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Pra você:
Meme é coisa 

séria?



sabe qual é o 
superpoder 
DO MEME?



Nesta cena do filme 
Pulp Fiction, Vincent 
Vega, que está na casa 
do chefe Marsellus, é 
chamado pelo interfone 
e tenta descobrir de 
onde vem o som.  

https://youtu.be/yaMRzF9arDc

O que está 
acontecendo aqui?



O cara tá PERDIDÃO.

https://youtu.be/yaMRzF9arDc

Tá, Mas O que está REALMENTE 
acontecendo aqui?



o superpoder

DO MEME É

A Síntese.



COMO NASCE

UM MEME?



Em 2015, um pai se sentiu confuso 
ao precisar escolher uma boneca 
para a filha em meio a tantas opções. 
Criou um GIF a partir da reação do 
personagem e assim nasceu o meme 
Jonh Travolta Confuso.

Usando o perfil ILikeToWonkaMyWilly 
postou o GIF na rede e em dez dias 
teve mais de 2,8 milhões de 
visualizações e 370 comentários.

https://knowyourmeme.com/memes/confused-travolta

meme é Remix



● Viveu uma situação engraçada;
● Queria dizer isso a alguém;
● Conectou a cena do filme Pulp 

Fiction com a sua situação real;
● Recortou o personagem do seu 

contexto original e o usou como 
meio para elaborar sua mensagem;

● Editou o trecho de vídeo usando a 
técnica Chroma key;

● Compartilhou no Imgur.

O AUTOR



E DEPOIS...
o meme ganhou o 
mundo em Um 
show de Remix!



Você riu?



Memes são importantes porque 
constituem uma forma de 

linguagem articulada com elevado 
potencial de promover uma 

comunicação eficiente. O objetivo é 
sempre atrair a atenção e transmitir 
uma mensagem de forma sintética 

mas memorável, fazendo você rir.

Então a 
comunicação 
aconteceu.



Métodos, linguagens e mensagens 
podem ser usados tanto de forma 
positiva como negativa.

Qual atrai 
mais a sua 
atenção e 
por quê?
Com linguagem simples 
e rápida o Meme faz 
comentários sobre 
questões relevantes, 
podendo ser utilizado 
para gerar insights e 
motivar investigações 
em sala de aula.

Meme

ilustração editorial (conceitual)

Notícia

David Roberts via 
Getty Images

MESMA 
MENSAGEM:

a terra não é 
plana



Não é por ser satírico ou 
humorístico que o meme 

é necessariamente inofensivo. 
Como qualquer mensagem 

de mídia, pode também ser usado 
de forma negativa, disseminando 

preconceitos, incentivando ódio, 
ou mesmo propagando 

informações falsas.

Memes podem 
ser uma forma 
potente de 
comentário social 
e político, com 
amplo potencial 
de alcance.

MITAR ou não mitar?
Com grande alcance vêm grandes responsabilidades



Interrogando o meme
O que há por trás da risada?

● O que esse meme está 
mostrando?

● O que você acha que ele 
diz?

● Na sua opinião, qual é a 
intenção desta 
mensagem?
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UM meme como trabalho 
acadêmico pode? SIM! 

O aluno:

● Investigou o tema da aula?
● Buscou argumentos e evidências?
● Sintetizou a informação de forma visual?
● Usou humor ou surpresa?

NOTA 10!vídeo: https://youtu.be/X0m_x1_i-eY

https://youtu.be/X0m_x1_i-eY


E agora?
PRA Você Meme é 

coisa séria?



Alguns recursos Para 
aprofundar os estudos 
sobre memes

Mural aqui: 
http://bit.ly/mememural

Guia rápido para 
produção de Meme
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