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 “Não haveria criatividade sem a curiosidade  

que nos move e que nos põe pacientemente impacientes  

diante do mundo que não fizemos,  

acrescentando a ele algo que fazemos.” 

(Paulo Freire, 1996)  



 
  

 

RESUMO 

 

Os memes estão presentes nas redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Além de se 

voltarem para o divertimento, os memes também podem expressar críticas sobre diversas 

questões atuais de cunho social, como o trabalho. Esta pesquisa buscou investigar de que 

maneira os alunos do Curso Técnico de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias (IFRJ-CDUC), podem se 

utilizar dos aportes teórico-metodológicos da Gramática do Design Visual (GDV) (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006), para ampliarem seus olhares sobre as relações de trabalho na 

contemporaneidade, especialmente a partir da análise crítica de memes. A escolha temática se 

deu em função do ambiente de formação em que esses alunos estão inseridos, os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cujo sistema educacional é estruturado a partir 

de discussões sobre o trabalho enquanto princípio educativo, e visa promover a superação da 

dicotomia entre trabalho manual e intelectual para formar sujeitos que atuem de forma crítica 

e autônoma no mundo do trabalho (SANTANA; OLIVEIRA, 2020). Para alcançar o objetivo 

principal, relacionamos, inicialmente, os aportes teórico-metodológicos da GDV à perspectiva 

dos letramentos visual e crítico no ambiente virtual, desdobrando suas implicações para a 

análise crítica de memes sobre relações de trabalho. Em seguida, recorremos à aplicação de 

um questionário semiestruturado para identificar o perfil e as práticas comunicativas com o 

uso de memes por parte desses estudantes. Esse questionário também abordou questões 

relativas às percepções e expectativas dos alunos com relação à vida profissional. Após o 

processo de análise das respostas, mostrou-se oportuno propormos uma contribuição no 

sentido de ampliar as possibilidades de leitura de textos com imagens, especialmente os 

memes de internet, e refletir um pouco mais sobre a questão da inserção e realização pessoal 

no/pelo mundo do trabalho. Assim sendo, desenvolvemos, por fim, um minicurso online para 

discutir e aplicar o conteúdo da GDV na análise crítica de memes sobre relações de trabalho. 

Nesse momento, adotamos a metodologia do Design Instrucional Contextualizado (DIC) para 

elaborar o material a ser utilizado no produto educacional (PE), nos inspirando nas discussões 

de alguns autores do campo da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), como Ciavatta 

(2009) e Ramos (2008), para propor as atividades de análise crítica a serem realizadas pelos 

alunos no minicurso. Em função do contexto pandêmico ocasionado pela COVID-19, o PE 

não pôde ser aplicado diretamente com os (as) alunos (as), razão pela qual foi necessário 

recorrer a um grupo de professores especialistas da área de Linguagens, da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), para avaliá-lo quanto à sua 

aplicabilidade para o público-alvo. Essa etapa da pesquisa foi fundamentada em referências 

que sinalizaram a avaliação da aplicabilidade do produto como uma alternativa que pode 

oferecer resultados confiáveis para a utilização futura do PE. Ao final da pesquisa, pode-se 

concluir que as práticas educativas desenvolvidas com os gêneros digitais, especialmente os 

memes, podem contribuir para a ampliação do olhar dos alunos sobre a realidade; que a 

abordagem temática com os memes pode colaborar para uma leitura mais crítica e 

aprofundada sobre as relações de trabalho na contemporaneidade; e que a Gramática do 

Design Visual pode ser utilizada como aporte no ensino do letramento visual crítico nas 

disciplinas da área de Linguagens. Cabe ressaltar que a aplicação efetiva do PE será realizada 

tão logo as condições sanitárias permitam a volta do ensino presencial.  

 

 

Palavras-Chave: Educação Profissional e Tecnológica; Relações de trabalho; Memes; 

Letramento Visual Crítico; Gramática do Design Visual. 

 



 
  

 

ABSTRACT 

 

Memes are present on social networks such as Facebook and Whatsapp. In addition to being 

fun, memes can also express criticism about various current social issues, such as work. This 

research sought to investigate how students of the High School Technical Course of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro, Duque de Caxias 

campus (IFRJ-CDUC), can use the theoretical-methodological contributions of the Grammar 

of the Visual Design (GDV) (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), to broaden their views on 

contemporary work relations, especially from the critical analysis of memes. The thematic 

choice was based on the training environment in which these students are inserted, the Federal 

Institutes of Education, Science and Technology, whose educational system is structured from 

discussions about work as an educational principle and aims to promote the overcoming of the 

dichotomy between manual and intellectual work to form subjects who act critically and 

autonomously in the world of work (SANTANA; OLIVEIRA, 2020). To reach the main 

objective, we initially relate the theoretical-methodological contributions of the GDV to the 

perspective of visual and critical literacies in the virtual environment, unfolding its 

implications for the critical analysis of memes on labor relations. Then, we resorted to the 

application of a semi-structured questionnaire to identify the profile and communicative 

practices with the use of memes by these students. This questionnaire also addressed issues 

related to students' perceptions and expectations regarding their professional life. After the 

process of analyzing the answers, it was opportune to propose a contribution in the sense of 

expanding the possibilities of reading texts with images, especially internet memes, and 

reflecting a little more on the issue of insertion and personal fulfillment in/through job 

market. Therefore, we finally developed an online mini course to discuss and apply the 

content of the GDV in the critical analysis of memes about labor relations. At that moment, 

we adopted the Contextualized Instructional Design (DIC) methodology to prepare the 

material to be used in the educational product (EP), inspired by the discussions of some 

authors in the field of Vocational and Technological Education (EPT), such as Ciavatta 

(2009) and Ramos (2008), to propose critical analysis activities to be carried out by students 

in the mini course. Due to the pandemic context caused by COVID-19, the PE could not be 

applied directly to students, which is why it was necessary to resort to a group of specialist 

teachers in Languages, from the Federal Education Network. Professional, Scientific, and 

Technological (RFEPCT), to evaluate it as to its applicability to the target audience. This 

stage of the research was based on references that signaled the evaluation of the applicability 

of the product as an alternative that can offer satisfactory and reliable results for the future use 

of NP. At the end of the research, it can be concluded that the educational practices developed 

with digital genres, especially memes, can contribute to the expansion of students' view of 

reality; that the thematic approach with memes can contribute to a more critical and in-depth 

reading of work relations in contemporary times; and that the Grammar of Visual Design can 

be used as a contribution to the teaching of critical visual literacy in subjects in the Languages 

area. It should be noted that the effective application of the PE will be carried out as soon as 

sanitary conditions allow the return of face-to-face teaching. 

 

 

 
Keywords: Professional and Technological Education; Work relationships; Memes; Critical 

Visual Literacy; Grammar of Visual Design. 
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APRESENTAÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico caminha lado a lado com a humanidade - ao longo da 

história, o homem sempre buscou soluções criativas para enfrentar os problemas que surgiram 

e para se comunicar (GILDA, 2018): “seja por meio das remotas pinturas rupestres, tabuinhas 

de argilas, rolos de papiros, manuscritos, livros, quadro-negro, mimeógrafo, retroprojetor, entre 

outros artefatos” (SILVA; ALVES, 2018, p. 19). 

Atualmente, vivemos dentro do paradigma da cibercultura, que pode ser entendida como 

o conjunto de mudanças - práticas, atitudinais, cognitivas - que reestruturam as relações sociais 

a partir do desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TIDCs) 

(ALVES, 2017). Essas mudanças dizem respeito não só à utilização dos dispositivos 

tecnológicos – tais como smartphones e tablets – mas, sobretudo, à necessidade de se estimular 

novas habilidades cognitivas para o uso produtivo das informações disponíveis (SILVA; 

ALVES, 2018).  

Sendo assim, entendemos que cada vez mais se faz necessária uma reflexão crítica1 

sobre os possíveis efeitos do que é criado e disseminado na internet. Fischer (2006) argumenta 

se não é o momento de questionarmos, dentro da trama de saberes em que se inserem as novas 

tecnologias, o modo como organizamos nosso olhar – “os gostos estéticos e as formas de 

simbolizar” (FISCHER, 2006, p.75 apud GILDA, 2018), sobretudo, dos jovens.  

No cotidiano, as pessoas utilizam as redes sociais de maneira bastante intensa - 

principalmente os jovens, para se relacionar e se expressar; sendo assim, o ambiente digital 

cada vez mais se expande e se complexifica, “no sentido de orientar, cuidar, instruir, formar. 

De subjetivar, enfim” (idem, p. 71).  

Nesse ambiente, somos constantemente desafiados a melhorar nossas habilidades com 

as TDICs - o que muitas vezes inclui saber selecionar, interpretar e avaliar criticamente o 

conteúdo que nos é direcionado. Isso porque o processo de leitura e compreensão de mensagens 

exige do leitor o domínio de certos recursos - a linguagem adquire maior dinamicidade e os 

textos se tornam mais flexíveis (XAVIER, 2010). 

Como exemplo dessa problemática, podemos citar os memes de internet, tão marcantes 

pelo tom bem humorado, mas não menos crítico. Eles surgem do interior das práticas 

comunicativas do cotidiano e apresentam uma estrutura composicional bastante variada, indo 

 

1 Nessa pesquisa, buscamos atuar em uma zona fronteiriça entre bases epistemológicas que se relacionam 

às correntes crítica e pós-crítica - como proposto por Freire (1993), Giroux (1993) e McLaren (1997) -, estando 

conscientes de que essas correntes nem sempre dialogam.  



 
  

 

desde pequenos fragmentos textuais em forma de hashtag até construções verbo-visual mais 

complexas (SILVA, 2016). 

São normalmente utilizados para expressar sentimentos, expor ideias ou para provocar 

o humor. É comum vermos produções que representam, de maneira descontraída, diversas 

questões enfrentadas pelas pessoas - dentre as quais, as dificuldades para se inserir no mundo 

do trabalho nos dias de hoje.  

Devido a proximidade com os jovens, muitos estudiosos da área de Linguagens têm 

sinalizado a importância de se abordar esse tipo de gênero na escola, por meio do 

desenvolvimento de novas práticas de letramentos que possibilitem aos alunos analisá-lo de 

forma crítica e criativa (ROJO, 2012). 

No Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT, tive a 

oportunidade de conhecer algumas propostas inovadoras voltadas para o ensino na área de 

Linguagens e para a formação para o mundo do trabalho, especialmente no âmbito do grupo de 

pesquisa Ciência, Tecnologia e Linguagens no Ensino de Línguas (CTL-EL). Em contato com 

a profa. Dra. Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel, conheci a Gramática do Design Visual 

(GDV), ferramenta teórico- metodológica proposta por Kress e Van Leeuwen (2006) para 

leitura de imagens, e decidimos investigar de que maneira os alunos do Curso Técnico de Nível 

Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus 

Duque de Caxias, podem se utilizar dos aportes da GDV para ampliarem seus olhares sobre as 

relações de trabalho na contemporaneidade, especialmente a partir da análise crítica de memes. 

Para responder a essa questão principal, desenvolvemos um produto educacional (PE) 

utilizando a ferramenta online Sway/Microsoft (NOGUEIRA, 2020), com a qual buscamos 

alinhar teoria e prática com o intuito de contribuir para ampliação do olhar desses alunos por 

meio do letramento visual crítico, nos baseando principalmente nos recursos oferecidos pela 

GDV. 

Com relação à metodologia, a pesquisa possui abordagem qualitativa (MINAYO, 2010) 

e natureza intervencionista (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017), tendo em vista que nossos 

objetivos se voltaram para a construção de conhecimentos e práticas diretamente relacionadas 

aos processos de ensino e aprendizagem, e nosso produto educacional buscou promover uma 

articulação entre trabalho, educação, cultura e tecnologia para a formação dos nossos alunos. 

As principais dificuldades encontradas surgiram em função do contexto pandêmico 

ocasionado pela COVID-19, pois inicialmente planejávamos desenvolver a pesquisa e aplicar 

o PE de forma presencial no referido Instituto. Entretanto, tivemos de adaptá-lo para um 

formato totalmente online, de modo que pudéssemos contar com a participação de professores 



 
  

 

especialistas da área de Linguagens da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), para avaliá-lo quanto a sua aplicabilidade. 

