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RESUMO 

 

O advento das tecnologias vem permitindo o surgimento de novas formas de interação 
entre as pessoas. Devido sua facilidade de propagação, os memes apresentam 
possibilidades para o ensino-aprendizagem de Matemática. Diante disso, o presente 
artigo tem o intuito de analisar o modo como a Matemática vem sendo retratada pelos 
memes e identificar potencialidades educacionais desse gênero. Foram selecionados 30 
memes, postados em 10 páginas do Facebook de grande popularidade. Esses gêneros 
foram categorizados e analisados segundo: Tema; Humor e Potencialidades 
Educacionais. Notamos um tratamento de temas diversos, ligados a subáreas da 
matemática e a conscientização de atitudes. Além disso, foi observado o emprego do 
humor através de trocadilhos, de erros ou de visões estereotipadas da Matemática. No 
que se refere as potencialidades educativas, foram identificadas possibilidades de 
utilização dos memes como problemas matemáticos, como recursos para memorização 
de conceitos e para a formação de professores. A emissão de mensagens curtas, o forte 
apelo visual e o (quase sempre) uso do humor, fazem dos memes gêneros promissores 
para a sala de aula. Portanto, torna-se necessário uma maior exploração desses gêneros, 
a fim de contribuírem para reverter distorções constantemente difundidas em relação a 
Matemática e ao seu processo de ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO  

  

O advento das tecnologias digitais de informação e comunicação vem 

permitindo o surgimento de novas formas de interação entre as pessoas. O constante 

aprimoramento dessas ferramentas tecnológicas têm criado recursos que possibilitam o 
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acesso a um volume cada vez maior de informações em um espaço cada vez menor de 

tempo. Nesse sentido, a sociedade contemporânea tem demandado o desenvolvimento 

de recursos comunicativos cada vez mais otimizados. 

Conforme Recuero (2009, p.16), o surgimento da comunicação mediada pelo 

computador tem ocasionado modificações no modo de organização e mobilização 

social. Para a autora, esse tipo de comunicação “[...] mais do que permitir aos 

indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes 

fossem criadas e expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo computador”.  

No âmbito das redes sociais mediadas pelo computador, o grande número de 

informações disponíveis faz com que os emissores, visando difundir sua mensagem para 

um número máximo de pessoas, busquem tornar as mensagens cada vez mais atrativas. 

É nesse cenário que surgem os memes como recursos comunicativos.   

Devido a facilidade na propagação de suas mensagens, seja por conta do seu 

conteúdo sintetizado ou por empreender uma abordagem quase sempre associada ao 

humor, os memes apresentam potencialidades para sua utilização na educação escolar, e 

em particular, no processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Esse potencial 

educativo, ainda pouco explorado no âmbito da pesquisa em Educação Matemática, 

pode vir a contribuir com a divulgação da atividade matemática no ciberespaço.  

Diante do quadro acima exposto, o presente artigo tem o intuito de analisar o 

modo como a Matemática vem sendo retratada pelos memes e identificar 

potencialidades educacionais para o uso desse gênero no ensino-aprendizagem dessa 

ciência.  

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Devido a carência de formas de expressar sentimentos, sensações e emoções na 

comunicação virtual, surgem no âmbito da internet os emoticons (JABLONKA, 2012).  

Com o aprimorando constante das ferramentas computacionais, os emoticons 

foram gradativamente perdendo espaço para gêneros que integravam textos escritos, 

imagens, entre outros; que aguçavam os sentidos e possibilitavam a expressão de 

sentimentos no âmbito da comunicação pelo computador, de um modo mais próximo do 

contato presencial.  
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É nesse contexto da comunicação virtual que os memes surgem com o objetivo 

de “[...] expressar as emoções nas situações em que faltam os meios não verbais, 

expressar a sua atitude perante os assuntos tratados na conversa virtual” (JABLONKA, 

2012, p.112). 

Grande parte dos memes que aparecem nas redes sociais estão constantemente 

munidos de humor. Esse aspecto possui grande importância por mostrar, mesmo que de 

forma a provocar o riso, a real face das coisas (POSSENTI, 1998). Além disso, 

conforme Propp (1992), para que haja o riso é preciso saber ver o “ridículo” que 

geralmente é construído por trocadilhos, anedotas, erros de fala ou escrita. Para tanto, é 

preciso realizar alguma atividade mental, o que somente o ser humano pode fazer. 

