015). 

A palavra problemas não está especificada, não sendo possível saber quais 

são esses problemas, o que permite que o interlocutor relacione a palavra a diferentes 

sentidos e interpretações, o que pode levá-lo a diferentes julgamentos referente ao 

trabalho do professor. 

 No segmento da parte inferior E ela viveu saudável, lúcida e feliz para sempre, 

o locutor apresenta as consequências da ação do segmento anterior, permitindo que 

o seu interlocutor entenda, através de um presumido, que os professores que levam 

trabalho e problemas do trabalho para outros ambientes acabam doentes, com 

transtornos psicológicos e infelizes, já que, novamente, o locutor utiliza como recurso 

discursivo a ironia, com o verbo “viveu” no passado, indicando que a situação não 

acontece mais, que o professor “não viverá” da forma retratada. Porém, o que mais 

preocupa é o “para sempre”, ou seja, enquanto essa situação continuar acontecendo 

os professores continuarão sofrendo essas consequências. 
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 Os adjetivos descritos aos professores saudável, lúcida e feliz, por se tratarem 

de uma ironia, são retratados no meme como o inverso, sendo o antônimo desses 

adjetivos doente, demente e infeliz. Esses últimos se assemelham com os problemas 

existentes atualmente, pois existem inúmeros dados que mostram que os professores 

estão sofrendo muito, e enfrentando sérios problemas de saúde devido ao trabalho 

que exercem. Existem muitos professores com depressão, que criaram aversão ao 

ambiente de trabalho, que estão sobrecarregados, cansados e estressados. 

 Além disso, a partir da expressão facial da personagem retratada, é possível 

pensar que os professores nunca se sentirão dessa forma, pois vivem cansados, 

doentes e infelizes, portanto, o meme se torna irônico e faz uma crítica ao trabalho do 

professor, no sentido de que não será possível encontrar um professor com essa 

expressão, e que todos os adjetivos descritos e representados no meme são ilusórios, 

imaginários, presentes apenas em contos de fadas que são impossíveis de acontecer 

no mundo real.   

   

UMA INTERPRETAÇÃO 

 

 Pode-se verificar que o meme apresenta uma estruturação discursiva voltada 

para ironizar, ou seja, dizer o contrário do que é dito, o que é percebido no enunciado 

e na imagem, pois o locutor tenta fazer com que o seu interlocutor perceba que a 

situação retratada não acontece na realidade. Assim, o texto em análise volta-se para 

o público específico de professores, fazendo com que locutor e interlocutor dialoguem 

através da ironia criada pelos presumidos presentes no meme. 

O interlocutor é preparado para identificar já no início do enunciado Era uma 

vez a sua intertextualidade e interdiscursividade com os contos de fadas, ou seja, o 

locutor leva o interlocutor a perceber que a situação é fictícia, que a “história” que irá 

ler não acontece na realidade em que vive.  

Na sequência do enunciado, é apresentada uma personagem representando 

a figura de uma professora, sendo o segmento dirigido ao professor. A ironia se 

apresenta no momento em que o locutor afirma que o professor da sua história 

deixava os problemas e o trabalho da escola na escola. 

E o desfecho do conto de fadas retratado no meme é que a professora viveu 

saudável, lúcida e feliz para sempre; tudo terminou bem. Talvez, através dos adjetivos, 

o locutor, com seu tom avaliativo, tenha pretendido, de alguma forma, alertar o 
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interlocutor/professor por estar fazendo mais do que a sua obrigação; não somente 

culpá-lo, mas, sim, alertá-lo, conscientizá-lo sobre as consequências que terá no 

futuro. Portanto, através da ironia, o meme traz uma crítica ao sistema educacional e 

ao trabalho do professor, levando os interlocutores a refletirem e reavaliarem as suas 

ações. 

Além disso, os elementos verbais, juntamente com os não verbais, fazem com 

que o leitor do meme identifique que a situação irônica retratada está em acordo com 

a realidade atual. O locutor chama a atenção do leitor ao apresentar uma mulher 

delicada, iluminada para retratar a professora descrita no meme e torná-lo ainda mais 

irônico e crítico. 

 Os dados analisados oferecem elementos para mostrar que o meme 

apresenta esse tom irônico, característica especifica do gênero, o qual acaba 

auxiliando os leitores a pensarem criticamente a respeito de diferentes temáticas e a 

refletirem sobre problemas existentes na sociedade. 

Além disso, esse meme retrata a realidade de professores brasileiros em 

geral, independentemente do nível de ensino e da rede (pública ou privada) que 

trabalham, além de ressaltar como os professores estão se sentindo e as 

consequências das inúmeras tarefas a cumprir e dos problemas que enfrentam 

diariamente em seu trabalho. A temática é apresentada de forma presumida, mas é 

possível perceber claramente que os professores são representados como doentes, 

infelizes e com problemas emocionais, psicológicos, entre outros. 

Enfim, percebe-se através das inúmeras reações com emoticons, 

compartilhamentos e comentários que o meme recebeu, que a compreensão 

responsiva ativa do leitor (BAKTHIN, 2003) aconteceu de modo positivo, pois houve 

uma ampla propagação do texto, permitindo, assim, que as pessoas tenham acesso, 

reflitam e assumam uma posição ativa sobre o trabalho do professor.  
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5.1.3. Meme 3: “Sabe de nada inocente!!”   

 

Figura 7: Sabe de nada inocente 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/249537518730169/photos/a.249556218728299/292177567799497/?type

=3&theater> Acesso em: 09 de setembro de 2019. 

 

UMA DESCRIÇÃO 

 

O meme Sabe de nada inocente foi publicado na página do Facebook Pérolas 

da Educação Infantil, em 26 de julho de 2016, e recebeu 1,7 mil reações com 

emoticons, 171 comentários e 2,4 mil compartilhamentos. 

Pode-se notar que o meme possui uma borda preta na parte externa e no 

meio, esta última o divide em duas partes, retratando, assim, duas cenas. 

A primeira parte do meme, que vai do começo da parte superior até o meio, 

traz o rosto de uma mulher no canto inferior esquerdo, com o fundo da cor cinza, 

representando (através do balão) o pensamento da mulher projetado em um quadro 

de uma sala de aula, pois possui um desenho de um balão de pensamento em tom 

branco, que remete a giz. A imagem da mulher é pequena em relação ao todo, sendo 

sua aparência jovem, estando com a cabeça levemente inclinada para a direita, os 

lábios sorrindo discretamente e o olhar fixo para cima 

https://www.facebook.com/249537518730169/photos/a.249556218728299/292177567799497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/249537518730169/photos/a.249556218728299/292177567799497/?type=3&theater
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. Além disso, dentro do balão de pensamento, há o seguinte segmento: Vou 

ser professora, trabalhar só 4 horinhas, brincar com crianças, ganhar bem pra ver 

desenhos, cantar e brincar de massinha. O segmento está entre aspas, com as letras 

em minúsculo, com exceção da inicial da palavra Vou, e todas na cor amarela.  

A segunda parte do meme, que se divide da metade até a parte inferior, traz 

um homem sorrindo, como se estivesse sentado a uma mesa, em que há um aparelho 

de som sobre a mesa. Integrando a imagem, há uma parede ao fundo, um pilar 

amadeirado e uma cadeira de praia encostada à mesa. Ainda em cima da mesa, há 

algumas plantas, um objeto que parece uma pomada, creme dental ou bronzeador e 

alguns papéis.  

Na parte inferior, sobreposta à imagem, há o seguinte segmento SABE DE 

NADA INOCENTE!!, transcrito com letras maiúsculas, na cor amarela, com tamanho 

maior do que o enunciado da primeira parte do meme. Além disso, foram utilizados 

dois pontos de exclamação no final. 

Segundo informações do site Gente.ig21, o homem retratado nessa parte do 

meme é um cantor de pagode chamado artisticamente de Compadre Washington, que 

ficou conhecido por participar da banda “É o Tchan”, de 1992 até 2002.  