Em relação à estruturação deste artigo, apresentamos, no segundo capítulo, os 

pressupostos teóricos da pesquisa: Letramento visual (BAMFORD, 2003), Letramento Crítico 

(BARBOSA; MACIEL, 2018; JANKS, 2016), Gramática do Design Visual (GDV) (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006), Memes (DAWKINS, 2001; BLACKMORE, 1999; SHIFFMAN, 

2014) e Educação e Trabalho (ANTUNES, 2009, 2017; CIAVATTA, 2009; FRIGOTTO, 2009; 

KUENZER, 2009, 2016; RAMOS, 2008).  

 Nesse capítulo, discutimos, inicialmente, a emergência do elemento crítico a partir da 

articulação entre as diferentes linguagens presentes nos textos multimodais da internet, em 

especial os memes. Em seguida, apresentamos as principais metafunções da Gramática do 

Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006), que nos dá suporte para analisar as imagens. 

Posteriormente, buscamos delimitar melhor o nosso objeto de estudo, os memes, a partir da 

contribuição de autores de diferentes áreas. Por fim, realizamos uma reflexão sobre a relação 

entre trabalho e educação na contemporaneidade, resgatando a concepção do trabalho enquanto 

princípio educativo como perspectiva teórica que se compromete com a formação humana 

integral dos nossos alunos (DELLA FONTE, 2018).  

 O terceiro capítulo descreve o percurso metodológico da pesquisa, que abrange os 

seguintes tópicos: a natureza, o tipo e o contexto de pesquisa; a metodologia de 

desenvolvimento do produto educacional; os instrumentos e os procedimentos de geração de 

dados. O quarto capítulo discute os dados obtidos no processo de validação do PE por meio de 

questionário aplicado junto a especialistas da área de linguagens da RFEPCT, considerando o 

perfil acadêmico e profissional do avaliador; a importância de se trabalhar os gêneros digitais 

em sala; a adequação, o acesso, a inovação e a aplicabilidade do PE. 

Para finalizar, nas Considerações Finais, retomamos brevemente as 

reflexões desenvolvidas ao longo da pesquisa, evidenciando os resultados encontrados após a 

avaliação dos especialistas da RFEPCT, assim como as possíveis lacunas identificadas durante 

a investigação, para possibilitar futuros trabalhos a partir do letramento visual crítico e do 

gênero meme no campo da EPT. 

Cumpre destacar que esta pesquisa está associada à linha Práticas Educativas em 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e no Macroprojeto 1: Propostas metodológicas e 

recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT.
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de multiletramentos foi proposto pelo Grupo de Pesquisadores da Nova 

Londres (GNL), ainda em 1996, e passou a integrar as discussões que envolvem o ensino na 

área de Linguagens num contexto de diversidade de mídias e culturas introduzidas pelas novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TDICs). Esse conceito vai além da noção de 

letramento tradicional ao preconizar que a escola atue na formação de cidadãos capazes de 

compreender e se relacionar com textos oriundos de diversas fontes na sociedade 

contemporânea (BNCC, 2018) - podendo, dessa forma, interagir e participar ativamente da 

esfera pública (ROJO, 2012). 

No Brasil, a nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC), homologada em 2018, 

associa a palavra multiletramento às práticas de leitura e à produção de textos construídos a 

partir de diferentes linguagens (verbais, corporais, visuais, sonoras e digitais), as quais 

demandas letramentos diversificados (BNCC, 2018). Concentrando-se na área de Linguagens, 

os multiletramentos são mais enfatizados em Língua Portuguesa e Inglesa, entendendo a Base 

que “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” (idem, p. 68). 

No entanto, a despeito do reconhecimento de que os alunos estão cada vez mais 

inseridos nessa cultura, a BNCC não consegue mostrar como algumas aplicações didáticas 

podem se beneficiar desses novos saberes (LOPES et al., 2019). Como aponta Lopes et al. 

(ibidem), existe certa resistência do próprio documento em trazer esses novos letramentos, essas 

novas possiblidades de aprender, em razão de eles se diferenciarem das práticas tradicionais de 

letramentos que ainda predominam no universo escolar, as quais valorizam o domínio do código 

escrito. 

Concordando com Oliveira e Arriel (2018), entendemos, entretanto, que não se trata 

apenas de promover a substituição dessa(s) prática(s) por outra(s), mas de se considerar a 

possibilidade de abordá-las de forma integrada, isto é, de proporcionar o acesso dos alunos a 

letramentos dominantes sem negligenciar outros letramentos constituídos em agências sociais 

e culturais valorizadas por eles (OLIVEIRA; ARRIEL, 2018). Cabe, então, questionarmos com 

Lopes et al (2019): por que não mobilizar esse protagonismo dos jovens, esse engajamento na 

internet, para desenvolver práticas educativas que se apropriem dessa cultura digital que, na 

maioria dos casos, os alunos já têm?   

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Sendo assim, propomos nessa pesquisa uma perspectiva de letramento que leva “em 

conta o verbal e não verbal, amparados pelas diversas linguagens” (DIONÍSIO; 

VASCONCELO; SOUZA, 2014). O objeto que escolhemos para abordar, os memes, apresenta 

uma estrutura composicional bastante variada - indo desde pequenos fragmentos textuais em 

forma de hashtag até construções verbo-visual mais complexas (SILVA, 2016). 

Um levantamento realizado nas bases de dados da CAPES e SCIELO mostrou que os 

memes já foram tratados, na Educação Básica, em trabalhos acadêmicos que se voltaram para 

os processos de leitura e produção de textos em Língua Portuguesa ou Inglesa – alguns 

exemplos encontrados são: ARCE, 2019; FERREIRA, 2018; MACEDO, 2018; TAME, 2018; 

e SILVA, 2020. Entretanto, constatamos que nenhum deles os abordou no campo da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente sob a perspectiva da interdisciplinaridade e 

sobre um tema tão importante para essa modalidade de ensino: relações de trabalho.  

Convém salientar que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia surgem, 

em 2008, para oferecer um sistema educacional estruturado a partir do trabalho, enfocando o 

conceito de trabalho enquanto princípio educativo com o intuito de formar um sujeito que seja 

capaz de atuar criticamente no mundo do trabalho e na vida cidadã (SANTANA; OLIVEIRA, 

2020). 

Considerando o ambiente de formação em que os alunos do Curso Técnico de Nível 

Médio estão inseridos no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias, o 

objetivo principal dessa pesquisa é contribuir para a ampliação dos seus olhares, a partir dos 

aportes teórico-metodológicos da GDV, de Kress e van Leeuwen (2006), desvelando o teor 

crítico de memes sobre relações de trabalho. E os objetivos específicos foram: 

1. Relacionar os aportes teórico-metodológicos da GDV à perspectiva dos letramentos 

visual e crítico no ambiente virtual, desdobrando suas implicações para a análise crítica 

de memes sobre as relações de trabalho. 

 

2. Identificar, após aplicação de um questionário de sondagem inicial para alunos do Curso 

Técnico de Nível Médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de 

Caxias, as práticas comunicativas dos estudantes por meio do uso de memes no 

cotidiano, ressaltando aspectos de leitura e compreensão a partir de imagens; 

 

3. Realizar, no retorno do ensino presencial, um minicurso no Google Classroom com 

alunos do Curso Técnico de Nível Médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus 

Duque de Caxias, para discutir e aplicar o conteúdo da Gramática do Design Visual 

(GDV) na análise crítica de memes sobre relações de trabalho. 
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Tendo em vista o cumprimento dos objetivos propostos, pode-se concluir, ao final desta 

pesquisa, que as práticas educativas desenvolvidas com os gêneros digitais, especialmente os 

memes, podem contribuir para a ampliação do olhar dos alunos sobre a realidade, corroborando 

com as discussões acerca da formação integral na Educação Profissional e Tecnológica; que a 

abordagem temática com os memes pode colaborar para uma leitura mais crítica e aprofundada 

sobre as relações de trabalho na contemporaneidade; que a Gramática do Design Visual pode 

ser utilizada como aporte no desenvolvimento do letramento visual crítico nas disciplinas da 

área de Linguagens, suscitando um maior interesse pedagógico por parte de professores para o 

potencial materializado nos memes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na primeira parte deste capítulo, discorremos sobre a multimodalidade e o 

letramento visual crítico na era digital, destacando a emergência do elemento crítico a partir da 

articulação entre as diferentes linguagens presentes nos textos multimodais da internet. Em 

seguida, apresentamos as principais metafunções da Gramática do Design Visual, de Kress e 

van Leeuwen (2006), que nos dá suporte para analisar as imagens, em especial os memes. 

Posteriormente, buscamos delimitar melhor o nosso objeto de estudo – os memes - a partir da 

contribuição de autores de diferentes áreas. Na sequência, nos debruçamos sobre autores do 

campo da EPT para discutir a relação entre trabalho e educação na contemporaneidade, 

resgatando a concepção do trabalho enquanto princípio educativo como perspectiva teórica que 

se compromete com a formação integral dos nossos alunos.  

 

2.1. Multimodalidade e letramento visual crítico na era digital 

O ambiente digital possibilitou o surgimento de linguagens inovadoras quanto aos 

elementos de elaboração textual (BARBOSA; MACIEL, 2018). Diferentes recursos estão 

disponíveis para o leitor, como cores, formatos e tamanhos, proporcionando novas formas de 

se criar, modificar e se relacionar com o texto (idem).  Esse cenário descortina, segundo Barbosa 

e Maciel (2018), novas oportunidades para se explorar as linguagens dentro da escola, 

especialmente a partir dos textos multimodais – os quais podem ser vistos nas práticas sociais 

onde os sujeitos estabelecem uma interação textual mediada por aspectos multissemióticos 

(imagens, sons etc.), e demandam habilidades de leitura e compreensão que ultrapassam a 

escrita (ROJO, 2012; COPE e KALANTZIS, 2000, 2016 apud BARBOSA; MACIEL, 2018).  

Para os autores, a abordagem em sala com esses textos requer, além da identificação das 

diferentes linguagens (verbal ou não-verbal), a busca por uma complementação entre os 

recursos empregados na construção da mensagem, na tentativa de estabelecer possíveis 

“conexões entre o leitor e os elementos textuais para resultar em interpretações consequentes 

dessas cominações” (BARBOSA; MACIEL, 2018, p.293). Segundo os teóricos, é importante 

que os alunos sejam levados a refletirem sobre os elementos que compõem o texto multimodal 

a partir de suas preferências, cabendo aos professores conduzir “as escolhas por qual linguagem 

analisar em primeiro plano” (idem) e as possíveis associações entre discurso e contexto que 

decorrem dessas escolhas.  

Barbosa e Maciel (2018) ainda salienta que, no momento de articulação de linguagens, 



20 
  

 

percebe-se a emergência do elemento crítico sobre a percepção do sujeito. Para eles, esse 

elemento crítico se associa ao 

conjunto de percepções construídas durante a interpretação do texto, partindo de fatores 

socioculturais que se relacionam aos sentidos atribuídos e não, necessariamente, à 

especialidade do indivíduo. Muitos desses significados emergem como novas leituras 

ou ressignificações do texto [...] Nessa concepção, diversos sentidos e visões podem 

emergir das percepções do aluno a partir da desconstrução e renegociação de aspectos 

que levam ao questionamento, à reflexão, à indagação e à interação social a respeito de 

um determinado texto (ibidem, p. 282). 

 

É possível observar, no pensamento desses autores, uma forte influência da teoria da 

Semiótica Social, a qual reconhece a importância de se empregar várias estratégias para se 

analisar os sentidos implícitos nos textos multimodais, se debruçando sobre o processo de 

construção dos significados sociais a partir dos usos frequentes dos recursos semióticos no 

cotidiano (VAN LEEUWEN, 2005 apud ALVES; COIMBRA, 2020). 

Tal teoria parte da compreensão de que as pessoas costumam utilizar critérios subjetivos 

para representar objetos e situações no dia-a-dia, empregando diferentes modos de 

comunicação (imagens, sons, tato etc.) para atribuir sentido ao que pretendem comunicar 

(KRESS, 2010 apud MACHADO; COIMBRA, 2020). Esses modos se manifestam 

conjuntamente no texto e possuem o mesmo nível de importância na construção do sentido 

geral (idem). 

