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RESUMO 

 

 

DUARTE, Ana Carolyna Maia. O Ensino de História através dos memes: Um estudo de 

caso a partir da Era Vargas. 2019. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Os memes são um fenômeno contemporâneo virtual, que apresentam, através do humor, 

possibilidades didáticas para se tratar a História na sala de aula. Afim de integrar meme e 

História, a presente pesquisa traz a Era Vargas (1930- 1954) como período delimitador, tendo 

em vista que este período é de grande importância para a História do Brasil e gera interesse 

até hoje. Assim, a pesquisa analisa os memes e seu contexto histórico, bem como traz um 

panorama acerca da Era Vargas. Por fim, oferece propostas de sequências didáticas que deem 

conta da junção de tais conceitos. Portanto, esta pesquisa objetiva pensar e propor uma 

relação entre História, sala de aula e o uso dos memes, selecionando o período da Era Vargas 

como norteador da discussão. 

 

 

Palavras-chave: Meme. Era Vargas. Ensino de História. 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

DUARTE, Ana Carolyna Maia. The Teaching of History through memes: a case 

study of the Vargas Era. 2019. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Memes are a virtual contemporary phenomenon and they present, through humor, 

didactic possibilities to approach History in the classroom. In order to integrate meme 

and history, the present research brings Vargas Era (1930-1954) as a delimiting period 

since this period is of great importance for the History of Brazil and generates interest 

until today. Thus, the research analyzes the memes and their historical context, as well 

as brings a panorama about the Vargas Era. Finally, it presents proposals of didactic 

sequences that reach the combination of such concepts. Therefore, this research aims to 

think and propose a relationship between History, classroom and the use of memes, 

selecting the period of the Vargas Era as the guide of the discussion. 

 

 

Keywords: Meme. Vargas Era. History teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

 
 

 

LISTA DE IMAGEM E MEMES: 

 

Imagem 1: Compilado de memes do Tom......................................................................17 

Meme1: Meme sobre a Política do café com leite..........................................................40 

Meme 2: Meme sobre a Revolução de 1930...................................................................40 

Meme 3: Meme sobre a Política do café com leite.........................................................40 

Meme 4: Meme sobre a queima de café..........................................................................42 

Meme 5: Meme sobre a queima de café..........................................................................43 

Meme 6: Meme sobre a queima de café..........................................................................43 

Meme 7: Meme sobre a Revolução Constitucionalista...................................................44 

Meme 8: Meme sobre a Revolução Constitucionalista...................................................44 

Meme 9: Meme sobre a Revolução Constitucionalista...................................................45 

Meme 10: Meme sobre perseguição aos comunistas.......................................................45 

Meme 11: Meme sobre golpe do Estado Novo...............................................................47 

Meme 12: Meme sobre golpe do Estado Novo...............................................................48 

Meme 13: Meme sobre golpe do Estado Novo...............................................................48 

Meme 14: Meme sobre fechamento do Congresso.........................................................48 

Meme 15: Meme sobre Constituição..............................................................................49 

Meme 16: Meme sobre Constituição..............................................................................49 

Meme 17: Meme sobre postura nacionalista de Getúlio Vargas....................................49 

Meme 18: Meme sobre a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial.................................50 

Meme 19: Meme sobre a vitória de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais..............52 

Meme 20: Meme sobre solução para o possível golpe de estado....................................52 

Meme 21: Meme sobre sair da vida para entrar na história.............................................52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO...............................................................................................10 

2. MEMES............................................................................................................14 

     3. A ERA VARGAS................................................................................................21 

3.1 Antecedentes............................................................................................................22 

3.2 Revolução de  1930.................................................................................................23 

3.3 Governo Provisório..................................................................................................26 

3.4 Governo Constitucional...........................................................................................27 

3.5 Estado Novo............................................................................................................28 

3.6 Redemocratização....................................................................................................30 

3.7 Segundo Governo....................................................................................................32 

4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA................................................................................34 

4.1 Memes como ferramenta para o Ensino de História................................................34 

4.2 Planos de Aula.........................................................................................................38 

4.2.1 Aula 1: Final da 1ª República e Revolução de 1930.............................................38 

4.2.2 Aula 2: Governos Provisório e Constitucional.....................................................40 

4.2.3 Aula 3: Estado Novo.............................................................................................45 

4.2.4 Aula 4: Redemocratização e 2º Governo..............................................................50 

4.2.5 Aula 5: Apresentação de trabalho e Avaliação.....................................................52 

    5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................54 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................57 

REFERÊNCIAS DOS MEMES.................................................................................61 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo contemporâneo tudo muda o tempo todo. Embora avanços 

tecnológicos sejam uma constante na história do homem desde a invenção do fogo, é 

inegável que a tecnologia exerce um papel importante e uma forte influência na visão de 

mundo e no agir do homem contemporâneo. Estamos absortos por um tempo de 

mudanças e velocidade, em que informação, conhecimento e internet caminham, muitas 

vezes, juntos.  

Neste cenário, o ato de educar mostra-se como um desafio. Não que antes não o 

fosse, a tarefa de educar, de lidar com o outro (muitos outros ao mesmo tempo), de 

transmitir o conteúdo, de estabelecer relações, de tornar atraentes conceitos, de mostrar 

utilidade no exposto nunca foi tarefa fácil. Porém, os desafios do professor aumentam 

com o passar dos anos. O mundo muda e a escola e os alunos (e nós mesmos) também. 

Desta forma, devemos tentar sempre acompanhar as grandes transformações as quais 

somos submetidos.  

No momento atual, tecnologia e internet são instrumentos presentes o tempo 

inteiro no cotidiano de todos. Por isso, devemos nos atentar para a importância e 

influência delas no mundo contemporâneo. Devemos aprender, assim, a identificar 

presenças, ausências e premissas que regem o comportamento do homem para 

podermos reconhecer e responder aos desafios contemporâneos. 

O serviço pedagógico de ensinar a História está, também, resignado a essas 

mudanças constantes. De acordo com isso: 

 

Ora, sendo o “fazer histórico” mutável no tempo, seu exercício 

pedagógico também o é. Eu diria que ensinar História é uma atividade 

submetida a duas transformações permanentes: do objeto em si e da 

ação pedagógica. O objeto em si (o “fazer histórico”) é transformado 

pelas mudanças sociais, pelas novas descobertas arqueológicas, pelo 

debate metodológico, pelo surgimento de novas documentações e por 

muitos outros motivos. A ação pedagógica muda porque mudam seus 

agentes: mudam os professores, mudam os alunos, mudam as 

convenções de administração escolar e mudam os anseios dos pais. 

Ainda que a percepção sobre as mudanças na escola sejam mais lentas 

do que as de outras instituições da sociedade, ela certamente muda, e, 

eventualmente, até para melhor. 