A imagem presente no meme, assim como o bordão “Sabe de nada inocente”, 

foram retirados de um comercial de que o cantor participou. De acordo com a Revista 

Veja Online22, desde que o comercial23 de um site de vendas (Bom negócio) foi ao ar 

pela primeira vez, em 2014, o bordão24 Sabe de nada inocente é repetido por milhares 

de pessoas em diferentes lugares; e o cantor, que já era conhecido por outros 

bordões, tornou-se ainda mais popular. Além disso, no final do mesmo ano, Compadre 

Washington aproveitou a oportunidade e gravou uma música com o nome Sabe de 

nada, inocente. 

Após o sucesso do comercial, principalmente do bordão utilizado, vários 

memes surgiram utilizando não só a imagem do cantor, como também esse bordão. 

                                                           
21 Disponível em <https://gente.ig.com.br/compadrewashington/> Acesso em 14 de janeiro de 2019. 
 
22 Disponível em <https://veja.abril.com.br/entretenimento/sabe-de-nada-inocente-bordao-de-
compadre-washington-vira-musica/> Acesso em 14 de janeiro de 2019. 
 
23 Link para acesso ao comercial em que foi retirado a imagem do meme: 
https://www.youtube.com/watch?v=UGx5ThJgAL8. Acesso em 14 de janeiro de 2019. 

 
24 Palavra, expressão ou frase que alguém repete excessivamente. Dito repetido para ser engraçado 

ou emotivo. 

https://gente.ig.com.br/compadrewashington/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/sabe-de-nada-inocente-bordao-de-compadre-washington-vira-musica/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/sabe-de-nada-inocente-bordao-de-compadre-washington-vira-musica/
https://www.youtube.com/watch?v=UGx5ThJgAL8
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Ainda, ao centro do meme, escrito na transversal, com letras na cor rosa, com 

as iniciais em maiúsculas e com o tamanho menor em relação às demais letras, há o 

segmento Pérolas da Educação Infantil, que se refere ao nome da página do 

Facebook da qual foi retirado o meme, e que também possui sentido irônico na palavra 

“Pérolas”, pois, na área educacional, é comum ser utilizada numa linguagem coloquial 

com conotação negativa, irônica, referindo-se a erros, gafes, por exemplo, quando se 

diz Pérolas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio),  refere-se a erros crassos 

nas redações. Assim, o nome do site já traz uma ironia ao se referir a enunciados 

relacionados à educação infantil.  

 

UMA ANÁLISE 

 

Na imagem da primeira cena do meme, observa-se uma mulher com uma 

aparência jovem, cabelos castanho-claros até os ombros, olhar distante, olhos 

levantados para cima, como se estivesse imaginando algo, o que vem ao encontro 

com o restante da imagem em que aparece o balão de pensamento. Dessa forma, 

pode-se dizer que a mulher está “sonhando acordada”, imaginando, pensando em 

algo. Além disso, sua expressão é de satisfação, com um leve sorriso nos lábios, como 

se estivesse feliz.   

No que se refere à esfera de circulação, o meme foi publicado na página do 

Facebook mencionado anteriormente, Pérolas da Educação Infantil, tendo, assim, 

como público alvo professores da educação infantil. Além disso, percebe-se, através 

dos compartilhamentos, que esse meme não circula apenas na página em que foi 

publicado, portanto, atinge um público bem mais amplo e diversificado. 

A primeira cena do meme revela que o personagem é uma futura professora, 

ou alguém que gostaria de ser professora. No primeiro segmento, Vou ser professora 

é possível identificar essa voz social de várias pessoas que desejam ser professores. 

Além disso, os verbos “vou” no presente do indicativo, seguido pelo “ser” no infinitivo, 

indicam uma certeza, ou seja, a personagem está certa de que irá conseguir. 

É possível notar que o enunciado que revela o pensamento de uma “futura 

professora” colocado entre aspas revela uma citação direta, fazendo com que o 

interlocutor perceba que o que a personagem do meme está pensando não foi dito ou 

pensado somente por ela, mas trata-se de um segmento que reflete outras vozes 

sociais presentes na sociedade. 
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Na sequência dos segmentos, pode-se observar os motivos pelos quais 

alguém desejaria a profissão de professor. No enunciado trabalhar só 4 horinhas, há 

um subentendido de que muitas pessoas pensam que os professores não trabalham 

mais que quatro horas por dia. Além disso, foi utilizado o “só” para indicar a quantidade 

mínima, ou seja, o pouco tempo que os professores trabalham; e para reforçar ainda 

mais essa ideia, as horas foram colocadas no diminutivo, indicando também que é 

muito pouco o tempo que os professores trabalham. 

No segmento brincar com crianças, pode-se observar um presumido de que 

o professor de educação infantil só brinca com as crianças, não ensina nada, como 

se a brincadeira não fizesse parte do processo de ensino-aprendizagem. Em ganhar 

bem pra ver desenho, cantar e brincar de massinha, há, nesse segmento, uma 

afirmação de que o professor ganha bem, mas, principalmente, que ele ganha bem 

sem trabalhar, só pra ver desenhos animados na televisão, cantar e brincar de 

massinha com os alunos. Percebe-se, assim, através de uma voz social, valorações 

presentes na sociedade de que o professor de educação infantil recebe um bom 

salário para não trabalhar. 

Enfim, o pensamento dessa personagem que sonha em ser professora é 

totalmente positivo, porém, ilusório em relação à profissão, pois, conforme autores 

mencionados no capítulo 1, os professores, de modo geral, são sobrecarregados de 

atividades, inclusive, levando trabalho para casa; não são bem remunerados, são 

estressados, assim, o segmento trazido é irônico, sarcástico.   

Percebe-se que as condições de trabalho geram expectativas, nesse caso, há 

a presença de uma voz social no meme, que acredita que as condições de trabalho 

do professor são boas, o que pode acabar gerando riscos, principalmente a saúde do 

trabalhador, quando este for impedido de realizar o trabalho idealizado ou perceber 

que o que imaginava não se concretiza na realidade. Diante disso, os interlocutores 

podem refletir criticamente sobre como a sociedade vê o professor e, principalmente, 

as suas tarefas cotidianas.  

Na segunda cena do meme, há a figura do “Compadre Washington”, cantor 

de pagode muito conhecido por seus bordões, em que se pode notar, em sua 

expressão facial, um riso aberto, como se achasse algo muito engraçado, ou até 

mesmo um riso de deboche. O cenário parece retratar tanto um escritório em casa, 

revelado pelas folhas que podem representar provas, trabalhos, como também pode 

retratar uma área de lazer, já que há a imagem de um aparelho de som, plantas, 
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remetendo à casa do personagem. Além disso, pode remeter também até à ideia de 

praia, já que há uma cadeira de praia, o que aponta a momentos de lazer.    

O segmento SABE DE NADA INOCENTE!! aparece em letras maiúsculas 

para dar destaque ao enunciado, lembrando, ainda, que no mundo da internet letras 

maiúsculas significam falar com o tom de voz alto. Além disso, os dois pontos de 

exclamação reforçam ainda mais a sentença, demostrando os sentimentos, nesse 

caso, de indignação, surpresa, deboche. Esse segmento é um dos bordões que o 

cantor utiliza e que, de forma irônica, vem criticar alguma situação, ou alguém. Esse 

personagem representa, claramente, um locutor que pode ser um professor ou alguém 

que conhece a realidade educacional e que, de forma totalmente crítica e irônica, quer 

mostrar ao seu interlocutor que a profissão de professor de educação infantil não é 

aquilo representado na primeira cena. 

Percebe-se, no segmento, Sabe de nada inocente, que a palavra inocente é 

usada para chamar a atenção das pessoas que pensam como a mulher, pois elas não 

sabem sobre o que falam, são ingênuas e não conhecem a realidade da profissão de 

professor de educação infantil, já que ele não trabalha apenas quatro horas, não fica 

só brincando, cantando ou brincando de massinha com as crianças, além disso, ele 

não é bem remunerado. 

Por fim, há, na diagonal do meme, o segmento Perólas da Educação Infantil, 

que se refere à página do Facebook da qual o meme foi retirado. É possível observar 

que a página tem como temática a Educação Infantil, e que algumas das tarefas 

representadas no meme são realizadas por professores desse nível de ensino, tais 

como atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, desenhos, cantos, entre outras. Assim, 

a análise revela que muitas pessoas ainda acreditam que essas atividades não fazem 

parte do aprendizado infantil e associam a profissão do professor da educação infantil 

a algo que é insignificante e fácil. 

