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 HABILIDADES DA BNCC

EM13LGG703: Utilizar diferentes linguagens, mídias e
ferramentas digitais em processos de produção
coletiva, colaborativa e projetos autorais em
ambientes digitais.
EM13LGG701: Explorar tecnologias digitais da
informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo
ético, criativo, responsável e adequado a práticas de
linguagem em diferentes contextos.
EM13LGG702: Avaliar o impacto das tecnologias
digitais da informação e comunicação (TDIC) na
formação do sujeito e em suas práticas sociais, para
fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção,
compreensão e produção de discursos em ambiente
digital.



É um gênero digital emergente das
Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC).

Pode ser encontrado em espaços
digitais como as redes sociais ou
também em ambientes de circulação
como jornais e revistas.

É uma prática escrita no ambiente
digital e tem uma dinâmica
cômica, social, política e
crítica.

O QUE É
MEME?

É um gênero digital multimodal,
pois associa imagem, palavra
designer, layout e demais
estruturas dos multiletramentos.



O termo meme foi criado
por  Richard Dawkins em
seu livro “O Gene Egoísta”
em 1976.  Segundo ele
(s/a, s/p),e segundo ele o
meme carrega “[...] a
idéia de uma unidade de
transmissão cultural, ou
uma unidade de imitação.”O QUE É

MEME?



Alguns símbolos são usados como referência
aos memes.
Como também, alguns perfis em redes socais
são feitos exclusivamente para postar
memes.
Alguns exemplos de memes muito populares
são as rage faces"Forever Alone" e "Troll
Face", cujas imagens representam,
respectivamente, o indivíduo que será
sempre solitário e o indivíduo que gosta
de trollar os outros.

SABIA QUE?



Trollar é uma gíria da internet que significa
brincar, chatear. Consiste numa brincadeira com
participantes de uma discussão em fóruns da internet,
com argumentos sem sentido, apenas para enfurecer e
perturbar a conversa.
Atualmente, o ato de trollar alguém não acontece só
no ambiente virtual. 
Também pode acontecer entre amigos, colegas ou
familiares, quando é preparada alguma brincadeira com
esse objetivo. As brincadeiras (ou armadilhas) para
trollar alguém são variadas e algumas muito
sofisticadas

O QUE É TROLLAR?



Não se deve usar os memes para ofender
ou prejudicar a alguém.
O gênero deve ser usado como um recurso
multissemiótico para "dizer alguma
coisa a alguém", mas sem causar danos
aos outros.
No Brasil temos a Lei dos Crimes
Cibernéticos 12.737/2012  que dispõe
sobre a violação e deturpação de
imagem.

IMPORTANTE SABER



ALGUNS MEMES CLÁSSICOS

UI!
Este meme surgiu quando o físico
Neil deGrasse Tyson, usou uma
expressão, conhecida aqui como
“Ui”, para explicar a sua
preferência por Isaac Newton. A
cena viralizou na internet e foi
utilizada para satirizar
diversas situações cotidianas.



ALGUNS MEMES CLÁSSICOS

TROLLFACE

O trollface simboliza uma
pessoa que gosta de fazer
brincadeiras e tirar sarro dos
outros.O meme foi criado por
Whynne Claims, ao tentar fazer
um desenho que não saiu bem
como o planejado. O autor
acabou criando um dos ícones
mais famosos do humor virtual.



ALGUNS MEMES CLÁSSICOS

CHALLENGE ACCEPTED

A frase que quer dizer “desafio aceito”
e surgiu no forum Bungie, em um tópico
onde haviam desafios entre alunos e
professores. Quando alguém aceitava a
disputa, citava a famosa frase. Um dos
motivos para o meme ter viralizado, foi
a série How I Met Your Mother, onde o
personagem Barney (interpretado por
NeilPatrick) fez da citação o seu bordão
em diversas situações engraçadas.



ALGUNS MEMES CLÁSSICOS

YAO MING FACE

A fotografia tirada após uma coletiva de
imprensa, rendeu uma caricatura com
milhões de compartilhamentos. O meme Yao
Ming Face é utilizado em situações onde
há certo constrangimento ou desprezo.



ALGUNS MEMES CLÁSSICOS

NÃO ME DIGA!

Este meme representa
situações onde alguém utiliza
sarcasmo com a frase “não me
diga?!” para algo óbvio. Sua
origem vem do filme Beijo do
Vampiro, de 1988.