Bem, se estamos concluindo que o “fazer histórico” muda bastante, se 

estamos concluindo que a escola muda também, é imperativo pensar 
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que a renovação do ensino de História deve ser trazida constantemente 

à tona. (KARNAL, 2009, p. 8-9)  

  

Assim, é necessário que tenhamos em mente que o “fazer histórico”, referido por 

Karnal, acompanha as transformações e mudanças do mundo, porque o reflete e o 

revela. O ensino de História deve também acompanhar essas transformações a partir da 

busca (e aplicação) de métodos capazes de instaurar uma renovação. 

Com isso, vemos que atualmente vivemos em um mundo onde múltiplas 

possibilidades de saberes são ofertadas a partir do advento da mídia. Por se constituir 

como um conjunto dos diversos meios de comunicação, que têm como finalidade 

disseminar informações e conteúdos variados, o universo midiático abrange uma série 

de diferentes plataformas e possibilidades para a sociedade. É neste mundo de jornais, 

revistas, televisão, rádio e internet que nossos alunos foram criados e é neste ambiente 

de convivência com tecnologias e recursos variados que constituem, assim, em muitas 

opções de explorar e ver o mundo, que são formados. Dessa forma, podemos intuir que 

o olhar o mundo mudou e se ampliou. Sendo assim, espera-se que a escola acompanhe 

essas transformações, trazendo para o seu meio essas múltiplas possibilidades com as 

quais os alunos convivem diariamente. 

 Nestes termos, Napolitano (1999) cunha o termo midiabilidade para   definir “a 

existência de um campo social dominado pela mídia, sobretudo a mídia eletrônica, 

catalisando um conjunto de experiências e identidades sociais”, demonstrando o quanto 

somos influenciados e impactados pelas possibilidades trazidas pela mídia. 

 Neste cenário, a internet surge mais recentemente e vem se consolidando como 

importante meio de comunicação. O poderoso veículo de informação, formação e 

entretenimento, vem se mostrando como possibilidade de produção de conhecimento. 

Ademais, observamos que ela tem ganhado muito espaço entre os jovens: redes sociais, 

Youtube, games, entre outros; é um novo mundo de possibilidades abrindo-se. Para 

além das possibilidades, o ambiente virtual traz uma nova linguagem e forma de 

experenciar o mundo e a sociedade.  

 Neste ambiente da internet vemos surgir um fenômeno e novo gênero midiático: 

os memes. Os memes constituem-se, de maneira prática e concisa, como imagens 

carregadas de referências que, muitas vezes, têm tom humorístico e que se consolidam 

como tal a partir da noção e entendimento de uma construção que se dá de forma 

compartilhada, nunca isolada, mesclando memórias, referencias sociais, históricas e 
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culturais, entre outros. Assim sendo, visam, em essência, estabelecer relações com o 

mundo; mais ainda, podem ser entendidos como importantes instrumentos para se 

entender e enxergar o mundo atual, pois são fruto de seu tempo e dizem muito sobre ele.   

Nestes termos é possível perceber que a escola ganha mais um desafio: atualizar 

suas práticas tendo em vista todos esses movimentos e universos, entendendo que agora 

é preciso apropriar-se dessas novas linguagens. Dito isso, os memes podem ser uma boa 

ferramenta para sala de aula, uma vez que fazem uma aproximação do dia a dia do 

aluno com a matéria. E é com este intuito que este trabalho tem como proposta fazer do 

meme objeto de estudo, bem como ferramenta para o ensino de História. 

Sendo assim, o presente estudo terá como objetivo principal pensar o uso de 

memes no ensino de História. Os memes são um fenômeno recente, se consolidando 

como um novo gênero midiático, que necessita de uma linguagem nova, bem como um 

olhar diferenciado e atento e que dê conta de sua complexidade e da mescla de 

referências que ele carrega. 

O que se entende, de forma geral, é que os memes são um produto da cultura 

popular, que traduzem o mundo e a contemporaneidade e que dialogam, pela presença 

no cotidiano, com os alunos. Desta forma, como já dito, espera-se que esta interação 

seja mais um instrumento de aproximação entre o aluno e a História. Ao propor uma 

aula que mescle itens e referências presentes no cotidiano do aluno, projeta-se que haja 

maior participação e interesse deles com a matéria.  

A proposta deste trabalho necessita, então, que se faça uma integração entre 

meme e História. Afim de melhor estruturação optou-se por utilizar um período 

histórico específico, a saber, a Era Vargas. Embora o uso de memes seja possível em 

qualquer momento histórico, durante pesquisas identificou-se diversas produções sobre 

este período. Isso demonstra que a Era Vargas ainda se caracteriza como conteúdo de 

muita curiosidade, instigando uma significativa parcela das pessoas que consomem 

História.  

O uso dos memes como ferramentas no ensino traz a possibilidade de trabalhar 

com os alunos, além do conteúdo da disciplina, noções de interpretação de texto, análise 

de imagens e exercício de correspondência da imagem com o fato histórico. 

No que tange à estrutura do presente trabalho, indica-se que ele se dividirá em 

dois capítulos teóricos, nos quais se pretenderá discutir a noção e caracterização dos 

memes, em um primeiro momento. Logo após, será trazida a exposição e análise 

histórica do período da Era Vargas. Deste modo, pretende-se dar o embasamento teórico 
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sobre os principais eixos que compõem o trabalho. Ao final, um capítulo que se focará 

na sequência didática, no qual serão expostas propostas de aulas que deem cabo da 

aplicação prática, do uso do meme em sala de aula, afim de demonstrar seu potencial 

como instrumento a ser utilizado pelo professor. 

Em síntese, a relevância do meme como objeto deve-se ao fato de que é 

necessário acompanhar as transformações sociais, trazendo elementos que dialoguem e 

que atraiam os alunos objetivando uma melhor experiência e construção de um fazer 

História em sala de aula. 
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2 MEMES
1
 

 

Memes são um fenômeno da contemporaneidade: repletos de humor, referências 

e críticas, constituem-se como instrumentos que refletem e visam as relações da 

sociedade. Em linhas gerais, eles apresentam-se como imagens que carregam muitas 

referências. Segundo Chagas (2015), “Memes não se tratam de unidades, peças avulsas 

e isoladas, com significado intrínseco. Ao contrário, atuam sempre em grupos, e se 

caracterizam por ganhar contexto de acordo com o olhar sobre o conjunto”. Ou seja, não 

são como imagens chapadas, um produto final, e sim como um conjunto, produto do 

coletivo, e por isso dependem do contexto para existirem. Isso porque ele se alicerça na 

ideia de construção compartilhada, já que são como complexos informacionais que só 

tem significado em conjunto. Ainda segundo Chagas,  

 

(...) Antes de mais nada, é preciso reforçarmos o entendimento de 

Shifman
2
 sobre a necessidade de avaliarmos os memes não como 

unidades de conteúdo isoladamente apreensíveis, mas como conjunto 

semântico, coleção, sem o que não é possível alcançar seu significado. 