 

UMA INTERPRETAÇÃO 

 

A estruturação discursiva do meme é composta de duas cenas, sendo que a 

primeira apresenta alguns motivos que mostraria que ser professor da educação 

infantil é muito bom. Porém, a segunda cena ironiza e satiriza a situação retratada 

anteriormente. Foi utilizado o bordão Sabe de nada inocente, que é conhecido pela 

sociedade, nesse caso, propositalmente, para satirizar as pessoas que pensam como 
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a personagem da primeira cena. O locutor volta-se para esse público, chamando-o de 

inocente, pois não sabe do que se trata o trabalho do professor.  

Na primeira parte do meme, as vozes sociais presentes não são de 

professores, mas de pessoas que acham que o trabalho de professor é fácil. Na 

segunda parte, há uma voz que vem de forma irônica e satírica alertar os interlocutores 

que ser professor não é como foi descrito na primeira cena, revelando ser uma voz de 

alguém que conhece o trabalho do professor.  

É possível perceber na primeira parte do meme que o tom avaliativo indica 

aos interlocutores a imagem e o conceito de professor que foram construídos ao longo 

dos anos na sociedade, de que o professor trabalha pouco, que suas tarefas são 

simples, que ele não ensina e que ganha bem. Tudo isso acaba fazendo com que 

muitas pessoas julguem, critiquem e não valorizem os professores.  

Na segunda parte, o tom é de ironia e sarcasmo, visando mostrar aos 

interlocutores que só pessoas ingênuas e sem conhecimento pensam que o trabalho 

do professor é algo fácil. Percebe-se que o meme faz uma crítica à sociedade que 

acaba criando valorações sobre o trabalho do professor, sem conhecer a realidade 

educacional. 

Na primeira parte, o locutor chama a atenção do leitor ao apresentar uma 

mulher jovem, delicada, iluminada, sonhadora, retratando, assim, sua inocência, 

ingenuidade, inexperiência. Já na segunda parte, há a presença de uma pessoa 

conhecida, engraçada, que está dando uma gargalhada, debochando da situação, 

retratando a ironia e o sarcasmo em relação ao enunciado da primeira cena.  

 Vale ressaltar que a temática desse meme é de extrema importância, pois 

mostra, através de conceitos construídos socialmente, como o professor é 

desvalorizado, não somente pelos governantes, mas por grande parte da sociedade 

que acaba “achando” que o professor trabalha pouco e recebe alto salário.  

Esse meme exige ainda mais do leitor uma compreensão responsiva ativa 

voltada para ironia, pois possui tons valorativos, permitindo, assim, que o interlocutor 

construa sentidos e reaja criticamente (percebe-se essa compreensão ao observar o 

alto número de reações, compartilhamentos e comentários que o meme recebeu).  
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5.1.4. Meme 4: “Daí você resolve”  

 

Figura 8: Daí você resolve 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/Profissaoprofa/photos/a.912401815437079/2490834364260475/?type=3&t
heater. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 

 

UMA DESCRIÇÃO 

 

O meme acima, nomeado como Dai você resolve foi publicado na página do 

Facebook Profissão=professora, em 05 de maio de 2019, e recebeu 4,3 mil reações 

com emoticons, 547 comentários e 3,1 mil compartilhamentos.   

Ele apresenta a imagem do professor Girafales, personagem conhecido da 

Turma do Chaves, conforme descrições na seção 5.1, referente ao meme 1: Feliz dia 

do... A sua imagem está enquadrada em primeiro plano, pois o professor está de 

frente, usando um terno verde e camisa branca. O foco da imagem é seu rosto, que 

apresenta uma expressão de tristeza, de choro; suas linhas de expressão facial estão 

destacadas e franzidas, as sobrancelhas retraídas e os olhos tristes e lagrimosos, 

mostrando sentimentos e emoções, próprios de enquadramento em primeiro plano. 

https://www.facebook.com/Profissaoprofa/photos/a.912401815437079/2490834364260475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Profissaoprofa/photos/a.912401815437079/2490834364260475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Profissaoprofa/photos/a.912401815437079/2490834364260475/?type=3&theater
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Enfim, percebe-se, claramente, que o personagem está desesperado, com vontade 

de chorar. 

No fundo da imagem, é possível identificar uma parede branca e uma parte 

de um cartaz do corpo humano, o que indica que, provavelmente, a imagem tenha 

sido retirada de uma cena do programa, Turma do Chaves, quando o professor 

encenada estar em sala de aula. 

Na parte superior sobreposta à parte de cima da imagem, há, em letras 

maiúsculas, na cor branca com o contorno preto, o seguinte enunciado DAÍ VOCÊ 

RESOLVE PASSAR UM VÍDEO PRA TURMA.  

Na sequência, há o rosto do professor Girafales em destaque e, abaixo da 

imagem, na parte inferior do meme, os seguintes segmentos: A tomada não encaixa. 

A extensão sumiu. A internet não funciona. O cabo de áudio partiu. O leitor de DVD 

não lê. A caixa de som sumiu. Os marcianos invadem a terra. Os zumbis devoram os 

marcianos. A aula acabou e seu planejamento foi pro lixo.  

Os segmentos foram separados por ponto final, com letra em minúsculo, com 

exceção das letras iniciais das sentenças; com letras de tamanho menor em relação 

às do primeiro enunciado, na cor branca e com contorno preto. A cor de fundo desse 

texto é branca. 

 

UMA ANÁLISE 

 

O meme traz a imagem do professor Girafales, personagem conhecido na 

Turma do Chaves, como já foi dito, enfrenta algumas dificuldades em sala de aula, 

principalmente, devido à indisciplina de seus alunos, deixando-o, na maioria das 

vezes, irritado, impaciente e decepcionado. Sua expressão fácil revela que algo não 

está bem, pois ele está com a expressão de tristeza, quase chorando.  

Além disso, nota-se, através do plano de fundo da imagem, que ele está em 

sua sala de aula, portanto, algo aconteceu durante o seu trabalho que o deixou triste 

ou decepcionado. É possível identificar o motivo de desespero e de desânimo do 

personagem, ao lermos os segmentos verbais presentes no meme.  

No primeiro segmento, as letras maiúsculas destacam, chamam a atenção do 

leitor para que leia primeiramente esse enunciado, porém, não é possível associar a 

expressão do professor Girafales somente a esse enunciado.  
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No segmento DAÍ VOCÊ RESOLVE PASSAR UM VÍDEO PRA TURMA, o 

pronome pessoal “você” designa não apenas um outro, um interlocutor, como também 

quem está enunciando o discurso. Dessa forma, “você” foi utilizado para substituir o 

sujeito-personagem que, nesse caso, representa um professor. Também é possível 

perceber a relação de proximidade do locutor com o seu interlocutor, que também é 

um professor; ambos dialogam. Ao utilizar o “você”, o locutor está se colocando no 

lugar do professor e, ao mesmo tempo, mostrando que ele não está sozinho, ou seja, 

que existem outros professores que passam pelas mesmas situações diariamente. 

Dessa forma, é utilizada uma voz social dos professores para mostrar 

algumas situações que acontecem em sala de aula. O locutor utiliza uma linguagem 

informal - “daí”, “pra” - para se aproximar ainda mais dos interlocutores e por se tratar 

de um meme; o próprio gênero permite uma linguagem popular e informal. 

Além disso, o locutor cita um dos recursos tecnológicos que são utilizados em 

sala de aula, nesse caso, o vídeo, mas poderia ser qualquer outro que o professor 

utilizasse como suporte em sua aula, como: televisão, computador, aparelho de som, 

entre outros. O verbo resolve aparece como uma decisão que o professor toma, uma 

solução para melhorar/aperfeiçoar a aula. Portanto, o primeiro segmento mostra que 

o professor tenta melhorar a sua aula, utilizando recursos tecnológicos, estando, 

assim, atualizado. 