Um exemplo desse tipo de construção multimodal bastante comum é o meme de 

internet, tão marcante pelo tom bem humorado, mas não menos crítico. Ele surge do interior 

das práticas comunicativas do dia-a-dia e apresenta uma estrutura composicional bastante 

variada - indo desde pequenos fragmentos textuais em forma de hashtag até construções verbo-

visual mais complexas (SILVA, 2016). Em função disso, demanda, a nosso ver, um tipo de 

análise semiótica e multimodal que seja capaz de lidar com diferentes signos e construir 

sentidos em atividades relacionadas tanto à leitura quanto à produção de textos, como o 

letramento visual (OLIVEIRA; SILVA, 2018). 

Nessa pesquisa, adotamos o letramento visual como perspectiva teórica que se volta 

para os processos de análise, interpretação e discussão do impacto social das imagens 

(BAMFORD, 2003). Para empreender essa tarefa, contamos, nessa investigação, com as 

contribuições do letramento crítico, enquanto prática que pode possibilitar uma leitura mais 

ativa e reflexiva das imagens, levando o leitor a problematizar e a pensar sobre as escolhas que 

subjazem aos seus elementos (JANKS, 2016). A nosso ver, essa aproximação pode 

potencializar a discussão de possíveis questões implícitas relacionadas a essas escolhas, como 

desigualdades, injustiças e relações de poder. 



21 
  

 

Assim sendo, pretendemos investigar de que maneira os estudantes do Curso Técnico 

de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

campus Duque de Caxias (IFRJ-CDUC), podem se utilizar dos aportes teórico-metodológicos 

da Gramática do Design Visual (GDV) (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), para ampliarem 

seus olhares sobre as relações de trabalho na contemporaneidade, especialmente a partir da 

análise crítica de memes.  Adiante, veremos um pouco mais da GDV. 

 

2.2 Gramática do Design Visual 

 

Segundo Kazmierczak (2001, p. 181), a linguagem visual consiste em “um sistema de 

representação e significação que nos permite produzir e comunicar pensamentos e imagens 

sobre a realidade”. Para que possamos compreendê-la adequadamente, no entanto, precisamos 

desenvolver algumas habilidades críticas de exploração dos textos multimodais (BAMFORD, 

2003).  

Baseando-se nos estudos sobre a Semiótica Social, de Hodge e Kress (1988) e Kress 

(2010), e na Teoria Sistêmico Funcional, de Halliday (1978), Kress e van Leeuwen (2006) 

buscaram compreender como alguns padrões de representação visual se constituem nas imagens 

produzidas em nossa cultura, identificando possíveis semelhanças nos arranjos compositivos 

dessas imagens (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; HALLIDAY, 1978; HODGE; KRESS, 

1988; KRESS, 2010 apud ALVES; COIMBRA, 2020). 

Basicamente, os autores sistematizaram um inventário das estruturas que compõem os 

textos visuais do cotidiano, constatando que a linguagem visual possui uma gramática análoga 

a da linguagem verbal – sem que uma se reduza a outra, já que cada modo semiótico é capaz de 

criar seus próprios significados (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 apud ALVES; COIMBRA, 

2020). Dessa forma, Kress e van Leeuwen propuseram a Gramática do Design Visual com o 

intuito de oferecer possíveis caminhos para a leitura desses textos, organizando as regularidades 

encontradas em três metafunções principais para a linguagem visual: a Representacional, a 

Interativa e a Composicional (idem). 
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Figura 1 - Metafunções da Gramática do Design Visual 

 

Fonte: Adaptado de Silva e Almeida (2018) por Alves e Coimbra (2020) (adaptado) 

 

Na figura 1, são apresentadas as metafunções da GSF, de Halliday (1978), que dialoga 

com as metafunções da GDV, de Kress e van Leeuwen (2006). Já a Figura 2, além de comparar 

as duas Gramáticas e suas respectivas metafunções, acrescenta as categorias e subcategorias da 

GDV:  

Figura 2 - Representação esquemática das metafunções, categorias e subcategorias da GDV e GSF 

 

Fonte: Adaptado de Almeida (2006) por Fernandes (2009) e Alves e Coimbra (2020) (adaptado) 

 

Por se tratar de um referencial teórico-metodológico bastante robusto, abordaremos, 

nesse artigo, as informações gerais de cada metafunção da GDV. Sendo assim, a metafunção 
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Representacional diz respeito ao modo como os personagens e os objetos se relacionam entre 

si e com a realidade construída na imagem, identificando as circunstâncias em que as ações 

ocorrem. Essa metafunção também trata das representações visuais que fazemos sobre os 

fenômenos que se originam da nossa própria consciência (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 

apud ALVES; COIMBRA, 2020). 

A metafunção Composicional nos possibilita analisar como os elementos visuais foram 

dispostos e organizados nas imagens, com o objetivo de comunicar a mensagem. Por meio dela, 

podemos observar, por exemplo, os posicionamentos e enquadramentos adotados pelo produtor 

da imagem – os quais podem expressar determinados valores informativos (idem). 

A metafunção Interacional nos permite compreender melhor como os participantes da 

imagem estabelecem interações entre si e com o leitor na imagem. Kress e van Leeuwen (2006) 

dividem os participantes de uma imagem em participantes representados (PR) e participantes 

interativos (PR). Os primeiros equivalem a pessoas, animais ou objetos propriamente retratados 

na imagem e os últimos, aos produtores e espectadores (idem). 

Nas atividades práticas desenvolvidas no minicurso vinculadas a essa pesquisa, cumpre 

registrar, foram exploradas as seguintes metafunções, categorias e subcategorias da GDV: 

 

Figura 3 - Metafunções, categorias e subcategorias da GDV exploradas no minicurso 

 

Fonte: o autor 

 

Uma vez empregadas adequadamente, essas metafunções (e suas categorias e 

subcategorias) nos dão suporte para analisar vários tipos de imagens do cotidiano, sendo 

Metafunção Categoria Subcategoria

Representacional Narrativa Ação

Interativa Contato Demanda

Interativa Distância Plano fechado

Interativa Perspectiva Frontal

Interativa Ângulo (poder) Nível dos olhos

Metafunção Categoria Subcategoria

Representacional Narrativa Reação

Interativa Contato Oferta (nas duas imagens)

Interativa Distância Plano fechado, Plano médio

Interativa Perspectiva Oblíquo (nas duas imagens)

Interativa Ângulo (poder) Nível dos olhos (nas duas imagens)

Composicional Valor da informação Dado/Novo

Meme do personagem 1

Meme do personagem 2
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exploradas, na presente pesquisa, para abordar os memes de internet. Adiante, delimitaremos 

melhor esse objeto. 

 

2.3 Memes 

  

 O termo meme vem da palavra grega mimema, que significa imitação. No livro O Gene 

Egoísta, Dawkins (2001, p. 214) utiliza uma metáfora biológica para descrever um fenômeno 

pelo qual “ideias, melodias, slogans, modas do vestuário, maneiras de fazer ou de construir” 

podem se propagar entre as pessoas de uma cultura. O autor criou esse termo como 

correspondente cultural do processo de mutação biológica e orgânica do ser humano, 

argumentando que os memes se disseminariam entre as pessoas como se fossem organismos 

vivos que parasitam em seus cérebros (DAWKINS, 2001 apud LEAL-TOLEDO, 2013). 

 Na base desse pensamento, encontra-se o pressuposto de que o meme abriga um ente 

capaz de fazer cópias de si mesmo, tal qual o gene, a que Dawkins (2001) denomina de 

replicador (DAWKINS, 2001 apud LEAL-TOLEDO, 2020). Esse replicador seria capaz de 

sofrer mutações contínuas e transmitir as informações de forma hereditária, a partir do processo 

de seleção natural promovido pelo ambiente (idem). 

 Susan Blackmore (1999, p.17) conferiu maior popularidade aos memes, afirmando que 

eles apresentam uma série de “instruções para realizar comportamentos, armazenadas no 

cérebro (ou em outros objetos) e passadas adiante por imitação”. Na visão da autora, os memes 

podem ser compreendidos como padrões comportamentais que as pessoas normalmente 

apresentam, como falar e dançar, sendo relativamente bem adaptados em face de uma boa 

estrutura mental, corporal e física (BLACKMORE, 1999 apud LEAL-TOLEDO, 2013). 

 No entanto, essa perspectiva sobre os memes – tomados enquanto entidades autônomas, 

e ainda, relativamente distantes em relação ao sujeito de escolha - recebeu muitas críticas 

(LEAL-TOLEDO, 2013). Dentre elas, Shiffman (2014) se opõe, dentre outros pontos, à posição 

passiva dos sujeitos que se colocariam apenas como suscetíveis à “contaminação” (SHIFMAN, 

2014 apud LIMA, 2019). Para essa autora, o processo de transmissão cultural não é algo 

estático, e abarca uma série de fatores que envolvem normas sociais, valores e preferências - de 

maneira que os sujeitos que participam desse processo não são meros vetores, mas sim atores 

(idem). 

 Além disso, Shiffman (2014, p.29) defende abertamente uma perspectiva 

comunicacional deste objeto, argumentando que o “meme é o melhor conceito para encapsular 

alguns dos aspectos mais fundamentais da Internet, em geral, e da chamada cultura participativa 



25 
  

 

ou Web 2.0, em particular”. A comunicóloga se baseia nos estudos de Henry Jenkins, em 

Cultura da Convergência (2009), para destacar o desenvolvimento das novas plataformas de 

mídia online, as quais possibilitam o desenvolvimento de diversas estratégias de reapropriação 

e ressignificação das mensagens produzidas por outros canais de mídia, como a televisão e o 

cinema.  
 

Figura 4 - Meme da personagem Nazaré Tedesco 

 

Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/os- 

10-memes-mais-populares-dos-últimos-10-anos-150947/ 

 

 O meme da personagem Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino (Globo), se 

tornou famoso no mundo inteiro por utilizar expressões matemáticas que sugerem confusão 

mental ao lado de imagens do rosto da atriz Renata Sorrah. Fora do Brasil, esse meme é 

conhecido como Math Lady, ou Senhora da Matemática, traduzido literalmente (ROSA, 2021). 

 Assim sendo, percebemos que os memes são figuras comuns no cotidiano, refletindo as 

práticas sociais no ambiente digital - onde não são só compartilhados diversas vezes como 

também se apresentam como “artefatos culturais ressignificados” (SHIFMAN, 2014, p.98 apud 

LIMA, 2019). Nesse cenário de convergência midiática, é comum vermos produções que 

representam, de maneira descontraída - mas não menos crítica -, diversas questões enfrentadas 

pelas pessoas nos dias de hoje. 

 No produto educacional vinculado a essa pesquisa, selecionamos alguns memes que se 

originaram de produtos midiáticos televisivos e retratam, especialmente, a temática das relações 

de trabalho. Na próxima seção, falaremos um pouco mais desse tema. 

  

2.4 A centralidade do trabalho na vida do homem 
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 Para o materialismo histórico, os homens se diferenciam dos animais pela capacidade 

de produzir os próprios meios de vida, tanto material quanto culturalmente, e desenvolvem o 

trabalho como uma atividade consciente que modifica a natureza em função de relações 

previamente definidas pela organização social em que vivem (MARX, 1979 apud CIAVATTA, 

2009). No sentido ontológico, ele aparece como elemento de produção, criação e realização 

humana, por meio do qual o homem empreende uma ação intencional no mundo para suprir as 

suas necessidades (idem).  

 Em termos práticos, a noção de mundo do trabalho engloba uma cadeia abrangente de 

fenômenos e relações que sustentam a vida em sociedade - trata-se de um conjunto de 

“conhecimentos”, “normas” e “prescrições” que regulam essas relações; assim como de 

“técnicas” e “tecnologias” constituídas de forma dinâmica e dialética a partir do 

desenvolvimento da “cultura”, das “identidades”, das “subjetividades” e das novas formas de 

comunicação (GLOSSÁRIO DA EPT, 2020).  

 Considerando tamanha complexidade, não podemos afirmar que o mundo do trabalho 

se reduza à ideia habitual de mercado de trabalho ou de mercado de empregos – ainda que esta 

seja a sua faceta mais aparente –, já que estamos falando de toda atividade humana que interfere 

no mundo de forma sistemática e contínua, independentemente de remuneração (idem). 