Depois, é preciso entender que o estudo dos memes obedece às 

dificuldades impostas por qualquer análise de conjuntura. Muito 

embora, eles se apresentem como peças fluidas, que circulam em 

grande velocidade pela rede, é simplesmente impossível caracterizar 

os memes como tal em tempo real. O olhar do pesquisador se dá 

sempre em retrospecto, porque é assim que o conjunto ganha sentido. 

O que faz de um meme um meme? Simples. É a construção 

compartilhada de significados. Em outras palavras, os memes são uma 

experiência de memória social. (CHAGAS, 2015, n.p.) 

 

 Inerente a isso também está a ideia de que, como produto cultural, um meme não 

deve ser desvinculado das experiências sociais de quem o cria e isso porque ele depende 

(e é fruto) do repertório cultural de seu criador, das relações sociais, memórias e 

referências.  

 Uma outra questão essencial é a noção de que memes também se configuram 

como um novo gênero midiático ou uma nova linguagem que requer, para seu melhor 

entendimento, uma outra experiência de letramento, que precisa de uma habilidade 

                                            
1
 Ainda sendo um campo recente de estudo, uma indicação acertada de local de pesquisa de imagens e 

referências de estudos e artigos é o #MuseudeMemes, projeto da Universidade Federal Fluminense. Pode 

ser encontrado através do link: http://www.museudememes.com.br  
2
 Limor Shifman é uma importante pesquisadora de memes, que dá ao meme um sentido sociocultural. 
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técnica e um conhecimento cultural que favoreçam e auxiliem no reconhecimento das 

referências constitutivas do meme.  

 No que diz respeito à origem e história do meme, tem-se que seu surgimento se 

deu de forma despretensiosa em 1970 na sociobiologia quando o etólogo Richard 

Dawkins aplica o termo para dar conta dos processos de evolução cultural e replicação, 

que lhe chamaram atenção quando iniciou sua defesa sobre determinismo genético, em 

seu livro “The Selfish Gene”. Afim de uma explicação sucinta sobre a criação do termo 

por Dawkins, Chagas (2018) traz em artigo para a Revista ZUM que o etólogo britânico 

cunha o termo com o intuito de confrontar, a partir de argumento ambivalente, a 

perspectiva do determinismo genético. Assim,  

 

Dawkins dizia que os genes se apresentam como replicadores, 

carregam informações através das gerações. Para criar um paralelo 

entre biologia e uma controversa ideia de evolucionismo cultural, 

Dawkins propõe (e assim criou o termo) que os memes funcionam 

como uma espécie de unidade replicadora da cultura, levando adiante 

nossas ideias. (CHAGAS, 2018, n.p.) 

 

A partir de explicação contida no site de #MUSEUdeMEMES (2019), é possível 

compreender
3
, ainda, memes são ideias que se propagam pela sociedade e que dão 

sustentação para determinados ritos ou padrões culturais. Racismo, folclore, moda e 

quase tudo que conhecemos hoje no ambiente da cultura seria, para o autor, um meme. 

 O conceito de Dawkins, como visto a partir do exposto, sobre meme é muito 

diferente do que se conhece hoje como sendo meme, o chamado meme de internet. 

Porém, a figura de Dawkins é importante para o estudo de memes, uma vez que 

possibilita a apreensão e vislumbre do processo de evolução, reapropriação e 

transformação que o conceito de meme sofreu ao longo dos anos. Quanto a isso, Chagas 

diz: 

 

(...) Mesmo quando sabemos que menes e memes de internet são 

ideias que correspondem a fenômenos radicalmente distintos, a 

menção a Dawkins é invariavelmente recorrente, como explicação 

causal de um sucessivo processo de reapropriações que culmina na 

transformação do conceito de meme em meme ele mesmo. Sabemos 

que os memes de internet, diferentemente dos memes de Dawkins, são 

materializados por uma mídia, e se constituem como uma linguagem 

                                            
3
 No site do #MUSEUdeMEMES é possível encontrar vários textos onde é possível encontrar 

teorização e reflexão acerca da história e da importância do meme. Este, em específico, pode 
ser encontrado no link a segui http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/ 

http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/
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comunicacional própria do ambiente social da web. (CHAGAS, 2015, 

n.p.) 

 

 Sabe-se que, ao longo dos anos, o conceito de meme foi evoluindo e se 

aproximando do que conhecemos atualmente. Deve-se fazer uma menção, neste sentido, 

à psicóloga Susan Blackmore que foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento e 

adaptação da ideia de Dawkins, o que levou a uma possível construção das bases para a 

ideia de memética como campo de estudo. Blackmore entendia que os memes 

originavam e complementavam o trabalho dos genes e, sendo assim, exerciam efeitos 

sobre o ambiente natural.  

 Outra pesquisadora importante na discussão e reflexão acerca dos memes é a 

israelense Limor Shifman, que entende os memes a partir da ideia de um novo gênero 

midiático. Além disso, também reflete sobre o caráter sociocultural do meme, ao 

considerar em sua análise as dinâmicas de variação e reapropriação cultural que o meme 

encontra na internet. 

 A partir disso, se percebe que o meme só ganha status de expressão de 

comunicação tal como conhecemos hoje em dia entre as décadas de 1990 e 2000, 

quando a Internet ganha força e gera sua ressignificação. E este processo se dá à medida 

que a visão acerca do meme passa a ter um viés mais ligado à cultura.  

 Esta ressignificação dá-se no início nas décadas de 1990 quando usuários de 

grupos de discussão e fóruns especializados em jogos, na internet, passaram a usar tal 

termo para se referir ao ato de compartilhar conteúdos digitais. Neste momento, memes 

passam a carregar uma perspectiva mais ligada à cultura e passam, também, a serem 

compreendidos como mídia. Esta maneira de observar os memes e de os referenciarem 

vai evoluindo até que nos anos 2000 eles passam a ser caracterizados como um novo 

gênero midiático. Isso se dá porque já começam a ser identificadas uma estética e 

linguagem próprias e características dos memes.  

 Ao pensar e caracterizar os memes deve-se ter em mente, à princípio, que os 

memes de internet, embora sejam comumente associados a imagens, não se resumem 

somente a elas: eles também podem se apresentar em formas variadas como hashtags, 

vídeos, textos, entre outros. Porém, a forma como ele é mais lembrado e associado é 

através da chamada Image macro, entendidas como imagens com legendas sobrepostas.  

 Além da imagem, outro fator é recorrentemente associado aos memes: o humor. 

Embora os memes nem sempre venham acompanhados de uma perspectiva e intenção 
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de fazer rir
4
, o humor é um artifício comumente encontrado na produção deles. O humor 

dá ao meme uma leveza e ironia que, muitas vezes, auxiliam na propagação da imagem, 

fazendo com que chegue a mais pessoas e seja replicada mais vezes. 