Como apontam Gonçalves, Lima e Lima (2015), a produção dos memes é 

diversificada. Como todo gênero, a elaboração de um meme pode depender do público, 

do período, bem como do assunto que ele pretende abordar, de maneira simples e 

rápida. É nesse momento que surge a prática de remixagem, que Rojo e Barbosa (2015) 

caracterizam pela pratica de colagens que usam trechos de textos originais para a 

construção não só de memes, como também Anime Music Vídeo (AMV), mashup, entre 

outros.  

Na seção seguinte, discutiremos os aspectos metodológicos tomados pela 

presente investigação.  

 

METODOLOGIA DO TRABALHO  

 

Por ser considerada a rede social com maior número de membros da atualidade, 

com mais de 1,4 bilhões de usuários, a coleta dos memes foi restrita ao Facebook. 

Empregando o mecanismo de busca disponibilizado pelo próprio site, realizamos a 

coleta dos dados utilizando os seguintes critérios: pesquisa refinada às páginas 

(fanpages) e utilização da palavra-chave “Matemática”.  

Findadas as buscas, selecionamos as 10 páginas do Facebook mais populares 

entre os usuários, tomando como critério de popularidade o número de “curtidas” que 

cada fanpage possuía no dia e horário em que as buscas foram realizadas3. No quadro 1 

a seguir apresentamos  a lista de páginas tomadas como fonte de busca de memes: 

                                                
3 A busca foi realizada no dia 07/10/2015, às 10h00min.  
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Quadro 1: Ranking das fanpages segundo a popularidade 

 

POSIÇÃO NOME DA PÁGINA  CURTIDAS  

1º Matemática Fácil 181.969 

2º Toda a Matemática 148.564 

3º Matemática Rio com Prof. Rafael Procopio 81.703 

4º Só Matemática 58.948 

5º Matemática Depressão 56.276 

6º Matemática da Depressão 50.529 

7º Calcule Mais.:: Vídeo aulas de Matemática... 47.799 

8º Matemática? Absolutamente 42.217 

9º Matemática Divertida 27.367 

10º Matemática em exercícios com Prof. Gui 24.085 

 

Convém ressaltar que para fins de adequação da coleta de dados aos objetivos do 

presente trabalho, desconsideramos fanpages que não possuíam memes relacionados ao 

tema Matemática; ou que estivessem escritas em língua estrangeira, visando não 

comprometer a análise dos dados em caso de expressões idiomáticas.    

Definidas as páginas, passamos a coletar4 3 memes por fanpage, levando em 

consideração a data (mais recente) de postagem na linha do tempo (timeline). Esse 

processo resultou em um conjunto de 30 memes.  

 No que se refere a organização dos dados, optamos por realizar anotações dos 

aspectos observados em cada meme. Esse processo de organização dos dados visou 

sistematizar os elementos multimodais (combinação entre imagens e linguagem escrita) 

característicos dos memes, em apontamentos escritos.  

Concluídos os apontamentos, iniciamos a leitura e releitura desses materiais, 

visando a impregnação dos conteúdos contidos nos dados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Esse procedimento, aliado a interrelação de elementos descritos no arcabouço teórico e 

                                                                                                                                          
 
4 Todos os memes foram coletados no dia 07/10/2015, entre 21h30min e 23h30min.  
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na observação de aspectos recorrentes, culminou na classificação dos memes segundo 

três categorias, a saber: Tema; Humor; e Potencialidades educacionais.   

Discutiremos na seção seguinte, os resultados das discussões dos dados 

coletados.    

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 A categorização realizada em função do tema consistiu em dividir os memes 

segundo os seguintes conteúdos matemáticos: Conjuntos, Números e Operações; 

Álgebra, Funções e Cálculo; Matemática e aspectos ligados ao ensino e aprendizagem; 

Matemática e conscientização de atitudes; Fundamentos de Matemática. Essas 

subcategorias obtiveram, nesta ordem os seguintes percentuais: 30%, 23,3%, 20%, 

13,3%, 6,7%, 6,7%.   