Para que seja exercido plenamente pelos indivíduos, o trabalho requer uma preparação 

que considere as diferentes formas de mediação do homem com a realidade material e social 

(RAMOS, 2008). Isto é, que permita a eles se apropriarem dos conhecimentos produzidos nos 

diferentes contextos históricos e sociais, para que possam ampliar as suas potencialidades      

(idem). Para Ramos (2008), essa preparação envolve considerar, além das dimensões 

ontológica e econômica do trabalho, as dimensões científica (dos conhecimentos que são 

produzidos para o avanço produtivo) e cultural (que se relaciona aos valores éticos e estéticos 

que servem de orientação para as condutas dentro da sociedade). Na visão da autora,  

 

Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura significa 

compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se confunde com o 

“aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. 

Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano é 

produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale a 

dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e da nossa realidade. (RAMOS, 

2008, p. 4) 

 

 

Dessa forma, Ramos (2008) assinala que o conceito de trabalho enquanto princípio 

educativo pode ser utilizado para exprimir a necessária relação entre as diferentes dimensões 
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do trabalho, o que traz algumas implicações para o processo formativo. Tal relação se 

fundamenta na ideia de que o homem é produtor da sua própria realidade e, dessa forma, pode 

transformá-la, como veremos adiante. 

 

 2.5 O trabalho enquanto princípio educativo  

 

Para Frigotto (2009, p.189), o trabalho enquanto princípio educativo deriva, 

primeiramente, da necessidade de que os homens têm de encontrar os meios para a sua 

subsistência - “e na base desse imperativo”, surge a “necessidade de criar e dilatar o mundo 

efetivamente livre”. 

Ramos (2008) aponta que os seres humanos se formam e educam por meio do trabalho. 

Para essa autora, existe uma relação direta e interdependente entre educação e trabalho: sempre 

que surgem novas formas de produção, também surgem novas formas de se educar (RAMOS, 

2008 apud TORINELLI, 2019). Considerando o caráter formativo dessa relação, é importante 

que ambos estejam direcionados ao desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano 

(CIAVATTA, 2009). 

Se tomarmos a sociedade contemporânea, entretanto, percebemos que a relação entre 

educação e trabalho possui um contorno diferente – podemos compreender que o capitalismo 

funciona pela dominação de uma classe por outra, fazendo com que o trabalho se torne alienado 

e signifique, muitas vezes, sofrimento (idem).  

Ramos (2005) destaca que a Revolução Industrial marcou, desde o início, uma divisão 

entre trabalho manual e intelectual. Nesse momento histórico, as grandes indústrias 

universalizaram uma gama de técnicas de produção, gerando necessidade de mão de obra com 

conhecimentos minimamente alinhados à prática profissional - assim, originou-se a educação 

ou formação profissional (RAMOS, 2005 apud TORINELLI, 2019).  

De acordo com essa autora, o trabalho moderno se organizou sob forte influência dos 

princípios e valores do tecnicismo, especialmente no taylorismo-fordismo (idem). Esse modelo 

funcionava a partir da usurpação dos saberes-fazeres históricos da classe trabalhadora - quando 

a gerência capitalista conseguiu perpetrar uma lógica de trabalho que reduzia toda a 

complexidade do fazer humano a tarefas homogeneizadoras e rotinizadoras -, demarcando, 

muitas vezes, um desprezo pela subjetividade do trabalhador (ANTUNES, 2017).  

Após vigorar por quase um século, entretanto, o taylorismo-fordismo começou a entrar 

em declínio no final dos 1960, tendo como pano de fundo um conjunto de mudanças estruturais 

ocasionadas, dentre outros motivos, pelas lutas dos trabalhadores por melhores condições de 
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vida (MÉSZÁROS, 2002; ANTUNES, 2009).  A nova empresa que surge, não obstante 

empreenda técnicas de gestão mais horizontalizadas e flexíveis, intensificará ainda mais o 

processo de exploração do homem pelo trabalho, conforme assevera Antunes (2017), 

incorporando um discurso que seduz o trabalhador em sua função: 

“Sociedade do conhecimento”, “capital humano”, “trabalho em equipe”, “times ou 

células de produção”, “salários flexíveis, “envolvimento participativo”, “trabalho 

polivalente”, “colaboradores”, “pj” (pessoa jurídica, denominação falsamente 

apresentada como “trabalho autônomo”), “empreendedorismo”, “economia 

digital”, “trabalho digital”, “trabalho on line”, esse tornou-se o novo léxico do 

mundo do capital corporativo. Sempre impulsionados por “metas” e 

“competências”, que se tornaram o novo cronômetro da era digital. Comandados 

pela lógica da financeirização, a técnica, o tempo e o espaço se metamorfosearam, 

sendo que a demolição dos direitos do trabalho tornou-se exigência inegociável 

(ANTUNES, 2017, p.6). 

 

Nesse contexto, a pedagogia assume a tarefa de incentivar o desenvolvimento de 

competências nos alunos, com vistas a possibilitar uma aprendizagem que se prolongue no 

decorrer da vida, considerando que, no ideário da empresa flexível, o trabalhador deve estar 

preparado para transitar entre diferentes ocupações ao longo da sua trajetória profissional 

(KUENZER; GRABOWSK, 2016 apud SANTOS, 2020). Como pontua Kuenzer (2016), o 

novo discurso do capital sobre a educação estabelece a necessidade de se formar profissionais 

que estejam aptos a acompanhar os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea, 

substituindo a “formação especializada, adquirida em cursos profissionalizantes focados em 

ocupações parciais” (idem, p.3) pela “formação geral”, desenvolvida por meio da 

“escolarização ampliada”. 

Além de habilidades requeridas para se relacionar com informações oriundas de 

diferentes níveis de complexidade, destacam-se, segundo Antunes (2017, p.8), os aspectos 

“informais ou comportamentais” da formação: o incentivo ao pensamento criativo e a 

“adaptação às constantes mudanças de tarefas”, responsabilidades e manuseio de tecnologias 

por parte dos trabalhadores.  De acordo com o autor, trata-se de “uma escola ampla no restrito 

espaço do ideário e da pragmática burguesa” (idem, p.10), fortemente marcada pelos valores 

do mercado e por sua visão utilitarista da educação. 

Indo além dessa concepção, no entanto, Ramos (2008) e Araújo e Frigotto (2015) 

defendem uma proposta pedagógica2 de ensino profissional que visa superar tanto a 

fragmentação histórica do conhecimento sistematizado quanto a desigualdade eminente na 

 
2 Tal proposta se fundamenta nos pressupostos da pedagogia histórico crítica que, em nossa pesquisa, 

foi incorporada em diálogo com autores de correntes consideradas pós-críticas. 
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sociedade capitalista: o Ensino Médio Integrado (EMI) (RAMOS, 2008; ARAÚJO; 

FRIGOTTO, 2015 apud SANTOS, 2020).  

Para Della Fonte (2018), a perspectiva de uma formação ampla e integral comporta dois 

possíveis sentidos nos dias de hoje: um geral e outro específico. Em termos gerais, essa 

formação deve resgatar o princípio educativo do trabalho, ressaltando a sua centralidade na vida 

do homem - ou seja, há que considerá-lo como “expressão de modos de viver e se tornar humano 

em um dado momento” (DELLA FONTE, 2018, p.16), destacando o seu papel na construção 

da história e da cultura. 

De modo específico, significa compreender, a partir de Della Fonte (2018), o que e como 

ocorre a produção no capitalismo – o que implica, de um lado, entender o trabalho a partir das 

suas distorções, isto é, dos seus mecanismos de exploração e alienação; e de outro, “identificar 

e se apropriar avanços que nele se materializam”, dominando as “formas mais avançadas de 

conhecimento, tecnologia, formas de sentir, habilidades” (idem, p.16). 

Sendo assim, defendemos a visão de que qualquer projeto educacional contra 

hegemônico deve se comprometer com a emancipação humana, no seu conjunto, e com uma 

formação profissional que não hierarquize as faculdades humanas – e ainda, não separe as 

dimensões intelectual, estético-artística, ética e política no trabalho (DELLA FONTE, 2018).   

Se considerarmos a realidade social do nosso país, onde muitos jovens são inseridos no mundo 

de trabalho precocemente – na maioria das vezes, para ajudarem no sustento – essa demanda 

por formação profissional pode se tornar uma oportunidade para que eles alterem, de fato, a sua 

situação social – no/pelo trabalho (RAMOS, 2008 apud SANTOS, 2020). 

  



30 
  

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
3.1 Metodologia da pesquisa 

 

A presente pesquisa lançou mão da metodologia qualitativa (MINAYO, 2010), tendo 

em vista que nossos objetivos estiveram voltados para a constituição de práticas educativas 

dentro do campo da educação profissional e tecnológica, e nosso produto educacional buscou 

promover uma articulação entre trabalho, educação, cultura e tecnologia para a formação dos 

nossos alunos.  

Em relação aos procedimentos, podemos classificá-la como intervencionista, 

cujo intuito é contribuir para a construção de novos conhecimentos e práticas “envolvendo 

tanto a formação de professores, quanto questões mais diretamente relacionadas aos processos 

de ensino e aprendizagem” (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017, p. 1069).  

O público-alvo é composto por alunos do Curso Técnico de Nível Médio do Instituto 

Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias (IFRJ-CDUC), que possuem a faixa etária 

entre 15 e 17 anos.  

O IFRJ-CDUC fica localizado na Av. República do Paraguai, 120 - Vila Sarapui e se 

destaca pela proximidade com um importante polo industrial petroquímico do Rio de Janeiro, 

o que possibilita que a intuição atue na formação de profissionais qualificados para a região. 

Atualmente, o Campus atende a mais de mil alunos nos cursos técnicos (integrado, 

concomitante e subsequente) e superior (graduação e pós-graduação). Destaca-se que os alunos 

que participaram inicialmente da pesquisa integram as turmas de Petróleo e Gás e Química. 

Em relação ao percurso metodológico desta investigação, realizamos, num primeiro 

momento, uma revisão de literatura sobre o tema escolhido. Em seguida, procedemos à 

organização de dois encontros virtuais para apresentar informações gerais sobre a pesquisa e 

discutir tópicos sobre memes e formação para o trabalho. Esses encontros virtuais se realizaram 

em função das alterações efetuadas na metodologia de pesquisa – inicialmente, a intenção era 

de que a pesquisa fosse feita de forma presencial, entretanto, tivemos de realizá-la num formato 

totalmente online, por causa do contexto pandêmico. 

Após a organização desses encontros, elaboramos e aplicamos um questionário de 

sondagem (APÊNDICE B) para os alunos. E com base nas informações geradas, seguimos para 
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o planejamento e o desenvolvimento do minicurso online intitulado “(Des)memetizando as 

relações de trabalho na EPT”, como descrito na próxima seção. 

Na fase seguinte, disponibilizamos o minicurso para docentes especialistas da área de 

linguagens, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), 

que puderam avaliá-lo por meio de questionário (APÊNDICE C) quanto a sua aplicabilidade 

para o público-alvo. Essa etapa da pesquisa foi fundamentada em referências que sinalizaram a 

avaliação da aplicabilidade do produto como uma alternativa que pode oferecer resultados 

confiáveis para a utilização futura do PE (RIZZATTI; et al, 2020).  

Para analisar os dados que foram gerados na pesquisa, optamos pela análise de conteúdo 

(BARDIN, 2010), por meio da qual desenvolvemos uma sistematização das respostas que 

pudesse atender aos objetivos previamente propostos e à problemática da pesquisa. 

 

3.2 Metodologia do produto 

 
O desenvolvimento do PE se deu por meio da adoção da metodologia do Design 

Instrucional Contextualizado (DIC), seguindo as fases propostas por Filatro (2004): 

Figura 5 - Fases de elaboração do modelo ADDIE

 

Fonte: adaptado de Filatro (2008) por Peixouto et al. (2013) (adaptado) 

Analysis  (análise)

O DI identifica, junto do coordenador de curso e/ ou 

professor, o contexto da aprendizagem, o público-alvo, as 

metas e os objetivos traçados no projeto pedagógico, dentre 

outras características relevantes, além de conhecer a 

instituição, as implicações sobre o ambiente, os recursos 

disponíveis (financeiro, infraestrutura, recursos humanos) e os 

prazos a serem cumpridos.