 O ponto fulcral para se pensar o conceito de meme, como já dito, é considerá-lo  

como pertencente a um contexto, que carrega consigo referências e que pressupõe uma 

coletividade, na medida em que só se significa e se constitui quando em conjunto. Nesse 

sentido, é importante ter-se em mente que o meme caracteriza-se como um elemento 

que tem características de conteúdo comuns, que circulam e são ressignificados na 

internet de forma intencional. A imagem a seguir, se relaciona e exemplifica tal noção: 

 

 

Fonte: A autora 

 

                                            
4
 Um exemplo dessa vertente de memes em qeue não há a intenção de humor, foi a hashtag viral 

#meuprimeiroassédio, que consistiu na mobilização de inúmeras mulheres que compartilharam suas 

experiências e as primeiras situações em que sofreram assédio. Tal mobilização foi motivada por uma 

situação de assédio sexual infantil, na qual uma participante do programa televisivo Masterchef Júnior, de 

12 anos, recebeu comentários de teor obsceno nas suas redes sociais. Tal campanha é entendida como 

meme por conta de seu caráter coletivo, que foi capaz de impactar, unir e mobilizar várias pessoas, 

propagando-se nas redes sociais. 
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         A imagem é constituída por um compilado de memes. A partir dela é possível 

enxergar, de forma clara, a noção de que são construídos em conjunto e são 

ressignificados e reapropriados à medida que são espalhados na rede. Na imagem, é 

possível ver a mesma cena de desenho, a saber, a do gato Tom do desenho Tom e Jerry 

à espreita, entrando em um cômodo de forma discreta. Às cenas, foram incorporadas 

modificações nas imagens e textos que relacionam cada uma delas a um período 

histórico específico, demonstrando assim, o caráter transformador e modificador no qual 

o meme insere-se. 

Ademais, é possível compreender que os memes não se propõe a apresentar-se 

como espelho da realidade, mas sim como uma ressignificação dessa realidade, 

recriação dela, e o são justamente porque no seu cerne caracterizam-se como reações ao 

mundo, aglutinam-se à realidade. Com outras palavras, memes seriam como uma 

espécie de coleção de textos, de conjunto de conteúdos que se constroem coletivamente 

e que tem seu significado alterado, ganhando novas versões à medida que se espalham 

na rede e que refletem a realidade e o contexto social em que estão inseridos seus 

criadores e reprodutores.  

 Neste sentido, a partir de discussão acerca de como fazer uma crítica memeal, 

Ramos reflete:  

(...) o meme de internet não requer aprovação canônica para ser 

reconhecido e apreendido culturalmente. Ele ganha sentido quando o 

humor que lhe é subjacente vem à tona através de um contexto. O 

meme é, nesta acepção, expressão simbólica e material do espírito 

humano em sua ansiedade por traduzir o mundo a partir de sua própria 

percepção e força artística. (RAMOS, 2018, n.p.) 

  

Nestes termos, o meme é enaltecido como uma expressão humana de 

necessidade de tratar sobre os questionamentos e acontecimentos do mundo, o que 

reforça a ideia de que ele é uma manifestação cultural e que ele é produto do seu tempo, 

refletindo sobre ele.  

Desta forma, torna-se possível exprimir que como produto e reflexo de seu 

ambiente e tempo, os memes possuem diferenças de conteúdo, propagação e 

assimilação dependendo da região do mundo em que se esteja, ou seja, cada país e 

região tem sua forma específica de relacionar-se com os memes e eles retratam como as 

pessoas que vivem naquele ambiente lidam com as questões sociais, políticas e 

econômicas às quais estão submetidas naquela vivência e realidade específica.  
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 Os memes de internet têm como importante componente a sua capacidade de 

proliferação. Embora sejam diferentes de virais, também carregam consigo esta noção. 

A proliferação se dá, principalmente, pela facilidade que se encontra atualmente em 

fazer manipulação digital, fato que viabiliza a criação, consumo e circulação do meme e 

de seu conteúdo. 

 No que diz respeito à diferenciação existente entre memes e virais tem-se, 

essencialmente, que viral é o que se espalha rapidamente e atinge um grande número de 

pessoas, enquanto o meme depende de conteúdos circulados e ressignificados, ou seja, o 

meme ganha versões à medida que se espalha e o viral apresenta-se como um produto 

único que se espalha com muitos exemplares. Embora diferentes, ambos necessitam de 

identificação e de um contexto para que sejam reproduzidos, ou seja, ambos dependem 

da proliferação e da participação dos usuários para tornarem-se e constituírem-se como 

tais. 

 Segundo matéria do HuffPost Brasil
5
, meme e memória relacionam-se da mesma 

maneira que o gene e a genética, uma vez que se mostram como ideias e conceitos que 

são transmitidos conforme consentimento e aglutinação das pessoas. Ainda segundo a 

reportagem, os memes surgem a partir de uma ressignificação e reapropriação de uma 

mensagem e tem a forma de uma piada interna, ou seja, de um valor que é 

compartilhado socialmente. 

 Dito isso, é possível perceber que memes são representações sociais e 

demonstram suas principais aspirações, preocupações e interesses através de suas 

imagens. Com isso, fazem parte e dialogam com o cotidiano da sociedade e dos alunos, 

que fazem parte dela. Por ter ação na internet, faz parte do imaginário dos jovens, 

cenário em que atuam como autores e leitores dos memes e compartilham de muitas das 

referências que eles carregam. 

 Assim sendo, entende-se que os memes são importantes objetos de estudo na 

medida em que mostram-se como ferramentas em potencial para o ensino. O presente 

trabalho espera evidenciar que o meme é mais do que um besteirol encontrado na 

internet, ele é mais um instrumento midiático que pode ser utilizado por professores 

como elo de ligação entre a História e a realidade em que o aluno está inserido. O que se 

                                            
5
 A entrevista completa pode ser encontrada em: https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-

professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-

da_a_22099250/?fbclid=IwAR0qJEfpOdA5Z6_fE0PCiykrVmiPomMf9KALhlQaYMCCHok4Vyoy4tzlb

Bk Acessado em 17 de dezembro de 2018 às 20:30 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR0qJEfpOdA5Z6_fE0PCiykrVmiPomMf9KALhlQaYMCCHok4Vyoy4tzlbBk
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR0qJEfpOdA5Z6_fE0PCiykrVmiPomMf9KALhlQaYMCCHok4Vyoy4tzlbBk
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR0qJEfpOdA5Z6_fE0PCiykrVmiPomMf9KALhlQaYMCCHok4Vyoy4tzlbBk
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR0qJEfpOdA5Z6_fE0PCiykrVmiPomMf9KALhlQaYMCCHok4Vyoy4tzlbBk
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espera é que haja maior identificação e reconhecimento do aluno com os conteúdos 

propostos, gerando maior interesse em relação à matéria.  
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3  ERA VARGAS 

 

Getúlio Vargas foi um estadista de grande importância na história do país. A 

lembrança de seu nome e de sua trajetória à frente da presidência do Brasil fez com que 

surgissem diversas expressões que se ligam à sua figura: o “pai dos pobres”, “a mãe dos 

ricos”, “o chefe do nacionalismo” e o “líder trabalhista” são algumas das referências 

feitas a ele. E isso porque seu nome e sua trajetória política estão sempre associados ao 

desenvolvimento industrial e direitos sociais, porém, sua figura também é marcada e 

associada ao autoritarismo e perseguições políticas. O que se pode notar, dessa forma, é 

que Getúlio Vargas tem uma biografia e trajetória política bem complexa, mas que foi 

de extrema relevância e importância na transformação do país na época.  