Logo após o primeiro segmento de enunciado, o leitor se depara com a 

imagem do rosto triste e desesperado do personagem, o que faz com que o 

interlocutor já pense que algo não deu certo, além disso, se o interlocutor for um 

professor, ele, provavelmente, irá lembrar, através da expressão facial do personagem 

e do primeiro segmento, alguns dos motivos que podem causar essa expressão. 

Na parte inferior do meme, há os segmentos: A tomada não encaixa. A 

extensão sumiu. A internet não funciona. O cabo de áudio partiu. O leitor de DVD não 

lê. A caixa de som sumiu. Os marcianos invadem a terra. Os zumbis devoram os 

marcianos. A aula acabou e seu planejamento foi pro lixo.  

Assim, o locutor apresenta ao seu interlocutor algumas situações que podem 

acontecer em sala de aula quando o professor resolve passar um vídeo para a turma. 

Esses enunciados são separados com pontos para delimitar e destacar cada um dos 

problemas que surgem. 

Percebe-se nos seis primeiros segmentos: A tomada não encaixa. A extensão 

sumiu. A internet não funciona. O cabo de áudio partiu. O leitor de DVD não lê. A caixa 
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de som sumiu que há uma sequência de fatos que impossibilitam o professor de 

realizar o seu trabalho e o que ele planejou para a aula. Além disso, destaca-se aqui 

que o locutor quer mostrar como os recursos tecnológicos das escolas são precários, 

não recebem manutenção, ou não são cuidados de forma adequada. 

Nesses seis segmentos, há algumas indicações sobre a situação retratada. 

Em A tomada não encaixa, sugere-se que a tomada deve estar quebrada, torta, ou 

com algum problema, devido ao mau uso ou falta de manutenção; em seguida a 

extensão sumiu, pode revelar que alguém deve ter pegado e não a devolveu, ou que 

alguém guardou e não a encontrou. Em A internet não funciona indica que há internet 

na escola, mas que ela não funciona por algum motivo; talvez por possuir baixa 

velocidade e haver muitos usuários.  

Na sequência, há o segmento O cabo de áudio partiu, subentende-se que 

alguém o quebrou, e ele não foi consertado, por isso, não está funcionando. Em O 

leitor de DVD não lê, novamente, subentende-se que o aparelho não recebeu 

manutenção técnica adequada ou o DVD está com problemas. E a caixa de som 

sumiu, assim como a extensão, pode revelar que alguém pegou e não a devolveu, ou 

alguém guardou e não sabe onde. 

Percebe-se, através do enunciado desse meme, que o professor tenta utilizar 

artefatos/instrumentos em seu trabalho, mas não o consegue diante dos problemas 

que surgem. Os verbos (resolve passar, não encaixa, sumiu, não funciona, partiu, não 

lê, acabou) mostram que o agir do professor acaba fracassado. Além disso, esses 

verbos estão ligados a instrumentos (tomada, extensão, internet, cabo de áudio, DVD, 

caixa de som) que o professor utiliza em sala de aula e que se estivessem funcionando 

adequadamente contribuiria com o seu trabalho. 

É possível observar um outro tom, revelado por uma ironia, quando o locutor 

utiliza a figura de linguagem denominada hipérbole, com personagens de um contexto 

fictício, para sugerir que tudo pode acontecer, o que pode ser observado nos 

segmentos “os marcianos invadem a terra” e “os zumbis devoram os marcianos”, 

utilizados propositalmente, de maneira exagerada, para mostrar que tudo pode 

acontecer de errado em uma sala de aula, que nada funciona e que alguns problemas 

não serão solucionados nem quando os “marcianos” ou os “zumbis” invadirem a terra, 

ou seja, a ironia é usada para destacar a situação desesperadora em que o professor 

se encontra diante da falta de infraestrutura nas escolas. 
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Por fim, no último segmento “A aula acabou e seu planejamento foi pro lixo” 

novamente, o locutor, através do pronome “seu”, mostra uma voz social (dos 

professores), aproximando-se ainda mais dos interlocutores, que também são 

professores. Nesse segmento, há um desfecho que enfatiza, conclusivamente, um 

fracasso do trabalho do professor, pois o que parecia, no início, ser algo inovador ou 

diversificado, com a tentativa de fazer algo diferente e atualizado para a turma, 

resultou na utilização de todo o tempo de aula tentando solucionar problemas 

técnicos. 

Além disso, no segmento e seu planejamento foi pro lixo, percebe-se, através 

de uma metáfora, que o professor, além de não ter conseguido ministrar a sua aula, 

perdeu um tempo planejando-a e não poderá utilizar esse planejamento, pois a escola 

não possui a infraestrutura e os equipamentos necessários para a realização dessa 

aula. Portanto, esse planejamento acabará sendo perdido, não utilizado, por isso, a 

metáfora foi pro lixo. 

 

UMA INTERPRETAÇÃO 

 

Percebe-se, na análise do meme, que se cria entre o locutor e os seus 

interlocutores uma relação de proximidade, pois aquele se aproxima de seus 

interlocutores e os convida a participarem do discurso. Já no primeiro segmento do 

enunciado nota-se essa relação, em que o locutor se coloca no papel de professor e, 

ao mesmo tempo, utiliza o pronome “você”, fazendo com que os interlocutores 

interajam e se coloquem também na posição de locutor. 

A estruturação discursiva é voltada para mostrar de modo irônico a realidade 

das escolas e o sofrimento do professor ao tentar passar um simples vídeo para uma 

turma, podendo dizer que os segmentos da parte inferior do meme refletem situações 

diárias enfrentadas em sala de aula pelos professores, e mostram as dificuldades que 

eles enfrentam diante dos artefatos/instrumentos que possuem para desempenhar a 

sua função. 

Além disso, o locutor utiliza vozes sociais, que são de inúmeros professores, 

que passam diariamente pelos mesmos problemas, para dialogar e interagir com os 

seus interlocutores, e ao convidar o seu interlocutor, utilizando os pronomes “você” e 

“sua” para também ser o locutor do meme; ele quer revelar aos leitores que as 

situações retratadas no meme são reais. 
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Dessa forma, o locutor quer mostrar que o professor nem se quer consegue 

passar um vídeo em sala de aula devido à falta de recursos, destacando a falta de 

infraestrutura, os baixos recursos financeiros, a falta de profissionais especializados, 

os poucos equipamentos tecnológicos, as condições em que eles se encontram, a 

baixa qualidade da internet e de equipamentos, entre tantos outros problemas que as 

escolas enfrentam. 

Tudo isso acaba acarretando em sérios problemas educacionais, que cada 

vez mais se agravam, sendo que, na maioria das vezes, o professor é visto 

socialmente como o principal culpado pelo fracasso na educação. Esse julgamento 

vem de pais, alunos, governantes, enfim, da sociedade que, muitas vezes, sem saber 

a realidade do trabalho docente, acaba fazendo pré-julgamentos. 

 O locutor utiliza um tom irônico e humorístico, através de uma hipérbole, nos 

segmentos os marcianos invadem a terra e os zumbis devoram os marcianos, os quais 

acabam rompendo a linha de pensamento do seu interlocutor, e o provoca a refletir 

sobre isso, mostrando que tudo pode acontecer em sala de aula, até mesmo situações 

nunca antes imagináveis ou previstas pelo professor, principalmente, quando se trata 

de utilização de recursos tecnológicos. 

 No último segmento, o locutor também provoca o seu interlocutor a refletir 

sobre a situação retratada, ao afirmar que a aula acabou e o seu planejamento foi pro 

lixo. Ele quer, de alguma maneira, fazer com que as pessoas percebam que muitas 

vezes o trabalho do professor é inútil, que o planejamento sofre modificações ou 

precisa ser descartado devido aos vários impedimentos que não permitem que o 

professor realize o seu trabalho como planejado.  

 Todas essas situações acabam fazendo com que muitos profissionais se 

desmotivem, continuem com métodos tradicionais de ensino e até mesmo adoeçam, 

diante do estresse e das dificuldades que surgem diariamente. Percebe-se essa 

situação desesperadora na imagem retratada no meme, do professor Girafales, que 

se encontra apavorado, triste, sem saber o que fazer. Essa imagem reflete a situação 

de inúmeros professores, principalmente, os que trabalham em escolas públicas, pois 

sabe-se que os investimentos nessa rede de ensino são mínimos, o que acaba 

prejudicando o trabalho docente. 