ALGUNS MEMES INSPIRADOS
NOS BRASILEIROS

NÉ, MINHA FILHA!
No dia 1º de Março de 2020,
o programa Fantástico da
emissora Rede Globo exibiu
uma matéria que tratava o
abandono, a violência e o
preconceito vividos por 700
mulheres trans confinadas em
presídios masculinos no
estado de São Paulo.
Eis, então, que surge a
seguinte fala do médico:
“Solidão, né, minha filha?”,
logo depois Drauzio abraça a
mulher.



ALGUNS MEMES INSPIRADOS NOS
BRASILEIROS

NAZARÉ CONFUSA

O meme da personagem Nazaré,
novela “Senhora do Destino",
viralizou na internet.
Trata-se do momento em que
Nazaré, após invadir a casa
da rival Maria do Carmo, é
levada presa. Em determinado
momento, dentro de sua cela,
Nazaré observa, atordoada, o
local e as pessoas ao seu
redor.
O meme é conhecido
mundialmente.
Tem a versão em em gif!



ALGUNS MEMES INSPIRADOS NOS
BRASILEIROS

CHICO BUARQUE BIPOLAR

O meme é inspirado na capa
de um disco, de 1966, do
cantor e compositor Chico
Buarque.



ALGUNS MEMES INSPIRADOS NOS
BRASILEIROS

JOELMA TRISTE/FELIZ

O meme é inspirado na
cantora paraense Joelma.  
o meme também é conhecido
internacionalmente.



VAMOS VER UM
EXEMPLO DE MEME
COM TEOR
SATÍRICO, MAS
CRÍTICO? 



VEJA UM
EXEMPLO
QUANDO A QUARENTENA /
PANDEMIA ACABAR

O meme aborda ao momento
atual em que o mundo todo
vivencia: a pandemia da
COVID-19.
De forma cômica, o autor
do meme associou a
história bíblica da arca
de Noé com o contexto
atual.

https://www.museudememes.com.br/sermons/quando-a-quarentena-pandemia-acabar/



NO BRASIL HÁ UM MUSEU DIGITAL
QUE FOI CRIADO PARA OS MEMES
QUE ESTÃO EM CIRCULAÇÃO.

O museu foi
criado por um

grupo de pesquisa
da UFF.

Esse grupo faz
estudos sobre os

memes.

#MUSEUDEMEMES 

Você pode acessar o museu digital:

https://www.museudememes.com.br/  



OBSERVE O MEME AO

LADO

SOBRE O QUE ELE ESTÁ
MENCIONANDO?

VAMOS ANALISAR
ALGUNS MEMES?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRGqHTyS35wU_LHNg09BqriFDSncbWmUfJQo3dvItvdHkWcl1egmT

XXBqg9LB07Ul5AEDo&usqp=CAU



MATANDO AULAS

ESTE MEME CIRCULOU MUITO EM
2020 MOSTRANDO COMO OS
ALUNOS "MATAVAM" AULA ANTES DA
PANDEMIA E COMO "MATAM"

AGORA.

VEJAMOS...



MAIS UM...

OBSERVE O MEME AO
LADO

SOBRE O QUE ELE ESTÁ
MENCIONANDO?

https://www.museudememes.com.br/sermons/se-tomar-a-vacina-vai-virar-jacare/Inserir um título



VIROU JACARÉ

O meme usa o recurso da
ironia para exemplificar os
tipos de jacaré que você

pode se tornar após tomar
a vacina contra a covid-19.

na verdade foi uma forma
crítica após uma fala do

entaõ presidente jair
bolsonaro dizer que quem

tomasse a vacina viraria um
jacaré.

VEJAMOS



SABIA QUE HÁ VÁRIOS SOFTWARES GERADORES DE
MEME?
VEJA ALGUNS.

GERADORES DE MEME

Versões online para computador

https://freememegenerator.org/

https://www.iloveimg.com/pt/gerador-de-memes



GERADORES DE MEME
SOFTWARES PARA SMARTPHONES.

Produtor de memeMeme Generator: Criador
de Meme offline grátis

Meme Generator Free



UM EXTRA

A PLATAFORMA CANVA TAMBÉM TEM OPÇÕES PARA CRIAR
MEMES

https://www.canva.com/pt_br/criar/memes/



VEJA UM MEME QUE FIZ
USANDO O CANVA
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