 A Era Vargas tem seu início em 1930 quando Vargas torna-se presidente por 

meio de um movimento popular e militar que derrubou o então governo constitucional 

vigente. No que diz respeito ao término de tal período, D’Araujo (2004) pondera que há 

divergências e discussões historiográficas que apontam épocas e datas distintas. Diz ela: 

 

É fácil afirmar que a Era Vargas inicia-se em 1930. Não temos, 

contudo, a mesma certeza para estabelecer o seu fim. Para alguns, 

terminou em 1954, com a morte do presidente. Para outros, em 1964, 

quando os militares tomaram o poder valendo-se de um golpe e 

instituíram uma ditadura que duraria 21 anos e, para outros, teia 

chegado até o século XXI. Por que a polêmica? 

Para começar, o que chamamos de Era Vargas não diz respeito apenas 

a um período formal de governo ou à duração de um plano 

econômico. Chama-se Era Vargas o conjunto das políticas econômicas 

e sociais introduzidas no país por Getúlio Vargas a partir de 1930, que 

marcaram de maneira indiscutível o processo de industrialização, 

urbanização e organização da sociedade brasileira. (D’ARAUJO, 

2004, p. 8) 

   

A partir do exposto, é possível perceber que a chamada Era Vargas abarca mais 

do que somente o período que compreendeu o tempo que Vargas ficou no poder, e isso 

porque a Era Vargas caracteriza-se como uma forma de fazer política, de dirigir o país, 

em que o governo tem forte participação e poder de decisão maior do que o da 

sociedade e do mercado. Um modelo em que o Estado não executava a vontade do 

povo, mas sim dirigia este povo. Assim, ao Governo caberia decidir o mais conveniente 

a todos, deveria mostrar como a sociedade e a economia deveriam organizar-se e quais 

seriam as prioridades. Dessa maneira, o governo deveria ser capaz de mostrar as 
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soluções econômicas, políticas e sociais, bem como implementá-las quando acreditasse 

ser o momento mais oportuno. 

 

3.1 Antecedentes 

 

 Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882. Segundo D’Araujo, 

Getúlio Vargas e Ernesto Geisel foram dois presidentes que diminuíram a idade por 

razões de matrícula escolar. Por isso, desde a adolescência, Getúlio declarava ter 

nascido em 1883(D’ARAUJO, 2004). Pertencente a uma família de certo prestígio 

local, Vargas era filho de Cândida Dornelles e Manuel do Nascimento Vargas. Sua 

cidade natal é São Borja, no Rio Grande do Sul.  

 Começou seus estudos orientados pela carreira militar, porém, decidiu largar a 

carreira e ingressar na Faculdade de Direito de Porto Alegre no início no ano de 1903. A 

Faculdade de Direito exerceria em Vargas grande influência em sua percepção e fazer 

política de anos depois, uma vez que lá ele pôde estreitar seus laços com o Partido 

Republicano Riograndense, conheceu alguns de seus aliados e parceiros políticos e 

aprofundou seus conhecimentos sobre o positivismo, uma vez que o meio estudantil se 

caracterizou como um de seus primeiros espaços de discussão política.  

 Na política sofreu influência principalmente de Julio de Castilhos e Borges de 

Medeiros. O primeiro, um dos fundadores do Partido Republicano Riograndense; já o 

segundo, um outro caudilho local que esteve à frente do governo do Rio Grande do Sul, 

de 1898 a 1903 e posteriormente entre 1913 a 1928, sempre tendo grande influência nas 

decisões políticas locais.  

 O Rio Grande do Sul apresentou longo histórico de conflitos como a Guerra dos 

Farrapos (1835-1845), Guerra do Paraguai (1864-1870), a Revolução Federalista (1893) 

e a Revolução de 1923. Estas últimas tornaram evidentes os conflitos internos existentes 

no Rio Grande do Sul em busca de poder e supremacia política na região.  

 Em 1893, uma guerra civil sangrenta contrapôs federalistas e republicanos. A 

vitória dos últimos garantiu-lhes o domínio quase completo do Estado. Porém, em 1907, 

Fernando Abott, chefe republicano de São Gabriel, contestou o poder de Borges de 

Medeiros, à frente do Estado desde 1898, e candidatou-se à Presidência do Estado. 

Borges, ao perceber que havia grande força na união dos dissidentes e da oposição, 

decide pela abdicação de sua candidatura em favor de Carlos Barbosa Gonçalves. 

Vargas reúne-se com seus companheiros da faculdade e lançaram-se em uma campanha 
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em favor de Barbosa Gonçalves, afim de angariar votos para ele, formando o Bloco 

Acadêmico Castilhista. O Bloco publicou um jornal chamado O Debate, que objetivava 

complementar o jornal A Federação, jornal oficial dos republicanos. Ao se formar em 

direito, em 1907, recebeu a segunda promotoria da capital como um prêmio pelo 

empenho e préstimos durante este período de campanha. Quanto a isso: 

 

Sua nomeação foi satirizada no Petit Journal, periódico adversário, 

numa caricatura em que se viam Borges de Medeiros e várias crianças, 

cujos rostos eram os dos redatores de O Debate. “Bom, meninos”, 

perguntava Borges de Medeiros, “que querem agora? Uma caixinha de 

chocolate, para cada um?” “Não”, saía da boca de Getúlio, “quero ser 

promotor público”. A sátira era perfeita, pois quando Getúlio 

abandonou o cargo, seu sucessor foi outro dos caricaturados, João 

Neves. (BARROS; FARIA, 1988, p. 21) 

 

 Vargas não se manteve muito tempo neste cargo, abandonou-o e regressou à São 

Borja. Em 1909 foi eleito deputado à Assembleia Estadual por sua cidade e aproveitou, 

neste período, para entender a política local, entrosando-se e conhecendo seus principais 

atores, além de observar e analisar as limitações de prática política e ideológica 

existentes  no partido em que militava. Em 1911 casou-se com Darcy Lima Sarmanho, 

de família tradicional, com quem teve posteriormente cinco filhos: Lutero, Jandira, 