As letras estão todas na cor branca, com uma sombra/contorno preto; o 

branco também é chamado de “cor da luz”, representando calma, pureza, paz; já o 
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preto é o oposto do branco, ou seja, é a “ausência da luz”, e tem vários significados 

como: medo, solidão, tristeza, luto, melancolia, entre outros.   

Podemos associar as cores das letras brancas com os seus significados. O 

branco que representaria um momento de luz do professor, de inspiração, de calma, 

ou seja, o momento do planejamento de sua aula, o desejo de sucesso; já a sombra 

preta pode ressaltar as complicações que o professor enfrenta diante dos obstáculos 

que surgem e impossibilitam que o seu trabalho seja realizado, representando, dessa 

forma, a tristeza, a decepção, a melancolia que sente no momento da aula quando 

percebe que seu planejamento “está indo para o lixo”. 

 Com base nos dados analisados e na temática relevante do meme, percebe-se 

que o gênero tem papel fundamental, pois retrata diferentes situações sociais de 

maneira crítica, permitindo que os leitores reflitam, interajam através da compreensão 

responsiva ativa.  

Enfim, no meme em análise, é possível identificar a responsividade específica 

do leitor já no momento da publicação, em que o próprio administrador da página se 

coloca também como locutor do discurso e produz o enunciado Tava pensando em 

algo dinâmico para amanhã, mas já desisti (na lateral direita do meme), o que é um 

comentário do meme. Além disso, há os milhares de compartilhamentos, comentários 

e reações dos usuários da página que também interagiram e produziram uma 

responsividade ativa (Bakhtin, 2014). 
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5.1.5. Meme 5: “Somos cobrados” 

 

Figura 9: Somos cobrados 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Profissaoprofa/posts/2463727060304539. Acesso em: 23 de 
setembro de 2019. 

 

UMA DESCRIÇÃO 

 

O meme 5 Somos cobrados foi publicado no dia 07 de março de 2019, na 

página do Facebook Profissão=professora, e recebeu 3,3 mil reações com emoticons, 

66 comentários e 2,8 mil compartilhamentos. 

Observa-se a imagem de um homem no centro do meme, que parece estar 

em uma sala de aula, pois ao fundo há um quadro negro, e seus braços estão 

apoiados em carteiras escolares, com papéis em cima. O homem está usando camisa 

branca e gravata preta, sentado, com as costas curvadas, a cabeça inclinada para 

baixo, os cotovelos apoiados em cima da carteira e as mãos segurando a parte de 

cima da cabeça. A imagem não foca no rosto do personagem, mas na posição que 

ele se encontra, para mostrar os sentimentos e a situação retratada. Não é possível 

identificar o rosto do homem, apenas é possível visualizar que se trata de um jovem.  

Acima da imagem, há o segmento Somos cobrados pela motivação de nossos 

alunos, escrito em letras minúsculas, com exceção da inicial da primeira palavra do 

enunciado, nas cores branca com contorno preto.  

https://www.facebook.com/Profissaoprofa/posts/2463727060304539
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Abaixo desse segmento, destaca-se a imagem já descrita, que se encontra na 

parte central do meme; e na parte inferior do meme, sobreposto à imagem do jovem, 

há o seguinte enunciado: Ninguém se importa com a motivação DO PROFESSOR. 

Esse enunciado também foi escrito com letras na cor branca com contorno preto, 

porém, a letra possui tamanho maior do que a do enunciado anterior. Além disso, 

percebemos que as palavras DO PROFESSOR foram escritas em letras maiúsculas, 

enquanto as demais em letras minúsculas. 

Na lateral direita do meme, escrito na vertical, há o endereço eletrônico 

facebook.com/ateacherdeingles, em letras menores em relação as do enunciado 

anterior, minúsculas, na cor preta, indicando que o meme, provavelmente, foi 

produzido por integrantes dessa página do Facebook.  

 

UMA ANÁLISE 

 

No centro do meme, é possível observar a imagem do homem, de aparência 

jovem. Além disso, observando o plano de fundo, que é uma sala de aula e os 

enunciados, é possível identificá-lo como um professor. A sua expressão facial e 

corporal é de cansaço, desânimo, desespero, parecendo estar perdido, sem saber o 

que fazer.  

Os segmentos presentes no enunciado do meme revelam o porquê da 

expressão facial e corporal do professor. O primeiro segmento Somos cobrados pela 

motivação de nossos alunos revela uma voz social de professores que se encontram 

nessa situação (de ser cobrado), o que pode ser percebido pelo verbo ser com a 

desinência na primeira pessoa do plural: somos, designando nós – professores; além 

disso, é possível, ainda, identificar essa voz quando o locutor utiliza nossos alunos, 

novamente, com o pronome da primeira pessoa do plural.  Portanto, o locutor utiliza 

uma voz social para chamar os seus interlocutores a também se colocarem em 

posição de professor que é cobrado, criando uma relação de proximidade com os seus 

leitores. 

Além de o locutor do meme representar um professor, também é possível 

afirmar que os interlocutores também seriam professores, pois o locutor, ao utilizar a 

desinência e o pronome que revelam o plural (nós/nossos) convida o seu interlocutor 

para também fazer parte do contexto retratado, ou seja, ele não se coloca nessa 
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posição sozinho, já que existiriam mais professores que também passariam por essa 

situação, sendo eles seus interlocutores. 

Ademais, esse segmento revela que há uma cobrança pela motivação dos 

alunos, mas não se expressa quem são as pessoas que cobram, ficando a cargo do 

leitor/interlocutor pressupor quem são esses sujeitos responsáveis pelas cobranças. 

Contudo, segundo Amigues (2004), no trabalho docente, a tarefa não é definida pelo 

professor, ou seja, as conclusões e o objetivo de sua ação são prescritas pelos 

organizadores ou pelas instituições hierárquicas, que, nesse caso, podem ser os 

diretores, coordenadores, equipe pedagógica, os quais também são cobrados por 

seus superiores. Enfim, existe todo um sistema que impõe normas e cobranças as 

quais recaem, na maioria das vezes, sobre o professor, e que se configuram no 

trabalho prescrito. 

Também é possível perceber, através de um presumido, que os alunos não 

estão motivados, entusiasmados, interessados em estudar, pois se alguém está 

cobrando os professores para que motivem os seus alunos, presume-se que estes 

estão desmotivados.  

De acordo com Palomares (2008), a desmotivação é um fator negativo, 

estando inserida na vida social do aluno, ocasionando seu fracasso tanto no ambiente 

familiar, social e acadêmico. Além disso, segundo o autor, a desmotivação causa a 

chamada indisciplina, e muitos conflitos por aluno indisciplinado ocorrem porque a 

família não cumpriu seu papel de educar, chegando nas escolas sem limites e sem 

saber a importância dos estudos. 

 Tapia (2004) destaca que quando os alunos não são bem-sucedidos em sala 

de aula, há conflitos destes com o professor, os quais são ocasionados por inúmeros 

fatores. Dentre eles, estão: o aluno culpar o professor pelo seu baixo rendimento e o 

professor acreditar que o aluno é culpado pelo seu mau rendimento, deixando de 

motivar os alunos com dificuldade; o aluno considerar que o professor é antipático e 

as suas aulas desinteressantes e tradicionais; que a matéria é ‘’difícil’’, entre outros. 

Tapia (2004) aponta, ainda, que os professores podem ter uma baixa estima com 

relação à eficiência na sua capacidade de ensinar. Esses motivos também podem 

estar relacionados à baixa capacidade dos alunos em aprender, descrença dos alunos 

na educação, falta de apoio familiar, baixo desempenho escolar. 

No entanto, o que é mais preocupante nesse segmento de enunciado é que o 

professor está sendo cobrado por isso, ou seja, presume-se que o professor é o 
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culpado pelo aluno não ter interesse, vontade de estudar. Presume-se, ainda, que as 

aulas dos professores não estão boas, não são interessantes, já que não motivam os 

alunos. Portanto, percebe-se, através desses presumidos, que o professor carrega 

em seus ombros um peso muito grande de cobranças, as quais vão muito além do ato 

de ensinar. 