Sendo o subtema mais recorrente “Conjunto, Número e Operações”, 

apresentamos logo a diante um exemplo de meme que compõe essa subcategoria:  

 

Figura 1: Meme pertencente a subcategoria Conjuntos, Números e Operações  

 

 

 

 Observa-se que o meme acima apresenta uma mensagem escrita em diferentes 

bases numéricas, que juntas compõem uma mensagem criptografada. Desse modo, o 

leitor do meme só compreenderá o sentido da mensagem caso conheça o conceito de 

bases numéricas e os procedimentos necessários para a conversão de números escritos 

em diferentes bases para a base decimal, empregada no sistema de numeração indu-

arábico. 
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 Em relação a segunda proposta de categorização, Humor , os memes foram 

analisados a partir de qual seria o estopim para o humor ou conforme a mensagem que 

cada meme visava transmitir.  

Essa categoria foi subdividida em quatro, que apresentamos no quadro 3 a 

seguir, juntamente com uma síntese de cada subcategorização e suas respectivas 

porcentagens:  

 

 

 

Quadro 3: Detalhamento da categoria Mensagem e Humor  

 

SUBCATEGORIA  SÍNTESE PORCENTAGEM  

Trocadilhos Reuniu memes que utilizaram o trocadilho entre símbolos, 
palavras e imagens como estratégia humorística.  

50% 

Erros matemáticos Reuniu memes em que o viés humorístico emergiram a partir 
de erros em conceitos ou procedimentos  matemáticos.  

16,7% 

Matemática como 
“bicho papão” 

Reuniu memes em que o humor se apresentava a partir de uma 
visão da matemática como algo  incompreensível, enfadonho, 

que traz sofrimento, entre outros. 

16,7% 

Sem foco no humor Reuniu memes que não tinha por objetivo o humor, e sim 
informar ou conscientizar.   

16,7% 

 

Como se pode notar, o humor através de trocadilhos foi a estratégia mais 

recorrente encontrada entre os memes (50%). Dessa forma, concordamos com o 

pensamento de Gonçalves, Lima, Lima (2015) que afirmam que não somente as 

imagens são importantes para a construção de humor dos memes, mas também as 

palavras. Para as autoras, as imagens servem de contextualização sobre o tema e as 

palavras constroem o humor quando são, muitas vezes, colocadas em seu sentido 

figurado. A seguir, apresentamos um dos memes classificados nessa subcategoria:  
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Figura 2: Meme pertencente a subcategoria Trocadilhos  

 

 

 

É possível verificar que o trocadilho utilizado pelo meme para atribuir um 

aspecto humorístico a mensagem, consistiu no jogo de palavras “esfera”, que seria o 

sólido geométrico cuja fórmula para o cálculo do volume foi apresentada como 

resposta; e “ex-fera”, característica atribuída ao tigre morto, a partir da junção do 

prefixo “ex” (no sentido de que o animal deixou de ser aquilo que era) com o adjetivo 

“fera” (atributo do tigre). 

Uma terceira categoria emergente, nomeada Potencialidades educacionais, 

consistiu em analisar nos memes coletados, possibilidades para inserção desse gênero 

textual no processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Dentre os 30 memes 

selecionados para discussão no âmbito do presente trabalho, identificamos que 26 

apresentavam as seguintes possibilidades de utilização educacional: 

 

- Memes como problemas matemáticos: Possibilidades de utilização dos memes em 

substituição ou complementação aos enunciados de problemas matemáticos descritos 

em linguagem vernácula escrita.  

- Memes para Memorização: Emprego dos memes, atrelado ou não ao aspecto 

humorístico, para memorização de fórmulas, propriedades, conceitos matemáticos, etc.  