Alzira, Manoel e Getúlio. Em 1913 é reeleito, mas renuncia o seu mandato. Em 1922 

lançou-se na política nacional ocupando seu primeiro cargo de deputado federal. Foi 

reeleito em 1924. Em 1926, quando Washington Luis foi eleito Presidente da República, 

Getúlio foi nomeado ministro da Fazenda, por sua liderança em um dos Estados da 

União de maior influência da época. No cargo, Getúlio deveria iniciar uma reforma 

monetária que tinha sido incluída na plataforma do então presidente na época da 

candidatura. Vargas ficou pouco tempo exercendo este cargo, porque foi escolhido, em 

1928, para substituir Borges de Medeiros no governo do Estado do Rio Grande do Sul 

pelo Partido Republicano Riograndense. Getúlio assumiu tal cargo disposto a governar 

de forma mais independente, sem as interferências diretas de Borges. Também tinha a 

pretensão de deixar o estado mais unido e menos polarizado. Getúlio não conseguiu 

completar seu mandato, já que em 1930 lançou-se à candidatura à Presidência da 

República pela Aliança Liberal.  

 

3.2 Revolução de 1930 
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 A trajetória política de Vargas até 1930 posiciona-o como representante do 

status quo. Como tal, defendia a política do café-com-leite e, em primeiro momento, 

não deu apoio ao movimento do Tenentismo no início da década de 1920. Porém, é 

importante salientar, contudo, que o conservadorismo encontrado na sociedade da época 

é, antes de tudo, uma tendência de concepção de mundo que considera ordem, tradição e 

hierarquia como pilares da organização política e social. Sobre a política do café-com-

leite, deve-se saber que caracterizava-se como o pacto político existentes entre as 

oligarquias em que São Paulo e Minas Gerais surgiam como expoentes e responsáveis 

pelas decisões e organizações políticas e econômicas brasileiras. Isso dava a estes 

estados o poder de controlar o processo sucessório nacional, em razão de seu peso 

econômico, político e demográfico nacional. E, segundo D’Araujo (2004), o que fez 

com que Vargas se transformasse em chefe revolucionário em 1930 seriam as 

circunstâncias políticas e sua habilidade em aproveitar-se, tirar partido das situações.   

 A candidatura de Vargas à Presidência da República em 1930 caracterizou-se 

como uma candidatura de oposição. Isso aconteceu porque o então presidente 

Washington Luis indicou Julio Prestes à sua sucessão. O problema nesta indicação é 

que, para manter o arranjo político existente no período, o então presidente paulista 

deveria indicar um candidato mineiro para sua sucessão, afim de manter a rotina de 

revezamento do poder estabelecida pela política do café-com-leite. Ao indicar Julio 

Prestes, outro paulista, ele quebrou assim com essa tradição e acordo. Esta atitude 

motivou a organização de uma oposição. Nesta circunstância, Vargas foi convidado a 

aliar-se a Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, governador de Minas Gerais e acabou 

sendo escolhido como candidato para representar essa oposição. Esta candidatura 

unificou a política do Rio Grande do Sul, que se posicionou em favor de Vargas e 

também recebeu o apoio de políticos dissidentes de outros estados como São Paulo. 

Além deste, também teve a adesão do estado da Paraíba. É deste estado que sai o 

candidato à vice-presidente da chapa, João Pessoa.  Para apoiar a candidatura foi criado, 

assim, um movimento político denominado Aliança Liberal.  

 As eleições ocorreram em 1 de março de 1930 e Getúlio Vargas é derrotado em 

uma eleição que foi marcada por fraudes eleitorais de ambos os lados. Vale lembrar, 

aqui, que as eleições eram abertas na época e que poucas pessoas podiam votar. Ao 

contrário de Vargas que se acomodou com os resultados da eleição, seus aliados 

articularam forças e conspiraram, o que acabou levando ao movimento revolucionário, 

com destaque para a figura de Osvaldo Aranha.  Em 26 de julho de 1930, João Pessoa, o 
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então candidato à vice-presidência na chapa de Vargas, foi assassinado. O crime teve 

motivação passional, mas os articuladores e conspiradores da Aliança Liberal agiram 

afim de qualificá-lo como um desmando do governo federal. Este fato deu ânimo ao 

movimento revolucionário, que acabou sendo deflagrado em 03 de outubro do mesmo 

ano. Getúlio passou a assumir o comando e a responder de forma oficial pelo 

movimento. Traz D’Araujo: 

 

Em poucos dias a revolução era vitoriosa em quase todo o país com a 

adesão de grande parte da população, de militares e das polícias 

estaduais. Vargas, na qualidade de governador do principal estado 

rebelde, assumiu o comando das tropas revolucionárias e passou a 

responder oficialmente pelo movimento. Nessa empreitada teve o 

apoio decisivo de jovens militares que haviam se rebelado contra o 

governo de Artur Bernardes, os tenentes, bem como de outros 

militares que viam na revolução uma possibilidade de valorizar a 

carreira e de conseguir melhores soldos e armamentos para o Exército. 

Constatada a possibilidade de derrota, o presidente Washington Luis 

renunciou à Presidência em 24 de outubro assumindo uma junta 

militar composta por três generais. Vargas foi reconhecido então como 

chefe de um governo provisório e a 3 de novembro de 1930 assumia a 

Presidência. A alma da revolução fora Osvaldo Aranha, mas seu 

representante era Getúlio Vargas. Começava, então, um período 

conhecido como Governo Provisório ao qual se opôs a oligarquia 

paulista. (D’ARAUJO, 2004, p. 20-21) 

 

 Sonia de Deus Rodrigues Bercito (1990) traz que, além desta visão sobre as 

causas que motivaram a Revolução de 1930 em que se tem o foco na disputa de poder 

entre as oligarquias, há uma outra que se desloca o foco de análise para os operários. 

Segundo a autora, a análise a partir da primeira visão, defende a ideia, como dito, da 

Revolução como uma disputa de poder, em que o domínio político da oligarquia 

cafeeira vinha sendo contestado pelas elites agrárias e também por alguns grupos 

emergentes, que defendiam os interesses industriais. Tais grupos sentiam-se 

desfavorecidos pela política econômica que protegia os interesses da economia 

exportadora de café. Com isso, o movimento teria significado de fato uma Revolução, 

porque rompeu com a dominação da burguesia cafeeira. A outra visão desloca o olhar e 

tem a classe operária como força ativa no jogo político então existente. Essa presença e 

demonstração da classe operária como setor de força política seria atestado através das 

sucessivas greves ocorridas nas décadas de 1910 e 1920 e também pela participação 

ativa das associações sindicais operárias nos movimentos em defesa dos trabalhadores. 