A imagem do personagem representando um professor curvado sobre a mesa 

revela uma situação de cansaço, desânimo. É possível relacionar o primeiro 

enunciado com a imagem, que representa um professor que não sabe mais o que 

fazer para melhorar sua aula e motivar os seus alunos. 

Na parte inferior do meme, há o seguinte segmento: Ninguém se importa com 

a motivação DO PROFESSOR. Percebe-se que o locutor, novamente, busca se 

aproximar de seu público, chamando a atenção para a situação de descaso que se 

encontra o professor. No final do segmento, as palavras DO PROFESSOR são 

destacadas em letras maiúsculas em tamanho maior para ressaltar, alertar os 

interlocutores que o professor necessita de cuidados. 

O uso do pronome indefinido ninguém refere-se a uma terceira pessoa do 

discurso, tendo, portanto, um sentido impreciso, indicando nenhuma pessoa. Dessa 

forma, o pronome ninguém ressalta, no enunciado, um sentido negativo, já que 

nenhuma pessoa se importa com a motivação do professor ou, ainda, todas as 

pessoas ignoram os problemas motivacionais/desmotivacionais que o professor 

enfrenta em seu trabalho.  

Nesse enunciado, há um presumido de que o professor está desmotivado, 

pois se alguém precisa se importar em motivar o professor, é porque ele está 

enfrentando problemas que estão causando a sua desmotivação. Esses presumidos 

alertam o seu interlocutor a olhar para o professor, mostrando que talvez ele esteja 

desmotivado por tanto tentar motivar seus alunos e não conseguir; e que as pessoas 

só se preocupam com os alunos, não se importando com o professor que também 

necessita de motivação na sua profissão. 

Palomares (2008) afirma que os professores, muitas vezes, não assumem o 

papel de motivador em sala de aula, por uma série de fatores, como a desvalorização 

profissional; a gestão pública para investimento do educador ser ineficiente; formação 

precária, entre outros. Segundo o autor diante de todos esses problemas os 

professores vão desanimando e mostrando isso aos alunos que consequentemente 

desmotivam-se. Logo, isso contribui para que suas aulas não sejam inovadas, 
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deixando transluzir aos alunos uma aula cansativa, causando muitas vezes uma 

insatisfação por parte do aluno. 

Além disso, o primeiro segmento revela que existe uma cobrança, exigência 

para que o professor motive os seus alunos, não existindo essa cobrança, exigência 

quando se trata de motivar os professores, já que ninguém está se importando com o 

professor, o que mostra que o importante é o aluno estar motivado, e não o professor 

no exercício de seu trabalho.  

Como já mencionado no primeiro capítulo, Codo (1999) mostra o alto índice 

de profissionais da educação que enfrentam a Síndrome de Burnout, uma doença 

ignorada ou desconhecida por muitos, mas que acaba prejudicando o desempenho 

profissional e afeta principalmente o estado emocional e físico deste, resultando em 

diversos problemas, sendo um deles a desmotivação, que a temática do meme em 

análise. 

Como já mencionado, a imagem retratada no meme é de um professor jovem, 

o que pode mostrar aos seus interlocutores que não é somente os professores com 

mais anos de carreira que estão desmotivados, cansados e até mesmo doentes. 

Circula, em nossa sociedade, um discurso de que professor jovem não fica doente, 

desmotivado ou cansado. Portanto, há nessa imagem uma desconstrução dessa 

representação social, mostrando que os professores, independentemente da idade e 

dos anos de trabalho, estão sofrendo em sua profissão.  

 

UMA INTERPRETAÇÃO 

 

O meme em análise busca alertar os interlocutores sobre a saúde psicológica 

do professor, já que os segmentos e a imagem do professor representam que ele está 

perdido, sem saber o que fazer, sobrecarregado de cobranças, e que pode levar a 

sofrimento por não conseguir cumprir o que é exigido para o bom desempenho de sua 

função.   

Dessa forma, o tema desse meme é a desmotivação dos professores em 

geral, devido a inúmeros fatores, como cobranças, tarefas prescritas a cumprir, 

desinteresse dos alunos, entre outros fatores, que acabam contribuindo para o 

desânimo, cansaço físico e psicológico, sobrecarga de tarefas e funções que afetam 

a saúde do professor. 



94 
 

Além disso, pode-se notar que o locutor e o interlocutor dialogam, no momento 

em que o locutor utiliza a desinência verbal de primeira pessoa do plural somos e 

também o pronome nossos, colocando-se na voz de professores, convidando o seu 

interlocutor-professor a também fazer parte de sua voz, que reflete a voz de inúmeros 

professores que enfrentam a mesma situação e compartilham os mesmos 

sentimentos. 

O primeiro segmento Somos cobrados pela motivação de nossos alunos, além 

de ficar subentendido uma carga de culpa ao professor pelo fato de o aluno ser/estar 

desmotivado, revela que ele desempenha funções que vão além do ensinar, pois deve 

motivar e, para isso, precisa conhecer cada aluno, descobrir o que os motiva ou 

desmotiva; talvez desempenhando também o papel de um psicólogo.  

Portanto, nesse primeiro segmento, o locutor dialoga com seu interlocutor a 

fim de mostrar a realidade da educação e do trabalho docente, as cobranças e tarefas 

complexas que o professor enfrenta diariamente e que acarretam em seu sofrimento, 

claramente representado na imagem do meme. 

O segmento Ninguém se importa com a motivação do professor, relacionando 

com o primeiro, pode revelar, implicitamente, que, considerando os problemas vividos 

pelos professores – sobrecarga de trabalho, cobranças diversas, situações 

desgastantes e violência em sala de aula, estresse, salários baixos -  ninguém se 

preocupa com ele, com sua motivação. Esse “ninguém” poderia ser tanto integrantes 

do ambiente de trabalho, quanto governantes e sociedade, em geral. Ainda, o uso do 

ninguém pode revelar a invisibilidade do professor na sociedade.  

Além disso, foram destacadas em letras maiúsculas as palavras DO 

PROFESSOR para que os interlocutores percebam que o professor precisa de 

atenção. O locutor quer alertar as pessoas para que se preocupem com a saúde dos 

professores, para que olhem para o professor como um ser humano que também sofre 

e precisa de atenção e de cuidados. 

No que se refere às letras desse enunciado, as mesmas estão escritas na cor 

branca com contorno preto. Assim como no meme anterior, que também possui as 

mesmas cores, o branco representa calma, pureza, paz; já o preto é o oposto do 

branco significando medo, solidão, tristeza, luto, melancolia. 

Dessa forma, associando as cores com os seus significados, o branco pode 

representar o momento da motivação que o professor precisa passar para seus 

alunos, porém, o branco vem com um contorno/sombra preta podendo mostrar que 



95 
 

esse momento de tranquilidade pode se tornar um pesadelo, ou seja, ressalta as 

complicações, cobranças que o professor enfrenta, que acabam causando problemas 

emocionais, adoecimento, impossibilitando que o seu trabalho seja realizado com 

sucesso. 

 

5.2. SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

 Nesta seção, será apresentado, de forma sucinta, um quadro demonstrativo 

com os principais tópicos apresentados e discutidos nas análises de cada um dos 

memes. Além disso, serão destacados alguns apontamentos conclusivos de suma 

importância presentes nos memes analisados. 

 

Quadro 1 – Demonstrativo sintetizado das análises 

Meme  Texto verbal  Tipo de voz Relações dialógicas Sentido/temática 

Meme 1 

 

FELIZ DIA DO... 

É para deixar quantas 

linhas?  

É para copiar? ...  

Vozes implícitas 

dos alunos/locutor. 

Através de uma 

homenagem, há o 

dialogismo entre 

professor e alunos. 

Trabalho 

exaustivo, 

complexo, 

estressante do 

professor. 

Meme 2 

 

Era uma vez uma 

professora que deixava 

o trabalho da escola na 

escola 

E ela viveu feliz, lúcida 

e saudável para 

sempre. 