Design  (projeto)

O Professor elabora de maneira sistemática os objetivos da 

aprendizagem, detalhando conteúdos e atividades e, com o DI, 

definem as mídias que serão utilizadas, necessitando muitas 

vezes criar storyboards (adiante, detalharemos mais sobre 

esse assunto), projetos de interface e/ou de navegação

Development 

(desenvolvimento

)

O DI acompanha a produção dos materiais planejados na fase 

anterior, dependendo da instituição existe uma equipe de 

produção só para essa demanda.

Implementation 

(implementação)

O DI procede à implantação do material produzido e organiza 

testes de validação deste material.

Evaluation 

(avaliação)

A avaliação formativa está presente a cada fase, e a 

somativa consiste em testes aplicados aos usuários do 

material produzido. Revisões podem ser necessárias durante 

todo o processo.
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Para orientar a concepção do produto educacional, efetuamos, na fase de análise,      uma 

revisão bibliográfica da pesquisa, e, com base nas respostas dos estudantes ao questionário de 

sondagem (APÊNDICE B), que estão detalhadas no próximo capítulo, mostrou-se oportuno 

propormos no minicurso uma contribuição no sentido de ampliar as possibilidades de análise 

de textos com imagens, especialmente os memes de internet, e discutir um pouco mais sobre a 

questão da inserção e realização pessoal no/pelo mundo de trabalho, abordando alguns 

obstáculos enfrentados pelos trabalhadores nos dias de hoje.  

Assim sendo, caminhamos para a sistematização dos objetivos de aprendizagem e para 

a elaboração das atividades do minicurso, nas fases de design e de desenvolvimento. Esse 

momento foi marcado pela seguinte pergunta: como podemos promover o letramento visual 

crítico de memes para os alunos no ambiente digital?  

De maneira geral, o desenho do minicurso buscou levá-los a ampliar suas possibilidades 

de análise crítica de memes, especialmente a partir da temática das relações de trabalho, 

apoiando-se nos aportes oferecidos pela GDV.  Dessa forma, planejamos a estrutura geral 

dividindo-o em Unidade Teórica e Unidade Prática. Em cada unidade, tratamos de tópicos 

específicos, de maneira sistemática e gradativa.  

Para nortear o processo de elaboração das atividades, consideramos as seguintes 

questões: i) que metodologias e estratégias contribuem para o desenvolvimento do letramento 

visual crítico dos alunos no ambiente digital? ii) quais os recursos mais apropriados para se 

abordar o conteúdo da GDV e dos memes? iii) como esse conteúdo pode ser estruturado e 

apresentado para os alunos? 

Partindo dessas questões, resolvemos estabelecer a oferta de atividades virtuais e 

assíncronas por meio das plataformas Sway e Google Classroom, nos voltando para a exposição 

teórica dos assuntos e para o estímulo à participação dos alunos por meio da utilização de 

recursos virtuais previamente selecionados. Dessa forma, utilizamos textos, imagens, 

animações, vídeos e memes em cada tópico. Como exemplo, mostramos abaixo (figura 4) um 

curta animado sobre educação e trabalho: 



33 
  

 

Figura 6 - Curta animado sobre educação e trabalho 

 

               Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K4Foovfdb-E&t=2s 

 

Na plataforma Google Classroom, disponibilizamos todo o material do minicurso em 

duas abas principais: i) Mural, contendo o texto de boas-vindas e as instruções gerais para 

acessar o conteúdo do minicurso; ii) Atividades, onde se inseriram as Unidades e os respectivos 

capítulos. Em cada capítulo, fizemos uma descrição pormenorizada do objetivo e dos tópicos 

que foram discutidos, seguido do link de acesso ao conteúdo na plataforma Sway, como mostra 

a figura 5: 

 

Figura 7 - Descrição de capítulo do minicurso 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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No tocante aos memes selecionados para as atividades de análise do minicurso, destaca-

se que eles foram retirados de um perfil chamado Entrevistamento3, que tem como objetivo de 

retratar, de forma descontraída, alguns problemas enfrentados pelos candidatos que buscam 

uma vaga no mercado de trabalho (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016). Nesse perfil, os jovens 

costumam compartilhar suas experiências em postagens criadas, em sua grande maioria, num 

contexto de recrutamento e seleção – que serve como porta de entrada para tratar de questões 

mais amplas do mercado nos dias de hoje (idem).  

Na fase de implementação, disponibilizamos o minicurso para os professores 

especialistas da RFEPCT que foram convidados pela orientadora e pelo pesquisador para 

participarem da pesquisa. Utilizamos um questionário online (APÊNDICE C), elaborado com 

13 perguntas, para avaliar o minicurso num período de, aproximadamente, dois meses 

consecutivos. 

Posteriormente a avaliação dos professores, foram sugeridos, na fase de avaliação, 

alguns ajustes e aprimoramentos, sendo o minicurso considerado, de maneira geral, adequado 

para os seus propósitos. Por fim, disponibilizamos o material para a comunidade escolar 

selecionada na pesquisa, a fim de que pudesse ser utilizado pelos docentes em qualquer tempo. 

Cumpre registrar que o minicurso (Des)memetizando as relações de trabalho na EPT – 

produto educacional da pesquisa aqui discutida – seguiu todos os procedimentos éticos 

fundamentais durante o desenvolvimento da investigação, iniciando os procedimentos de 

geração de dados, em todas as suas etapas, somente após a aprovação do Parecer pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), sob o número 36466820.8.0000.5268. 

 
3O perfil possui páginas no Facebook (https://pt-br.facebook.com/Entrevistamento/), Twitter (https://twitter.com/entrevistamento) e Youtube 

(https://www.youtube.com/c/entrevistamento). 

https://pt-br.facebook.com/Entrevistamento/
https://twitter.com/entrevistamento
https://www.youtube.com/c/entrevistamento
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Para efetuar a análise dos dados que foram gerados nos questionários, desenvolvemos 

uma categorização das respostas, conforme Bardin (2010), para identificar o perfil dos 

participantes, num primeiro momento; em seguida, as utilizamos para refletir sobre as questões 

e/ou apontamentos que eles apresentaram, individualmente; e, por fim, as consideramos em 

conjunto para se chegar aos possíveis resultados e conclusões. 

 

4.1 Questionário de sondagem inicial 

 

O questionário de sondagem inicial foi aplicado no segundo semestre do ano de 2021 e 

contou com a participação de alunos das turmas de Química e Petróleo e Gás do Instituto 

Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias.  

Nesse questionário, as perguntas foram divididas em duas etapas principais. Para 

analisá-las, foram utilizadas quatro categorias. A figura 8 mostra como o instrumento de 

geração de dados foi usado para a análise de resultados: na primeira coluna, as categorias 

representam a avaliação dos alunos a partir das suas respostas; na segunda, colocamos a 

numeração e a respectiva etapa do questionário onde se encontra cada pergunta; e na última; 

descrevemos o objetivo do pesquisador ao desenvolver cada categoria. 

 

A seguir, descrevemos as respostas das perguntas relacionadas a essas quatro categorias 

(Figuras 9 a 12), conforme a marcação na pergunta objetiva (fechada), ou o texto escrito (aberto) 

pelos participantes.  

Fonte: o autor 

Categoria Abordagem das questões Objetivos

1. Contato prévio 

com o mercado de 

trabalho

1, 2, 3, 4 e 5 da primeira etapa do questionário

Analisar se já houve algum contato 

prévio dos alunos com o mercado de 

trabalho, a fim de tomar conhecimento 

sobre as percepções e expectativas 

dos alunos com relação à vida 

profissional

2. Hábitos de 

leitura na internet
6, 7, 8 e 9 da segunda etapa do questionário

Analisar os hábitos de leitura dos 

alunos na internet, especialmente dos 

textos com imagens - tais como os 

memes.

3. Interação com 

os textos
10 da segunda etapa do questionário

Analisar se os alunos costumam 

compartilhar os textos que lêem na 

internet

4. Familiaridade 

com os memes
11, 12 e 13 da segunda etapa do questionário

Analisar se os alunos apresentam 

alguma familiaridade com os memes 

de internet

Figura 8 - Categorias de análise, abordagem e objetivos – questionário de sondagem 
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Figura 10 - Categoria – “hábitos de leitura na internet” 

Pergunta Natureza Participante 1
Participante 

2
Participante 3

Você trabalha ou 

já trabalhou?
Fechada Marcou a opção “Nunca trabalhei”

Marcou a 

opção “Sim, 

trabalho”

Marcou a opção 

“Nunca 

trabalhei”

Qual é a sua 

situação atual?
Fechada

Marcou a opção “Desisti de procurar 

emprego”

Marcou a 

opção 

“Emprego 

formal”

Marcou a opção 

“Estou 

estudando, 

somente”

Gostaria de ter 

outra profissão?
Fechada e aberta

Marcou a opção “Sim, pretendo mudar 

no futuro”. Em seguida, justificou: 

“Porque meu sonho é ciências sociais 

e os empregos que posso ter com a 

formação que tenho não tem nada ver 

e com isso.”

Marcou a 

opção “Não, 

pretendo 

continuar na 

mesma área”

Marcou a opção 

“Sim, pretendo 

mudar no 

futuro”. Em 

seguida, 

justificou: “Me 

identifico mais 

com a Biologia”.

O que deve ser 

mais valorizado na 

escolha 

profissional? 

Aberta "Salário e identificação pessoal "
"Identificação 

pessoal"

"A identificação 

é o mais 

importante"

De que maneira 

você se sentiria 

mais realizado na 

sua profissão? 

Aberta "Reconhecimento"

"Reconhecime

nto e bom 

salário digno 

para a função"

"O 

reconhecimento 

na área é o mais 

almejado, porém 

a estabilidade 

torna-se 

prioridade hoje 

em dia."

Figura 9 - Categoria – “contato prévio com o mundo do trabalho” 

Fonte: o autor 
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Fonte: o autor 

 

Figura 11 - Categoria – “interação com os textos” 

 

Fonte: o autor 

 

Pergunta Natureza Participante 1
Participante 

2
Participante 3

Você gosta de ler 

na internet?
Fechada e aberta

Marcou a opção “Sim, às vezes”. Em 

seguida, justificou: "Quando tenho 

tempo ou nada pra fazer, momentos 

de lazer"

Marcou a 

opção “Sim, 

diariamente”.

Marcou a opção 

“Sim, 

diariamente”.

Que tipo de texto 

você gosta de ler 

na internet?

Fechada
Marcou a opção “Leio textos escritos 

e com imagens”

Marcou a 

opção “Leio 

textos escritos 

e com 

imagens”

Marcou a opção 

“Leio textos 

escritos e com 

imagens”

Você gosta de ler 

textos que tenham 

imagens na 

internet? 

Justifique

Aberta
"Sim e meio que a prova do que está 

lendo"

"Sim, pois 

memoriza e 

entretém 

mais"

"Sim. Textos 

ilustrados são 

mais 

interessantes, e 

não deixa a 

leitura tão 

cansativa"

Se a resposta à 

pergunta anterior 

foi “sim”, informe 

de que maneira 

você lê textos 

com imagens na 

internet?

Fechada
Marcou a opção: “Vejo primeiro o 

texto escrito”

Marcou a 

opção 

“Analiso a 

imagem, antes 

de tudo”

Marcou a opção 

“Observo os 

dois, ao mesmo 

tempo”

Pergunta Natureza Participante 1
Participante 

2
Participante 3

Você tem hábito de 

compartilhar os 

textos que lê nas 

redes sociais e nos 

aplicativos de 

comunicação, como 

Facebook e 

Whatsapp? Indique 

por qual motivo

Aberta
"Sim as vezes é muito informativo ou 

abrange não só a mim"
"Não"

"Sim. Quando há 

alguma 

informação 

interessante, 

gosto de 

compartilhar."
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Figura 12 - Categoria – “familiaridade com os memes” 

 

Fonte: o autor 

 

Analisando as respostas ao questionário de sondagem inicial, chegamos aos seguintes 

resultados:  

Com relação ao perfil dos alunos que responderam às perguntas de sondagem, 

observamos, inicialmente, que existem diferenças com relação a idade e sexo. Acreditamos que 

essa diversidade foi benéfica para a pesquisa, já que cada participante pôde manifestar sua 

opinião de acordo com sua visão e experiência sobre o tema, contribuindo para o 

enriquecimento da discussão. 