Para esta visão, a ideia de uma revolução em 1930 seria uma imagem construída pelos 
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vencedores. Assim, se procuraria ocultar a memória dos vencidos em luta, já definida 

em 1928 com a derrota da classe operária. A memória da Revolução pertenceria, assim, 

aos burgueses, vitoriosos. Ao Estado caberia, neste caso, o comprometimento com um 

projeto de dominação burguês que favorecesse o avanço do capitalismo e que criasse 

mecanismos de controle da classe operária.  

 Getúlio Vargas é conduzido ao poder em 1930 a partir de um movimento 

autoproclamado revolucionário e manteve-se na Presidência, em caráter provisório, até 

1934, ano em que foi proclamada a Constituição e legalizada sua permanência no poder. 

A tendência crescente de autoritarismo, que se sentirá ao longo deste período, se 

concretizará em 1937 com o início do Estado Novo, fase ditatorial do governo.  

 

3.3 O Governo Provisório 

 

 Ao assumir a Presidência, Vargas declarou, a partir de suas iniciativas, não 

querer se conciliar com os adversários de outrora. Isso porque se opôs à oligarquia 

paulista, declarou nula a Constituição vigente (1981), decretou o fechamento do 

Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais e municipais e depôs 

todos os governadores de estado, exceto o de Minas Gerais. No lugar, ele nomeou 

interventores, que eram pessoas de sua confiança. Estas ações caracterizam um 

rompimento do governo com a política da Primeira República, uma vez que modificava 

de forma substancial o funcionamento do sistema político então vigente. Também criou, 

de imediato, os Ministérios da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, o que demonstrava sua preocupação com a questão social. Getúlio 

procurou, ainda, diminuir os conflitos existentes entre patrões e trabalhadores e esvaziar 

o movimento operário. O governo passou, assim, a reconhecer demandas dos 

trabalhadores com os direitos trabalhistas como férias e aposentadoria, mas somente 

para os trabalhadores que pertenciam às categorias profissionais que eram reconhecidas 

pelo Ministério do Trabalho. Além disso, também criou a Justiça do Trabalho, que era 

responsável por lidar com os problemas trabalhistas. Porém, estes direitos eram 

destinados somente aos trabalhadores urbanos, o que representava uma pequena parcela 

dos trabalhadores brasileiros na época. 

 Até então, o governo que era marcado pela forte presença dos militares, pelo 

controle sindical e pelo autoritarismo e centralização política viu a primeira reação 

contrária se desenvolver em São Paulo em 1932 quando os paulistas deram início a uma 
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guerra civil que objetivava a exigência da realização de eleições e de uma Constituição, 

era a chamada Revolução Constitucionalista. Assim como em 1930, o que ocorreu neste 

movimento tem relação direta com as lutas internas da classe dominante. E isso porque, 

o grupo paulista cafeeiro, que perdeu sua hegemonia de poder com a ascensão do 

governo Vargas, não se conforma com o novo modelo de organização do país. Embora 

tenham sido envolvidos interesses das classes dominantes, a liderança do movimento 

tinha representantes da população, porque a ideia propagada pregava a defesa da ordem, 

da legalidade e da luta pelo restabelecimento de um regime constitucional.  

 Vargas, com apoio do Exército, reagiu e impediu que outros estados se aliassem 

à São Paulo, o isolando e derrotando, assim, o movimento. Ao final, começaram os 

preparativos para a eleição de uma Assembleia Nacional, em 1933, que seria 

encarregada de formular uma nova Constituição. O movimento, embora derrotado, foi 

importante porque ameaçou a estabilidade do governo e contestou sua legitimidade.  

 

3.4 Governo Constitucional 

 

 A Constituição resultante da Assembleia Nacional foi promulgada em julho de 

1934 encerra a fase provisória do Governo e dá início ao período conhecido como 

Governo Constitucional. Esta Constituição ficaria vigente por poucos anos, uma vez que 

em 1937 foi instaurado o Estado Novo, período ditatorial da Era Vargas.  

 Neste período houve a emersão de movimentos de massa com conotações 

ideológicas radicais. Isso se deu porque o país experimentava um período de problemas 

econômicos e de conflitos políticos internos. Havia, assim, dois movimentos de massa 

antagônicos no cenário político: a Ação Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). A AIB era um movimento de extrema direita, inspirado no 

fascismo europeu, defendia o fortalecimento do Estado e o autoritarismo e era dirigida 

por Plinio Salgado. A ANL, de esquerda, caracterizava-se como antifascista e contava 

com a atuação marcante de Luís Carlos Prestes. A ANL foi colocada na ilegalidade e 

este fato foi um importante motivador do levante comunista que ocorreu em 1935, a 

chamada Intentona Comunista, ocorrida em quartéis de Recife, Natal e Rio de Janeiro. 

Este levante torna explícito para o Governo as aspirações dos comunistas e sua 
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capacidade de mobilização. A reação governamental deu-se de forma rápida e o 

movimento foi sufocado, tendo presos os seus líderes, incluindo Prestes.  

 Como consequência da Intentona Comunista, houve o acionamento da Lei de 

Segurança Nacional e a criação do Tribunal de Segurança Nacional, que julgaria o que 

fosse considerado pelo governo como crimes políticos contra a segurança do país. O 

resultado mais marcante do levante foi, então, a entrada do país em uma fase de 

perseguição ao comunismo.  

 Ao final, o que se percebeu foi que após o levante comunista, a Constituição de 

1934 deixou de vigorar na prática. O governo passou a decretar sucessivos estados de 

sítio e guerra até que anunciou o golpe de 1937: em favor de proteger a segurança 

nacional, opositores foram afastados e houve o cancelamento das eleições presidenciais 

que estavam previstas para ocorrem em janeiro de 1938 e em novembro de 1937 Getúlio 

Vargas anunciou que o Brasil ganhava nova Constituição e que o Congresso Nacional 

estava sendo fechado, o que dá início ao chamado Estado Novo. 

 

3.5 Estado Novo 

 

Sufocadas as oposições, estava instalada a ditadura. Consolidava-se 

um processo já esboçado desde o início do governo de Vargas rumo 

ao autoritarismo político e à concentração de poder nas mãos do 

Estado. A partir daí, este procurou agir diretamente em todos os 

setores da vida do país: da economia à educação, da saúde à 

regulamentação do trabalho, das comunicações aos esportes. Diversos 

órgãos foram criados em todos esses setores, a burocratização 

caminhou a passos largos, afastando cada vez mais a sociedade das 

decisões relativas a aspectos fundamentais da sua vida. (BERCITO, 

1990, p.9) 

 

O Estado Novo é o período compreendido entre 10 de novembro de 1937 a 29 de 

outubro de 1945. O primeiro dos marcos diz respeito à promulgação da nova 

Constituição e o segundo à deposição de Getúlio Vargas. Com ele havia a ideia de que 

um Estado forte e centralizado seria capaz de promover uma reorganização do país, 

dotando-o de possibilidades para superar o atraso e promover um desenvolvimento 

nacional. Porém, o imaginário que o Estado se propunha a criar era de que a política 

empreendida defendia os interesses gerais da nação. Com isso, haveria a necessidade de 

criar um regime colaborativo em que todos os setores sociais deveriam participar: de 
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patrões a operários e camponeses. Este ideário tinha como objetivo incentivar e inflamar 

sentimentos como o nacionalismo, civismo e patriotismo. Desse modo, o Estado 

demonstrava e reconhecia a importância do indivíduo enquanto integrante da nação.  