Vozes implícitas de 

professores, 

alunos, 

sociedade/locutor. 

Através das vozes 

sociais do locutor, há a 

proximidade com o seu 

interlocutor para 

mostrar o desgaste do 

trabalho docente. 

Trabalho árduo e 

estressante, 

professores 

doentes, infelizes 

e com problemas 

emocionais. 

Meme 3 

 

 Vou ser professora. 

Trabalhar só quatro 

horinhas ... 

SABE DE NADA 

INOCENTE. 

Voz explícita do 

futuro professor e 

do 

professor/locutor. 

O locutor, que é um 

futuro professor ou 

professor, aproxima-se 

dos interlocutores para 

mostrar uma pseudo 

realidade. 

Trabalho árduo, 

estressante e 

desvalorizado.  

 

Meme 4 

 

Daí você resolve 

passar um vídeo para a 

turma. 

A tomada não encaixa. 

A extensão sumiu ... 

Voz explícita do 

professor/locutor. 

A voz do 

professor/locutor vem 

mostrar, de modo 

direto e irônico, aos 

interlocutores, a 

situação da 

infraestrutura das 

escolas e as condições 

de trabalho do 

professor. 

Escolas são 

precárias, não 

recebem 

manutenção ou 

não são cuidadas 

de forma 

adequada. 
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Meme 5 

 

Somos cobrados pela 

motivação de nossos 

alunos 

Ninguém se importa 

com a motivação DO 

PROFESSOR 

Voz implícita de 

professores, 

governantes, 

sociedade/locutor. 

As vozes sociais do 

locutor dialogam com 

os interlocutores, 

mostrando a 

desmotivação dos 

professores. 

Desmotivação 

dos alunos e 

professores. 

Fonte: Elaborado por Testa (2020). 

 

Com base no quadro acima descrito, é possível concluir que os memes 

analisados possuem vozes implícitas e explicitas, principalmente vozes sociais de 

professores e alunos que querem mostrar de forma irônica e divertida situações 

enfrentadas diariamente pelos docentes em seu trabalho. As relações dialógicas são 

construídas no meme, permitindo que o locutor e o interlocutor dialoguem, dessa 

forma, o interlocutor também está incluído no contexto retratado em cada meme e 

constrói diferentes sentidos. Os sentidos são construídos de modo direto ou indireto, 

através de subentendidos, ironia e figuras de linguagem, levando os interlocutores a 

perceberem a realidade e a temática que os memes retratam. 

Percebe-se, assim, que o gênero meme deve ser estudado, analisado, 

podendo ser utilizado em sala de aula para desenvolver a criticidade de alunos, pois, 

além de ser facilmente propagado, como se pode perceber através dos altos números 

de compartilhamentos, reações e comentários, também utiliza a linguagem popular, a 

ironia, a crítica e traz à tona temas diversos, possibilitando, dessa forma, que as 

pessoas reflitam criticamente e que mudem conceitos pré-definidos ou impostos pela 

sociedade, despertando nos leitores a interação e a responsividade ativa. 

Enfim, os dados analisados oferecem elementos para mostrar que o gênero 

meme apresenta tom irônico e crítico, característica especifica do gênero, o qual 

acaba auxiliando os leitores a pensarem criticamente a respeito de diferentes 

temáticas e a refletirem sobre problemas existentes na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesse capítulo final, primeiramente, será retomado o percurso percorrido 

durante a pesquisa; em segundo lugar, serão mencionados os resultados obtidos na 

análise do corpus, respondendo aos objetivos propostos à pesquisa. E, por fim, serão 

apresentadas as contribuições e implicações pedagógicas, bem como as expectativas 

futuras para a pesquisa. 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar como o trabalho do professor 

é representado em memes que circulam no Facebook. Os objetivos específicos foram 

examinar, a partir da Análise Dialógica do Discurso (ADD), como a interação e as 

relações dialógicas acontecem nos memes e identificar, a partir de vozes presentes 

em memes, as valorações neles refletidas e refratadas sobre o trabalho do professor.  

Na Introdução, foi apresentado ao leitor como surgiu o interesse da 

pesquisadora pelo objeto de estudo, a problematização, os objetivos e perguntas de 

pesquisa, algumas considerações sobre trabalhos já desenvolvidos que contribuíram 

para a pesquisa, além de autores e teorias que foram utilizados para o embasamento 

do trabalho. 

No Capítulo 1, inicialmente, um breve histórico do trabalho docente no Brasil 

foi retratado, dando destaque a questões históricas, sociais e culturais que influenciam 

a realidade educacional. Também foram apresentados conceitos de trabalho, trabalho 

docente, agir docente que contribuíram para as análises; além disso, foi relacionado 

o trabalho docente à saúde, sendo explanadas algumas pesquisas realizadas que 

discutem como o trabalho pode afetar a saúde do professor.  

No Capítulo 2, foram destacados conceitos e pesquisas relativas à era da 

internet, primeiramente, o de gênero digital; em seguida, redes sociais e o gênero 

digital meme, e, por fim, foram apresentadas algumas contribuições do gênero para o 

contexto educacional. 

No Capítulo 3, foi abordada a teoria dialógica do discurso, incluindo alguns 

conceitos relacionados a ela, como: enunciado, interação, gêneros do discurso, signo 

ideológico, polifonia.  

No Capítulo 4, foram apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para desenvolver a pesquisa, sendo destacados os caminhos percorridos 



98 
 

para a seleção do corpus da pesquisa, os critérios de seleção e os procedimentos 

utilizados para as análises dos dados. 

No Capítulo 5, foram realizadas as análises do corpus de pesquisa, utilizando 

o método da Análise Dialógica do Discurso (ADD), que se divide em Descrição, 

Análise e Interpretação. 

De modo geral, ao realizar os estudos sobre conceitos do gênero e análise do 

corpus selecionado, foi possível observar que o meme se diferencia dos demais 

gêneros não somente pela rápida propagação e disseminação, mas, principalmente, 

por ser criado e recriado por qualquer indivíduo, com temáticas variadas, as quais 

retratam, na maioria das vezes, problemas sociais, de maneira crítica, mas, ao mesmo 

tempo, utilizando o humor. Também é possível perceber que os memes, além do 

humor, são repletos de sentidos irônicos e críticos, elementos que são construídos 

diante de um contexto sócio-histórico, portanto, retratam problemas existentes na 

sociedade. 

Além disso, o gênero não segue um modelo rígido, já que sua estrutura pode 

variar consideravelmente, com mais instabilidade, pois qualquer indivíduo tem a 

liberdade para criar um meme, utilizando diferentes recursos, sem se preocupar com 

regras, linguagem formal, entre outros elementos que podem compor um gênero com 

estrutura mais estável (por exemplo, um contrato de aluguel). Dessa forma, o gênero 

permite que as pessoas tenham liberdade de expressão, muitas vezes, utilizando 

vozes sociais que expressam sentimentos e problemas que estão presentes na 

sociedade e que levam os leitores a refletirem criticamente sobre temáticas tão 

importantes, desenvolvendo, dessa forma, a capacidade de pensamento crítico, 

disseminação de ideias, construção de conhecimento e transformação social.  

A propagação do gênero permite que os enunciados produzidos pelo locutor 

cheguem de forma rápida a outros usuários e que os mesmos reajam diante das 

valorações presentes no meme, possibilitando que, através das relações dialógicas, 

haja uma responsividade ativa dos usuários, e assim o gênero possa ganhar sentido 

e ser re-significado.  

 Seguindo os passos propostos pela ADD, de descrição, análise e 

interpretação, foi possível analisar a integração dos aspectos verbais com os não 

verbais do meme, associando-os com conhecimentos históricos, sociais e culturais, 

que possibilitaram a construção de sentidos e a interpretação de enunciados. 



99 
 

 A partir da ADD, examinou-se como a interação e as relações dialógicas 

acontecem nos memes, sendo possível observar que, em todos os memes 

analisados, o locutor estabelece uma relação específica com os interlocutores, 

construindo, assim, relações dialógicas em que se aproxima deles, ou fala a partir de 

um lugar em que eles supostamente estariam, possibilitando, assim, a construção de 

sentidos.  