Quando consideramos o contato prévio com o mundo do trabalho, a maioria dos 

estudantes relatou que, embora ainda não trabalhasse formalmente no mercado, gostaria de 

mudar ou ter outra profissão no futuro, valorizando primeiramente a questão da identificação 

pessoal com a profissão, seguida por uma necessidade de reconhecimento social nessa 

profissão. De fato, percebemos uma preocupação  dos estudantes com a inserção no mercado - 

não só pelo aspecto profissional, mas também pessoal -, como se depreende na fala do 

participante 1: “Porque o meu sonho é ciência sociais e os empregos que posso ter com a 

formação não tem nada a ver com isso” (Participante 1).  

No tocante à leitura dos textos na internet, especialmente aqueles com imagens, 

constamos que a maioria dos participantes, embora gostassem de lê-los com frequência, se 

relacionam de diferentes maneiras com esse tipo de texto, estabelecendo diferentes estratégias 

de análise e compreensão – o participante 1 marcou a opção “Vejo primeiro o texto escrito; o 

Pergunta Natureza Participante 1
Participante 

2
Participante 3

Você sabe o que é 

um “meme”?
Aberta "Sim" "Sim" "Sim"

Em sua opinião, 

os memes 

possuem alguma 

função? Comente 

a sua resposta.

Aberta

"Sim pois não é algo simples é como 

uma marca mundial pois um meme 

hoje em dia vaja o mundo todo. "

"Sim, divertir 

as pessoas e 

levar 

informações 

verídicas 

descontraídas"

"Sim"

Você já produziu 

algum meme? Se 

a resposta for 

“sim”, diga qual o 

objetivo de ter 

criado o meme. 

Aberta "Sim, foi apenas por brincadeira" "Não"
"Sim.pra zoar 

com os amigos"
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participante 2, “Analiso a imagem, antes de tudo”; e o participante 3, “Observo os dois, ao 

mesmo tempo”. Como vimos no capítulo de discussão teórica, com efeito, o ambiente digital 

possibilitou novas formas de representação dos textos (rompendo com a linearidade do formato 

tradicional da escrita), o que faz com que o leitor estabeleça diferentes caminhos para se 

relacionar com esses textos, especialmente os  multimodais, como observado pelos alunos. 

Em se tratando das respostas às duas últimas categorias, percebemos que a maioria dos 

estudantes interage ativamente com os textos que lê na internet, especialmente os memes, 

compartilhando-os quando se trata de conteúdo informativo. Além disso, todos os conhecem 

bem e acreditam que eles possuem alguma função, podendo conectar pessoas distantes e “levar 

informações verídicas descontraídas" (participante 3). Além disso, a maioria respondeu que já 

produziu algum meme, quer “para zoar com os amigos” (participante 3) ou “apenas por 

brincadeira” (participante 1). 

Com base na análise dessas quatro categorias, e a partir do referencial teórico da 

pesquisa, mostrou-se oportuno propormos uma contribuição, em nosso minicurso, no sentido 

de ampliar as possibilidades de análise de textos com imagens, especialmente os memes de 

internet, e discutir um pouco mais sobre a questão da inserção e realização pessoal no/pelo 

mundo do trabalho, abordando alguns obstáculos enfrentados pelos trabalhadores nos dias de 

hoje.  

  

4.2 Questionário de avaliação do produto educacional 

 

O questionário de avaliação do produto educacional foi aplicado no início do ano de 

2022 e contou com a participação de professores especialistas da RFEPCT de diferentes estados 

do país.   

Nesse questionário, começamos com a etapa de identificação do perfil das participantes, 

que abrange as respostas das questões de 1 a 5 da primeira parte do questionário. Essa etapa foi 

necessária para conhecer a experiência prévia de cada participante que iria avaliar o produto 

educacional. As respostas objetivas estão apresentadas a seguir. 
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Figura 13 - Identificação do perfil dos participantes - questionário de avaliação 

 

Fonte: o autor 

Pergunta Natureza Respostas

1. Qual é o seu grau acadêmico de 

formação?
Fechada Mestrado (3) / Doutorado (7)

2. Em qual instituição você atua? Aberta
IFRJ (1), Pedro II (1), IFMG (2), IFMA (1), IFRN (3), 

IFSP (1), IFSuldeMinas (1)

3.Qual a sua área de atuação? Aberta
Arte (2), Inglês (1), Português (1), Português/Literatura 

(1), Português/Inglês (2), Português/Espanhol (1),

4. Em qual(is) curso(s) você 

trabalha ou já trabalhou como 

docente?

Aberta

Participante 1: Programa de Mestrado ProfEFP, 

Licenciatura em Computação, Médio Integrado em 

Agropecuária, Agroindústria, Meio Ambiente; 

Participante 2: Ensino Fundamental e Ensino Médio (e 

Médio Técnico); Participante 3: Ensino médio, superior, 

Letras...; Participante 4: Cursos técnicos integrados 

em: Apicultura, Alimentos, Informática; Participante 5: 

Administração, Edificacões, Eletrotécnica, Mecânica, 

Informática, Geologia, Mineração, controle Ambiental, 

licenciatura em Espanhol; Participante 6: Cursos médio/ 

tecnicos em Meio Ambiente, Agropecuária, 

Agroindústria e Informática; Participante 7: Ensino 

Médio Técnico em Mecânica; Participante 8: 

Graduação em Letras (UFRN); Pós-Graduação em 

Educação (UFRN); Graduação em Produção CUltural 

(IFRN); Multimidia (IFRN); Lazer (IFRN); Informática 

(IFRN); Mecânica (IFRN); Refrigeração e Climatização 

(IFRN); Gestão Desportiva e do Lazer (IFRN); Guia de 

Turismo (IFRN); Gestão de Eventos (IFRN), entre 

outros.; Participante 9: Automação Industrial e 

Engenharia Elétrica; Participante 10: Fora do IFSP, já 

trabalhei em diversos cursos e níveis de ensino (de 

ensino fundamental I à pós-graduação). Dentro do IFSP, 

nos cursos Técnicos de Mecânica, Mecatrônica, 

Edificações e Logística Integrados ao Ensino Médio e 

Licenciatura em Letras.

Marque a(s) alternativa(s) que 

corresponde(m) à(s) 

modalidade(s) que você atua ou já 

atuou na rede federal de Educação 

Profissional e Tecnológica:

Fechada

Nível Médio Integrado (10); Nível Médio Concomitante 

(1); Nível Médio Subsequente (2); Graduação (6); Pós-

graduação (3)
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A partir da etapa de análise das questões sobre o perfil dos docentes, as respostas foram 

divididas por categorias. 

Para analisá-las, foram utilizadas sete categorias. A figura 14 mostra como o 

instrumento de geração de dados (questionário) foi usado para a análise de resultados. Na 

primeira coluna, as categorias representam a avaliação dos docentes a partir das suas respostas. 

Na segunda coluna, colocamos a numeração e a respectiva etapa do questionário onde se 

encontra cada pergunta. Na última coluna, descrevemos o objetivo do pesquisador ao 

desenvolver cada categoria. 

 

Figura 14 - Categorias de análise, abordagem e objetivos –  questionário de avaliação 

 

Fonte: o autor 

 

Categoria Abordagem das questões Objetivos

1. Avaliação das práticas 

educativas para a formação 

integral

9 e 10 da primeiraetapa do 

questionário

Analisar como as práticas educativas desenvolvidas com 

os gêneros digitais, especialmente os memes, podem 

contribuir para a formação integral dos alunos 

2. Avaliação do gênero digital 

escolhido para o produto 

educacional

6 e 7 da primeira etapa do 

questionário.

Analisar como os memes podem ser utilizados nas 

disciplinas da área de Linguagens, assim como a sua 

relevância para a criticidade e autonomia dos alunos

3. Avaliação da receptividade do 

tema abordado

8 da primeira etapa do 

questionário

Analisar se, no trabalho com os memes, a seleção de 

temas pode favorecer o desenvolvimento do olhar crítico 

dos alunos

4. Avaliação dos objetivos do 

produto educacional

5 da segunda etapa do 

questionário

Analisar se a forma como o produto educacional foi 

desenvolvido pode atender aos objetivos pretendidos

1, 2, 3, 4 e 11 da segunda

etapa do questionário

6. Avaliação da disposição das 

atividades do minicurso

6, 7 e 8 da segunda etapa do 

questionário

Analisar as escolhas de organização didática nas 

atividades do minicurso

7. Avaliação geral do produto 

educacional
10 da segunda etapa do questionário

Analisar os comentários e sugestões dos participantes, 

para possíveis ajustes ou reflexões sobre o produto 

educacional

5. Avaliação da efetividade do 

produto educacional.

Analisar o nível de inovação, a aplicabilidade, o acesso e 

a utilidade do produto educacional
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A seguir, apresentamos as respostas das perguntas relacionadas a essas sete categorias 

(Figuras 15 a 21), conforme a marcação na pergunta objetiva (fechada), ou o texto escrito 

(aberto) pelos participantes.  

 

Figura 15 - Categoria – “avaliação das práticas educativas para a formação integral” 

 

Em que medida o trabalho 

com os gêneros digitais, 

especialmente os memes, 

pode atender aos objetivos 

de uma formação integral?

Qual(is) prática(s) educativa(s) você costuma 

desenvolver que sejam/estejam alinhadas aos 

objetivos de uma formação integral?

Participante 1:

“Auxilia na leitura e 

compreensão de textos que 

estão além de códigos 

escritos”.

“Tento elaborar planos de aula com objetos textuais de 

diferentes tipos”.

Participante 2:

“Hoje, para formar 

integralmente, a educação tem 

que trabalhar com os gêneros 

digitais. Eles estão por toda a 

parte e em todas as dimensões 

da vida social”.

“Duas práticas educativas às quais dou espaço 

destacado é a multiculturalidade e o envolvimento de 

outras áreas de conhecimento”.

Participante 3:

“Por meio de uma seleção de 

materiais e temática(s) que 

atenda(m) as demandas e 

especificidades educacionais e 

sociocríticas da formação 

integral”.

“Costumo propor leituras através de diferentes gêneros 

textuais, dentre eles, memes, charges, cartoons, 

infográficos bem como a análise de vídeos curtos e 

ilustrados, músicas, podcasts. Proponho debates 

temáticos a partir do recurso utilizado, tendo em vista os 

temas transversais previstos na LDB e trabalhados na 

EPT e as áreas de conhecimento específicas de cada 

turma. Despertar criticidade de forma customizada cria 

um grande elo entre a formação para o trabalho e pautas 

humanitárias. Há uma infinidade de recursos 

tecnológicos ou não a serem explorados. O que importa é 

que eles proporcionem reflexões sobre questões 

educacionais, sociais, ligadas aos Direitos Humanos, 

Diversidade a partir da égide de identidades culturais 

múltiplas, e sempre destacar uma visão sobre o trabalho 

a partir da dignificação do sujeito e não por meio da 

lógica do lucro, da mais valia e da exploração da mão de 

obra”.

Participante 4:

“Como já citei, trabalho na 

perspectiva da Cultura visual, 

no entanto, as imagens 

levadas/trazidas pra discussão 

em sala de aula podem originar 

de fontes diversificadas, não 

somente de galerias e museus 

já consagrados”.

“Produção e leituras de imagens por exemplo, é o que 

me vem de imediato a cabeça”.

Participante 5:

“Acredito que os gêneros 

digitais sejam importantes por 

abranger uma prática de leitura 

cotidiana dos estudantes. 

Nesse sentido, a escola pode 

contribuir para que eles façam 

uma leitura mais atenta, 

completa, crítica. Por outro 

lado, acredito sobretudo que 

seja função da escola oferecer 

produtos culturais - textos - que 

não seriam do conhecimento 

dos alunos, a fim de ampliar e 

reforçar o seu repertório 

linguístico e discursivo”.