- Memes como estopins para reflexões no âmbito da formação de professores: Reuniu 

memes que tratam de elementos relacionados ao processo de ensino, aprendizagem, 

avaliação, perspectiva da atividade matemática pela sociedade, etc.  
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As subcategorias acima obtiveram: 53,8%, 30,8% e 15,4%, respectivamente. A 

seguir, apresentamos um exemplo de meme classificado na subcategoria “Meme como 

problemas matemáticos”:  

 

Figura 3: Meme pertencente a subcategoria Meme como problemas matemáticos  

 

 

 

O autor do meme se utiliza da adaptação do conceito de grandezas diretamente 

proporcionais e do procedimento matemático usualmente conhecido como Regra de 3 

para conscientizar o leitor da suposta relação direta entre estudos e aprovação, 

provavelmente em alguma avaliação escolar. Na adaptação proposta pelo autor, cada 

palavra funciona como uma incógnita e as frases são formadas pelo produto entre as 

palavras. Convém ressaltar que diferente da multiplicação entre números, a operação 

empregada no meme não possui propriedade comutativa, ou seja, a alteração da ordem 

entre os fatores (palavras) alteraria o produto (frase).   

Um dos potenciais pedagógicos do referido meme consiste em apresentar um 

problema com adaptações de saberes matemáticos, fazendo com que os estudantes 

precisem empreender uma transferência de aprendizagem. Conforme Núñez, Faria e 

Braz (2004), a transferência de aprendizagem consiste no mecanismo de mobilização de 

conhecimentos (conceituais, procedimentais e/ou atitudinais) previamente apreendidos 

em novas situações. 

Desse modo, caberia aos alunos saberem o conceito e o procedimento estudado 

em sala de aula para conseguirem efetuar a transferência dessa aprendizagem para novas 
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situações, sendo capazes de compreender as singularidades e limitações de cada 

problema, que podem demandar ajustes para utilização dos conhecimentos adquiridos.   

 

CONCLUSÕES 

 

 Tendo como características a emissão de mensagens curtas, o forte apelo visual 

e o (quase sempre) emprego do humor, os memes se tornaram importantes recursos 

comunicativos usados no âmbito das redes sociais mediadas pelo computador. Esses 

aspectos fazem com que esses gêneros textuais sejam promissores para utilização no 

contexto educacional.  

 Se propondo a analisar os modos como os memes retratavam a Matemática e 

pontuar possibilidades de inserção desses recursos comunicativos no processo de 

ensino- aprendizagem, o presente trabalho catalogou memes publicados em páginas 

encontradas na rede social Facebook e os categorizou em função do tema; do humor; e 

das potencialidades educativas. 

 Em relação aos temas discutidos pelos memes, observamos que as temáticas se 

distribuíram por diferentes subáreas da Matemática como: Aritmética, Álgebra, 

Geometria, Trigonometria, Cálculo Diferencial e Integral, etc. Além de tratar de 

subáreas dessa ciência, os memes apresentaram relações da Matemática com a 

conscientização para a adoção de novas atitudes ou a temas ligados ao ensino, a 

aprendizagem, a avaliação, aos fundamentos dessa ciência, entre outros.  

No que se refere ao humor, a elaboração de piadas a partir de erros matemáticos, 

trocadilhos com conceitos e visões estereotipadas da atividade matemática, foram 

algumas das estratégias utilizadas pelos criadores dos memes para emissão das 

mensagens. Convém ressaltar que o uso dos memes não se restringiu aos fins 

humorísticos. Como foi possível notar, alguns dos memes coletados tiveram como foco, 

meramente informar e conscientizar os leitores.     

Sobre as potencialidades educativas dos memes, foi possível identificar o uso 

desses gêneros como problemas matemáticos, para fins de entretenimento; e como 

recursos para memorização de conceitos. Além disso, alguns memes apresentaram 

potencialidades para utilização no âmbito da formação de professores, em atividades de 
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reflexão e análise de concepções da Matemática bastante comuns entre os alunos que 

possam estar gerando aversão ou desestimulando a aprendizagem.     

Considerando a grande popularidade dos memes nas redes sociais, torna-se 

necessário ampliar o número de pesquisas que tenham como enfoque analisar os modos 

como os memes retratam as disciplinas escolares no ciberespaço; ou ainda que discutam 

as potencialidades de utilização dos memes na Educação. 

Portanto, esse potencial educativo ainda pouco explorado no âmbito da pesquisa 

em Educação Matemática, pode vir a contribuir com a divulgação da atividade 

matemática a partir do uso dos memes, visando reverter distorções constantemente 

difundidas em relação a Matemática e ao seu processo de ensino-aprendizagem.  
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