 Nas vozes sociais foi possível identificar valorações refletidas e refratadas 

sobre o trabalho docente. Foram identificadas vozes de professores, alunos, 

sociedade, ecoando discursos sociais que refletem realidades existentes no contexto 

educacional e que afetam diretamente o trabalho do professor. 

 Os presumidos identificados nos memes, cujos sentidos são construídos, 

principalmente, através da ironia e do humor, características específicas do gênero, 

permitem que os leitores reflitam criticamente e construam conhecimentos. Além 

disso, eles mostram, de maneira representada, uma visão da realidade do trabalho 

docente, como se pode observar a seguir, em que é apresentada uma síntese de cada 

análise realizada. 

O primeiro meme Feliz dia do... vem, de forma diferenciada, homenagear o 

professor pelo seu dia, através de enunciados presentes em sala de aula, que 

mostram diferentes vozes dos alunos, revelando um trabalho estressante, mas ao 

mesmo tempo resistido pelo professor. 

No segundo meme Era uma vez uma professora, a temática é apresentada 

de forma subentendida, e remete ao trabalho árduo e estressante, resultando em 

professores doentes, infelizes e com problemas emocionais.  

No terceiro meme Sabe de nada inocente, através de vozes sociais e de 

subentendidos, é possível perceber que a temática se volta novamente para o trabalho 

árduo, estressante e desvalorizado financeira e socialmente, pois os discursos 

presentes no meme revelam que grande parte da sociedade tem um pré-conceito 

formado sobre o professor de educação infantil de que ele trabalha pouco, só brinca 

e assiste TV com as crianças e ainda é bem remunerado. 

No quarto meme Daí você resolve são apresentadas situações e problemas 

que o professor enfrenta em sala de aula ao utilizar recursos tecnológicos, portanto, 

associa-se à temática da falta de infraestrutura e de condições adequadas de trabalho. 

O professor retratado no meme, devido aos inúmeros problemas enfrentados para 

passar um vídeo à turma, por falta de equipamentos ou por eles não funcionarem 
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adequadamente, acaba não utilizando o planejado para a sua aula, o que resulta em 

tempo perdido de planejamento. 

 E no quinto meme “Somos cobrados”, a temática de cobrança ao professor e 

discurso implícito de que o professor é culpado pela suposta falta de interesse dos 

alunos está claramente visível, além disso, esse meme mostra que não há 

preocupação de ninguém se o professor encontra-se motivado no seu trabalho, 

deixando implícito que ele também precisa de motivação para a realização de suas 

tarefas.  

 Enfim, o corpus analisado revela que o professor retratado é um indivíduo que 

tem inúmeras tarefas a cumprir, com variados problemas a superar, tais como: não 

consegue realizar todo o seu trabalho na escola e acaba trabalhando além da sua 

carga horária em casa; não consegue aplicar o seu plano de aula, pois a escola não 

possui infraestrutura adequada ou os recursos necessários; é cobrado pelo 

desinteresse dos alunos. Assim, esse professor é representado como um trabalhador 

que está sobrecarregado de tarefas, cansado, estressado, infeliz, doente e 

desmotivado.  

 Com base nessas temáticas discutidas, pode-se afirmar que o trabalho 

docente representado nos memes apresenta uma realidade preocupante que precisa 

de atenção, pois os problemas são graves e acabam agravando ainda mais se não 

solucionados. Percebe-se, desse modo, principalmente através das vozes presentes 

nos enunciados dos memes, como a imagem do professor é retratada, rotulada e 

conceituada pela sociedade.  

 Considerando todos os problemas acima elencados e que são retratados nos 

memes analisados, percebe-se que a realidade do professor precisa ser exposta para 

a sociedade, como uma forma de valorização do trabalho docente, pois o professor 

só será valorizado a partir do momento que todos se conscientizarem da importância 

e responsabilidade que o seu trabalho acarreta. O meme é um gênero que pode 

possibilitar essa visibilidade e interação de um grande número de pessoas, permitindo 

que essa realidade retratada possa de alguma forma sensibilizar os indivíduos e, 

quem sabe, em um futuro próximo ser transformada.  

Essa transformação ocorrerá a partir do momento em que a sociedade 

perceber a importância do trabalho docente. Os memes são um dos recursos 

utilizados que, de alguma forma, permite que as pessoas enxerguem a realidade e os 

problemas que o professor enfrenta em seu trabalho. Contudo, é preciso que sejam 
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realizadas mais ações para que o contexto educacional seja modificado e o professor 

seja valorizado socialmente, como, por exemplo: mobilizações de professores para 

reivindicar melhorias nas condições de trabalho e valorização financeira e profissional; 

campanhas de conscientização para os pais e familiares sobre as dificuldades que os 

professores enfrentam em sala de aula; diálogos com os alunos e familiares a respeito 

da desvalorização docente por parte dos governantes e da sociedade; utilização das 

mídias digitais para promover debates, discussões e divulgações de diferentes 

materiais explicativos a fim de conscientizar a população, para que os mesmos 

entendam o contexto e apoiem os docentes, entre outros. Enfim, são ações pequenas, 

mas que podem tomar uma proporção enorme se todos (professores, alunos, 

familiares, sociedade) estiverem unidos na luta por uma educação melhor. 

 Diante da complexidade do trabalho docente, e das múltiplas possibilidades 

de análise do corpus selecionado, esta pesquisa é uma das inúmeras visões a respeito 

da temática, podendo contribuir no âmbito escolar e acadêmico.  

 No âmbito escolar, poderá ser utilizada por professores de educação básica 

(ensino fundamental e ensino médio), a fim de que eles possam desenvolver 

atividades em sala de aula com o gênero meme, seguindo a estrutura de descrição, 

análise e interpretação e fazendo com que os alunos identifiquem em um gênero 

comumente utilizado por eles temáticas relevantes, subentendidos, ironia, humor, 

refletindo e refratando enunciados criticamente. No âmbito acadêmico, a pesquisa 

também poderá ser utilizada em cursos de licenciatura em geral, pois a temática é 

relevante para os futuros professores. Possibilita que o professor do ensino superior, 

principalmente os de didática e estágio, utilize a pesquisa para fazer com que os 

acadêmicos reflitam criticamente sobre a realidade educacional que enfrentarão 

futuramente, levando-os, inclusive, a pensarem em estratégias para tentarem mudar 

esse quadro do trabalho docente. Ainda, poderá contribuir com estudos desenvolvidos 

por pesquisadores ou grupos de pesquisa voltados para o trabalho docente, gêneros 

do discurso ou dialogismo. Além disso, poderá ser utilizada em cursos de formação 

de professores, estudos sobre o trabalho docente, pois ela apresenta elementos que 

contribuem para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

Ademais, este estudo poderá contribuir no sentido de fazer com que as pessoas 

reflitam a respeito dos memes como espaço de valorações que não têm somente o 

intuito de divertir o interlocutor, podendo também mostrar situações existentes em 

diferentes contextos sociais. 
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 Enfim, também contribuiu muito na minha formação acadêmica, mas 

principalmente para que, eu, enquanto professora, refletisse sobre o meu trabalho 

docente, sobre os discursos dos memes analisados que estão presentes no meu 

contexto de trabalho, e mudasse certos hábitos que acabam prejudicando a saúde e 

o trabalho docente, além de alertar os meus colegas a refletirem sobre essas 

questões. 

 Espero, futuramente, poder dar continuidade nesta pesquisa, aprofundando-

me mais nas fundamentações teóricas e nas análises, bem como analisar elementos 

que não foram possíveis nesse momento, como, por exemplo, reações com 

emoticons, comentários e legendas dos memes. Espero que este trabalho possa 

servir como suporte em estudos, discussões e contribua para que novas pesquisas 

relacionadas ao trabalho docente sejam desenvolvidas. 

 Por fim, gostaria de dizer que esta pesquisa se encerra aqui, ciente de que, 

contribui de alguma forma para que novos olhares e reflexões sejam construídas a 

respeito dessa relevante e importante temática, pois o grande discurso é inconclusível 

(BAKHTIN, 2013). 
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