“Utilização de diversos gêneros textuais, com a 

respectiva caracterização e contextualização; análise 

crítica de textos formulados em diferentes linguagens, de 

diferentes épocas e contextos histórico-culturais; 

exploração da camada linguística dos textos a fim de 

compreender as escolhas dos autores”.
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Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 6:

“Os gêneros digitais são 

fundamentais na atualidade 

para a formação de nossos 

alunos. É um meio de 

aproximação e um canal 

facilitador para a 

aprendizagem”.

“Uma formação integral une os eixos de núcleo comum e 

técnico. Realizar projetos relacionados com ambas as 

áreas só favorece o ensino integrado. É o que busco 

sempre fazer: realizar projetos/parcerias com colegas das 

diferentes áreas para propiciarmos aos alunos a maior 

integração possível entre as áreas”.

Participante 7:

“É extremamente importante, 

pois os jovens hoje passam 

várias horas do dia consumindo 

produtos digitais. A função da 

escola é apresentar 

instrumentos para uma leitura 

crítica dos mesmos”.

“Já desenvolvi atividades em que os alunos tinham que 

escolher uma postagem do Instagram para analisar, 

tendo como parâmetro o conceito de modernidade 

líquida. Eles sempre gostam muito”.

Participante 8:

“Vivemos em uma sociedade 

tecnológica, então não 

podemos pensar em uma 

formação integral que ignore 

elementos tão comuns à cultura 

digital. É essencial que os 

jovens leiam, interpretem e se 

posicionem criticamente ante 

textos que fazem parte do dia a 

dia deles em momentos de 

descontração”.

“Desenvolvo atividades com foco no desenvolvimento da 

comunicação oral e escrita dos estudantes, estimulando a 

sua participação em debates, bem como a leitura e a 

interpretação de diferentes gêneros textuais”.

Participante 9:

“Hoje vivemos uma sociedade 

digital, portanto trabalhar com 

ferramentas deste universo é 

fundamental para o 

desenvolvimento integral do 

aluno”.

“Uso metodologias Ativas de Aprendizagem”.

Participante 10:

“Creio que ignorar esses 

gêneros não contempla a 

dinamicidade da sociedade em 

que vivemos hoje. Por isso, 

abarcar tanto esses quanto 

gêneros não digitais mais 

comuns é importante para essa 

formação”.

“Busco integrar relações/discussões com outras 

disciplinas, assim como assuntos da atualidade/universo 

dos estudantes”.
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Figura 16 - Categoria – “avaliação da escolha do gênero meme para o produto educacional” 

Participante 2: “Com certeza”.

“O usuário de redes sociais recebe uma quantidade 

incalculável de memes que são feitos muito rapidamente 

como comentários da vida cotidiana e também de 

grandes acontecimentos. Mais de uma visão sobre cada 

aspecto da vida transparece nesses memes. Eles podem 

ser uma porta de entrada muito eficiente para que o 

aluno observe e se posicione sobre essa convivência e 

esse embate entre múltiplas visões de mundo”.

Participante 3:

“Existem várias formas de 

trabalhar com meses. Discutir 

figuras de linguagem, 

linguagem verbal e não verbal, 

língua estrangeira, senso de 

humor, história, geografia, meio 

ambiente, Educação etc. 

Meme é muito rico. Pode se 

adequar a n situações. É um 

gênero multiforme e multiuso”.

“Por meio de reflexões que despertem criticidade 

sociocultural associadas à historicidade, formação 

educacional onmilateral dentre outros fatores”.

Participante 4:

“No trabalho com Cultura 

visual, toda produção ou 

apreciação de imagem é bem 

vinda”.

“Toda imagem foi construída de forma intencional, a 

leitura/análise cuidadosa é sempre uma fonte de 

conhecimento”.

Participante 5:

“A partir da relação dos 

estudantes com a tecnologia, 

da leitura de textos não verbais 

/ mistos e das noções de 

intertextualidade”.

“Não tenho certeza se consigo ver esse potencial 

pedagógico nos memes. Estes textos são lidos e 

compartilhados com muita velocidade devido a seu 

aspecto humorístico, e não pela capacidade de gerar 

reflexão crítica”.

Participante 6:

“Na minha área, os memes são 

fundamentais. Eles são um tipo 

de linguagem em que os alunos 

estão inseridos cotidianamente 

e precisam ser analisados 

linguisticamente/literariamente 

nas aulas”.

“A compreensão dos memes faz com que o alunado crie 

posicionamento crítico sobre determinados assuntos. É o 

mesmo caso de uma charge, uma tirinha de HQ: se o 

aluno souber interpretar as informações contidas ali, 

saberá discutir sobre diversos temas atuais e outros 

atemporais”.

Participante 7:

“Por variadas disciplinas e 

abordagens. Mas penso que 

sempre com ênfase crítica, e 

preferencialmente de forma 

lúdica”.

“Através do produto educacional apresentado é 

plenamente possível tratar de qualquer tema através da 

análise de memes”.

Participante 8:

“Podem ser trabalhados a 

partir de diferentes enfoques, já 

que esses textos apresentam 

diferentes aspectos. Desse 

modo, é possível trabalhar o 

humor, a crítica social, 

ideologias e possíveis 

preconceitos veiculados neles, 

além da constituição verbo-

visual”.

“O produto analisado possibilita aos estudantes um olhar 

atento para a constituição dos memes, fazendo-o 

perceber que cada elemento que o compõe não está ali 

em vão, mas atende a algum propósito e provoca algum 

efeito no leitor”.

Participante 9:

“Para minha área de atuação, 

que é a área de linguagens, os 

memes funcionam como 

ferramentas multissemióticas 

que permitem aos alunos 

trabalharem a interpretação 

textual e a semântica de 

maneira ampla”.

“Primeiramente, por trazerem questões sociais, explícitas 

ou implícitas, podem despertar muitas formas de 

interação e compreensão, diante de determinadas 

situações”.



45 
  

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 17 - Categoria – “avaliação da receptividade do tema abordado” 

 

Na sua opinião, como os 

gêneros digitais, tais como 

os memes, podem ser 

trabalhados em sala de 

aula?

Considerando o produto analisado, de que maneira 

o uso dos memes pode contribuir para a formação 

do sujeito crítico e autônomo?

Participante 1:

“Como textos em aulas de 

interpretação ou composição 

textual”.

“Contribui para a formação de leitores que leem de 

forma ampla o mundo que os cerca”.

Participante 10:

“Creio que com a integração 

de ferramentas digitais. Ainda 

tenho muitas dúvidas a 

respeito, pois muito se fala da 

"validade" desse ensino se não 

for digitalmente, por exemplo”.

“Pode contribuir ao trazer movimentos/ferramentas de 

análise e produção aos alunos para que eles entendam 

tanto a complexidade de um texto (no geral) como 

também entender as relações de sentido que circulam na 

sociedade”.

No trabalho com memes, de que modo o recorte temático pode 

favorecer o desenvolvimento do olhar crítico dos alunos? 

Comente a sua resposta.

Participante 1:
“O recorte auxilia na compreensão dos memes, porque contexto é 

fundamental para a leitura”.

Participante 2:

“Como circulam memes sobre inúmeros aspectos da vida humana 

(lembro dos últimos que vi: família, relacionamento amoroso, política, 

racismo, guerra, esportes, alimentação, diferença de classe social), 

acredito que o recorte temático seja uma imprescindível para "afinar" o 

olhar crítico dos alunos”.

Participante 3:
“A partir de um recorte temático, os alunos podem apurar e aguçar a 

percepção crítica de forma mais centrada e delimitada”.

Participante 4:
“A partir das imagens podem ser suscitados alguns debates e 

consequentes pontos de vista sobre assuntos diversos”

Participante 5:

“O recorte temático pode contribuir se forem escolhidos textos 

relacionados a questões de saúde, educação, meio ambiente, ética e 

trabalho etc. No entanto, esse trabalho pode ser levado a cabo com uso 

de outros gêneros textuais (quadrinhos, charges, poemas, canções...) e 

não necessariamente com memes”.

Participante 6:
“Favorece muito, pois é possível direcionar a discussão para a temática 

desejada: engajamento social, política, racismo, humor, homofobia, etc.”.

Participante 7:
“Fazendo o recorte temático, o professor pode levar os alunos a 

pesquisarem e se aprofundarem em algum tema”.

Participante 8:

“Acredito que o recorte dado pode despertar mais a atenção do público 

alvo, uma vez que o mundo do trabalho é algo bem valorizado formação 

ofertada no curso. Essa motivação pode auxiliar os estudantes a lerem 

criticamente a construção dos memes e os interesses que estão por trás 

da escolha, do posicionamento de cada elemento”.

Participante 9:
“O recorte temático objetiva mais a discussão, podendo esta ser 

aprofundada de maneira mais complexa”.

Participante 10: “De forma que os estudantes se identifiquem com o assunto”.
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Fonte: o autor 

 

Figura 18 - Categoria – “avaliação dos objetivos do produto educacional” 

 

 

 Figura 19 - Categoria – “avaliação da efetividade do produto educacional” 

 

Os objetivos a serem alcançados pelo PE estão claros?

Participante 1: Marcou a opção “Sim”

Participante 2: Marcou a opção “Sim”

Participante 3: Marcou a opção “Sim”

Participante 4: Marcou a opção “Sim”

Participante 5: Marcou a opção “Sim”

Participante 6: Marcou a opção “Sim”

Participante 7: Marcou a opção “Sim”

Participante 8:
Marcou a opção “Parcialmente”, e justificou: "Eu não consegui abrir o 

plano do minicurso, por isso não pude avaliar"

Participante 9: Marcou a opção “Sim”

Participante 10: Marcou a opção “Sim”

Considera 

inovador?

Considera 

adequado para 

ser aplicado?

Se aproxima da sua 

metodologia de 

trabalho?

Os alunos 

conseguiriam 

ter acesso?

É passível de 

reaplicação em 

outros cursos?

Part. 1:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 2:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Não”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 3:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 4:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Parcialmente, "porque 

nunca desenvolvi uma 

atividade que focalizasse 

especificamente a 

análise de memes (da 

temática do PE) com 

base na GDV. 

Entretanto, desenvolvo 

atividades envolvendo 

outros textos digitais, 

como por exemplo, a 

produção de podcasts 

envolvendo leitura, 

análise e discussão de 

textos literários."

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 5:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 6:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
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Fonte: o autor 

 

Part. 7:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Parcialmente”, e 

justificou: "Porque uso 

outras técnicas para 

complementar"

Marcou a opção 

“Não”

Marcou a opção 

“Parcialmente”, e 

justificou: "Porque, 

em educação, não 

existe modelos 

absolutos, por isso 

este PE precisa 

ter abertura para 

que o docente 

possa adaptá-lo 

conforme sua 

necessidade, de 

modo que o 

resultado esperado 

seja produto da 

junção do PE com 

as adaptações que 

o professor achar 

apropriadas"

Part. 8:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 9:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Parcialmente”, e 

justificou: "Porque nunca 

trabalhei com memes 

especificamente, assim 

como com a ferramenta 

Sway, mas já trabalhei 

com análise de textos no 

geral no Google Sala de 

Aula a partir desse 

movimento (explicar e 

analisar). Também 

nunca trouxe muita 

referência teórica para 

os alunos"

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Part. 10:
Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Marcou a opção 

“Sim”

Marcou a opção 

“Sim”
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Figura 20 - Categoria – “avaliação geral do produto educacional” 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 21 - categoria – “avaliação da disposição das atividades do minicurso” 

 

Fonte: o autor 

Por favor, deixe seus comentários livres sobre o PE.

Participante 1: “Não há”.

Participante 2:

“Só tenho elogios, especialmente à clareza da escrita e à feitura e escolha dos recursos de vídeo e imagem 

(fiquei encantada com a propriedade da escolha de El Empleo e Alike e o acerto no momento em que 

resolveram inseri-los)”.

Participante 3:
“A proposta é importantíssima para mostrar a importância e contribuição de estudos de linguagem na prática 

da EPT”.

Participante 4: “O trabalho com memes pode ir além das aulas de Arte”.

Participante 5:

“Conforme escrevi na primeira parte desta pesquisa, não acho que os memes devam ter um lugar de destaque 

nas práticas pedagógicas, uma vez que sua recepção não costuma ser acompanhada de uma reflexão crítica. 

Por outro lado, é possível através do trabalho com este PE gerar uma reflexão útil e produtiva tanto acerca da 

construção do meme como gênero textual, quanto do conteúdo expresso por eles. Nesse sentido, trata-se de 

um material bem feito e criativo, com bom potencial para atrair a atenção e o interesse dos alunos”.

Participante 6:
“Excelente trabalho desenvolvido. Com maior aprofundamento das questões abordadas, o PE poderia ser 

utilizado com tranquilidade na sala de aula”.

Participante 7: “Amei o produto, super coeso, fundamentado e plenamente aplicável. Parabéns!”

Participante 8: “Parabéns pela proposta!”

Participante 9:

“Acredito que todo protótipo de PE deve ter este objetivo: auxiliar, servir de apoio, de referência a outros 

docentes que queiram usá-lo, não servindo como algo fechado, mas como um ponto de partida para o 

desenvolvimento de novas práticas. Parabéns pela iniciativa!”

Participante 10:

“O PE está bem completo. Apenas fiquei na dúvida se envolver tantas referências teóricas não seria 

cansativo para os estudantes. Ao mesmo tempo acho que algum nível de referenciação é importante para 

embasar o trabalho e ambientar os estudantes a esse tipo de pesquisa/referência. Outro ponto é que os memes 

são dinâmicos, então, conforme o tempo passa, outras atividades de análise seriam interessantes para os 

alunos estabelecerem uma relação mais atual, talvez. Uma última observação são alguns vídeos que não estão 

mais disponíveis, pois o autor retirou do Youtube”.

A carga horária destinada às atividades está 

apropriada?

O conteúdo 

apresentado no PE 

está condizente 

com o nível de 

ensino do público-

alvo?

As imagens 

empregadas 

facilitaram 

parcialmente a 

compreensão do 

conteúdo?

Participante 1: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 2: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 3: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 4: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 5: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 6: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 7: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 8:

Marcou a opção “Parcialmente”, e justificou: "Eu não 

consegui abrir o plano do minicurso, por isso não pude 

avaliar devidamente"

Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 9: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”

Participante 10: Marcou a opção “Sim”
Marcou a opção 

“Sim”
Marcou a opção “Sim”
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Analisando as respostas ao questionário de avaliação do produto educacional, chegamos 

aos seguintes resultados:  

Com relação ao perfil dos docentes que participaram da pesquisa, podemos observar, de 

maneira geral, que existe aptidão e compatibilidade para avaliar o produto educacional que 

pertence a uma área específica: Linguagens. Isso porque os docentes possuem sólida formação 

nessa área e atuam lecionando suas disciplinas em cursos técnicos de nível médio e superior 

(graduação e pós-graduação) da Rede Federal. Convém destacar a ampla gama de cursos e 

carreiras que eles já trabalharam. 

No tocante as questões que foram organizadas em categorias, observamos, inicialmente, 

que as práticas educativas desenvolvidas com os gêneros digitais, especialmente os memes, são 

importantes para a formação integral dos alunos, pois podem atender as “demandas e 

especificidades educacionais e sociocríticas” (participante 1) dessa formação, possibilitando 

uma “leitura mais atenta, completa e crítica” dos estudantes (participante 5). Afinal, “vivemos 

em uma sociedade tecnológica, então não podemos pensar em uma formação integral que ignore 

elementos tão comuns à cultura digital” (participante 8). Sendo assim, “é essencial que os 

jovens leiam, interpretem e se posicionem criticamente ante textos que fazem parte do dia a dia 

deles em momentos de descontração” (participante 8). 

Além disso, tais práticas podem se alinhar às outras atividades comumente 

desenvolvidas pelos docentes, tais como: “produção e leituras de imagens” (participante 4), 

“análise crítica de textos formulados em diferentes linguagens, de diferentes épocas e contextos 

histórico-culturais” (participante 5); e “uso de metodologias ativas de aprendizagem” 

(participante 9). 

Como pontua o participante 3, “o que importa é que eles proporcionem reflexões sobre 

questões educacionais, sociais, ligadas aos Direitos Humanos, Diversidade a partir da égide de 

identidades culturais múltiplas, e sempre destacar uma visão sobre o trabalho a partir da 

dignificação do sujeito e não por meio da lógica do lucro, da mais valia e da exploração da mão 

de obra”. 

Com relação à “avaliação do gênero digital escolhido para o produto educacional”, 

percebemos, de maneira geral, que a escolha do gênero meme se mostrou acertada no produto, 

pois esse gênero pode ser trabalhado de diversas maneiras nas disciplinas de linguagens, como 

“em aulas de interpretação ou composição textual” (participante 1); para “discutir figuras de 

linguagem, linguagem verbal e não verbal, língua estrangeira, senso de humor, história, 
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geografia, meio ambiente, Educação” (participante 3); e durante a “produção ou apreciação de 

imagem”, em Cultura Visual (participante 4).  

Ademais, o meme é capaz de abrigar um potencial crítico sobre diversas questões da 

realidade dos alunos, “explícitas ou implícitas” (participante 9), já que “toda imagem foi 

construída de forma intencional” (participante 4). Dessa forma, “a compreensão dos memes faz 

com que o alunado crie posicionamento crítico sobre determinados assuntos” (participante 6), 

uma vez que “que cada elemento que o compõe não está ali em vão, mas atende a algum 

propósito e provoca algum efeito no leitor” (participante 8). 

Entretanto, vale destacar que não há unanimidade com relação a esse potencial, como 

destaca o participante 5, pois estes textos podem estar sendo “lidos e compartilhados com muita 

velocidade devido a seu aspecto humorístico, e não pela capacidade de gerar reflexão crítica”. 

Quando analisamos as respostas dos docentes sobre a “receptividade do tema 

abordado”, observamos que a seleção de temas específicos para atividades de análise e 

compreensão de memes pode favorecer o desenvolvimento do olhar crítico dos alunos, já que 

o contexto é fundamental para despertar o interesse “e aguçar a percepção crítica de forma mais 

centrada e delimitada” (participante 3). Como ressalta o participante 2: “Como circulam memes 

sobre inúmeros aspectos da vida humana (lembro dos últimos que vi: família, relacionamento 

amoroso, política, racismo, guerra, esportes, alimentação, diferença de classe social), acredito 

que o recorte temático seja uma imprescindível para "afinar" o olhar crítico dos alunos”. 

No que diz respeito ao tema selecionado para o minicurso, cumpre ressaltar, “é algo 

bem valorizado formação ofertada no curso. Essa motivação pode auxiliar os estudantes a lerem 

criticamente a construção dos memes e os interesses que estão por trás da escolha, do 

posicionamento de cada elemento” (participante 8). 

Dessa forma, constatamos, considerando as respostas à “avaliação dos objetivos do 

produto educacional”, que a maneira com que o minicurso online foi desenvolvido atendeu aos 

principais objetivos preestabelecidos, observando-se que suas atividades foram dispostas de 

forma satisfatória e efetiva – razão pela qual o produto pode ser considerado inovador, aplicável 

(e reaplicável) e acessível aos alunos, embora não se aproxime da metodologia de trabalho de 

alguns docentes.   
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As sugestões do participante 10 (que aparecem misturadas com os comentários gerais 

sobre o minicurso, na questão 10), foram acolhidas: revisamos o excesso de referências teóricas 

no texto e substituímos os vídeos que foram retirados da plataforma Youtube. 

Assim sendo, concluímos que o produto foi bem recebido pelos professores especialistas 

da área de linguagens da RFEPCT, ressalvando-se duas questões: da atualidade – uma vez que 

“os memes são dinâmicos, então, conforme o tempo passa, outras atividades de análise seriam 

interessantes para os alunos estabelecerem uma relação mais atual, talvez” (participante 10); e 

da adaptabilidade – já que o produto “precisa ter abertura para que o docente possa adaptá-lo 

conforme sua necessidade, de modo que o resultado esperado seja produto da junção do PE 

com as adaptações que o professor achar apropriadas". 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Esta pesquisa teve como objetivo principal contribuir para a ampliação do olhar dos 

alunos do Curso Técnico de Nível Médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque 

de Caxias, a partir dos aportes teórico-metodológicos da Gramática do Design Visual (GDV), 

desvelando o teor crítico de memes sobre relações de trabalho. Para tanto, foi desenvolvido um 

minicurso online para promover o letramento visual crítico por parte desses estudantes. 

Para fundamentar as discussões que foram realizadas durante a pesquisa, adotamos o 

referencial teórico sobre a multimodalidade, o letramento visual crítico na era digital e a 

Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006), que se relacionaram mais 

fortemente ao objeto da pesquisa. Consideramos, também, a contribuição de autores de 

diferentes áreas para abordar os memes de internet, como Blackmore (1999) e Shiffman (2014), 

e para estabelecer o diálogo entre educação e trabalho no campo da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil, como Ramos (2008) e Kuenzer (2016). 

Quanto à metodologia, utilizamos a abordagem qualitativa e intervencionista, a partir 

de Minayo (2010) e Teixeira e Megid (2017), respectivamente. Em função do contexto 

pandêmico ocasionado pela COVID-19, o minicurso oriundo da pesquisa não pôde ser aplicado 

diretamente para os estudantes, sendo avaliado por docentes altamente qualificados da área de 

linguagens da RFEPCT - que puderam representar o público-alvo da investigação.  

Para a análise dos dados gerados, optamos pela análise de conteúdo (BARDIN, 2010), 

por meio da qual adotamos uma sistematização das respostas que pudesse atender aos objetivos 

previamente propostos e à problemática da pesquisa. 

Ao término desse processo, pode-se concluir que as práticas educativas desenvolvidas 

com os gêneros digitais, especialmente os memes, podem contribuir para a ampliação do olhar 

dos alunos sobre a realidade, corroborando com as discussões acerca da formação integral na 

Educação Profissional e Tecnológica; que a abordagem temática com os memes pode colaborar 

para uma leitura mais crítica e aprofundada sobre as relações de trabalho na 

contemporaneidade; que a Gramática do Design Visual, embora não tenha sido suficientemente 

analisada pelos professores no questionário, pode ser utilizada como aporte no desenvolvimento 

do letramento visual crítico nas disciplinas da área de Linguagens, suscitando um maior 

interesse pedagógico para o potencial materializado nos memes.  

Para a continuidade desta pesquisa, identificamos que a Gramática do Design Visual 

(GDV), pode ser amplamente explorada em suas categorias e subcategorias, conforme a 

demanda dos memes que eventualmente surgirem para serem analisados. 
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É importante destacar, por fim, que os resultados da avaliação sobre o PE se mostraram 

positivos e ratificaram os pressupostos iniciais da pesquisa, o que tornou a proposta confiável 

para a utilização futura. Além disso, evidencia-se que o minicurso online cumpriu os principais 

critérios de aplicabilidade, mostrando-se aderente à linha de pesquisa Práticas Educativas em 

Educação Profissional e Tecnológica, do ProfEPT. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Produto Educacional: (Des)memetizando as relações de trabalho na EPT 

Descrição: Minicurso online desenvolvido nas plataformas Sway/Microsoft e Google 

Classroom 

Finalidade: Contribuir para o desenvolvimento do letramento visual crítico dos alunos do 

Curso Técnico de Nível Médio do IFRJ-CDUC 

 

     Principais referências:  

● Multiletramentos – Rojo (2012) 

● Letramento visual – Bamford (2003) 

● Letramento crítico – Barbosa e Maciel (2018); Janks (2016) 

● Gramática do Design Visual – Kress e Van Leeuwen (2006) 

● Memes – Dawkins (1976); Blackmore (1999); Shiffman (2014); Silva (2016) 

● Trabalho e educação – Antunes (2009); Ramos (2008); Ciavatta (2009)  

 

Local de aplicação: Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Duque de Caxias  

Público Alvo: alunos do Curso Técnico de Nível Médio 

 

Link do produto: https://classroom.google.com/c/MTU2NTY0NTE0NTg1?cjc=2uqbjad   
 
 
 

 
 

 

https://classroom.google.com/c/MTU2NTY0NTE0NTg1?cjc=2uqbjad
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM INICIAL 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO PARA OS PROFESSORES 
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