Instaurada a ditadura, Vargas decretou o fechamento dos partidos políticos, 

instituiu a censura à Imprensa através da criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) e procurou enfraquecer os integralistas reunidos na AIB. Além disso, 

deu início a um programa de propaganda política e festas cívicas que tinha como 

propósito engrandecer o nome do presidente e fortalecer o nacionalismo.  

No que tange à política econômica, Vargas procurou incentivar as atividades 

industriais, mas sem deixar de se preocupar com o setor exportador. E isso porque o 

café ainda era tido como um importante produto para a economia local, mesmo com a 

crise mundial da economia exportadora de café, sentida desde a crise de 1929. Para 

além disso, também se deve citar que o governo demonstrou fomentar a diversificação 

da agricultura ao criar o Instituto do Açúcar e do Álcool. Por fim, também se deve 

mencionar que a atividade industrial aparecia no cenário como um setor promissor e o 

Estado, atento a isso, promovia incentivos e facilitava empréstimos a fim de consolidar 

o setor. A ação mais efetiva para este fim deu-se, contudo, com a implementação das 

indústrias de base, que agiriam como suportes do desenvolvimento industrial que era 

pretendido ser feito em bases nacionais. É deste período a instalação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia do Vale do Rio Doce.  

O que se procurou no Estado Novo foi, nestes termos, a modernização do país ao 

investir-se no processo de industrialização. O que se via, assim, era o deslocar do eixo 

da economia do setor agrário-exportador para o urbano-industrial.  

Nesta perspectiva, ao pensar a relação entre o fascismo europeu e o Estado Novo 

brasileiro, Lúcia Lippi Oliveira (1982) traz que a consciência de nação atrasada dá 

subsídios para que se haja a defesa do papel preponderante do Estado. A partir disto, ela 

diz: 

 

O aumento da capacidade de ação do Estado sobre a sociedade 

tornaria possível a superação do gap entre o Brasil, país atrasado, e as 

nações desenvolvidas. Esta modernização, esta aceleração do ritmo 

histórico deveria ter lugar dentro da ordem. 

Desta perspectiva, o Estado é visualizado não só como propulsor da 

mudança, mas também como controlador, por excelência, da 

passagem de uma sociedade rural-oligárquica para uma sociedade 

urbano-industrial. Esta nova sociedade, no pensamento da maioria dos 

doutrinadores do Estado Novo, deve ser também hierarquizada e não-
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igualitária, mas seu ordenamento deve-se fazer a partir dos atributos 

diferenciados de cada indivíduo. É a igualdade de oportunidades (já 

que os indivíduos são naturalmente desiguais) que possibilitaria a 

vigência de uma sociedade hierárquica moderna. O reforçamento da 

autoridade do Estado passa certamente por essas duas demandas: 

modernização a curto prazo e controle do ritmo das demandas sociais 

no processo de transformação da sociedade brasileira. (OLIVEIRA, 

1982, p. 28) 

 

 A crise da ditadura do Estado Novo começou a ser percebida no período da 

entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso porque, embora a elite civil e parte 

da oficialidade brasileira tivessem inclinações nazi-fascistas, o governo acabou por dar 

seu apoio e se alinhar aos Estados Unidos da América e aos Aliados. Deve-se lembrar 

que a Segunda Guerra era disputada por dois blocos: o Eixo que contava com 

Alemanha, Itália e Japão e os Aliados dos Estados Unidos, Inglaterra e União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esta opção do governo por se unir aos 

Aliados mostrou uma contradição e uma incoerência com a realidade brasileira e isso se 

expressava no fato de que enquanto o país passava por um período de ditadura e 

autoritarismo, ele também se unia a um bloco que procurava combater a ditadura de 

outros países. Este fato deu à oposição força e argumentos para pedir a 

redemocratização do país. À oposição, uniram-se os militares, que anteriormente tinham 

ficado ao lado de Vargas e sustentado o Estado Novo, tendo em vista que temiam que 

Vargas usasse de algum outro artifício para manter-se no poder por mais tempo. Para 

além disso, um manifesto a favor da redemocratização começou a circular 

clandestinamente em Minas Gerais, o chamado Manifesto dos Mineiros. Estudantes 

paulistas também compunham a oposição e foram às ruas em passeata exigindo o fim da 

ditadura.  

 O governo estava enfraquecido e desestabilizado e, mesmo com os esforços do 

governo
6
, em 29 de outubro de 1945 um grupo de generais afasta Getúlio do poder com 

o apoio de parte da sociedade civil.  

 

3.6 Redemocratização 

 O fim do período do Estado Novo e a deposição de Getúlio Vargas levaram o 

país a uma redemocratização. Com as eleições, que elegeram Dutra (1946-1951) como 

                                            
6
 Vale citar, neste ponto, o movimento conhecido como Queremismo, que se caracterizou como um 

movimento de apoio a continuidade do governo. Este movimento tinha como lema “Queremos Getúlio” e 

foi patrocinado pelo Ministério do Trabalho e pelo DIP 
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presidente, o país voltava a ter uma normalidade democrática e constitucional. 

Decorreu-se, assim, a criação de partidos políticos, a reabertura do Congresso e o fim da 

censura. 

 Porém, deve-se ter em mente que embora afastado da presidência, Vargas ainda 

mantinha seu poder e força política. E isso em razão do apoio que ainda tinha de alguns 

setores da elite, bem como por conta de sua popularidade. Quanto a isso, D’ARAUJO 

diz: 

 

Durante quinze anos dispôs do governo com poderes excepcionais, fez 

incontáveis nomeações políticas, arregimentou homens leais a ele por 

todo o país e, graças a seu carisma e ao uso político da legislação 

social, transformara-se em um líder popular. Durante seu governo foi 

criado um programa diário de rádio, Voz do Brasil, por meio do qual 

Vargas se comunicava com a massa e, em seus discursos, saudava os 

trabalhadores do Brasil. Criou, com bastante sucesso, a imagem de pai 

dos pobres, de chefe trabalhista, ou seja, de líder político que se 

interessava pelos problemas dos trabalhadores e procurava 

encaminhar soluções. Em poucas palavras, Getúlio conseguia a 

façanha de ser um ditador popular e querido por parte significativa dos 

trabalhadores brasileiros, que reconheciam nele o patrono de seus 

direitos, tal como veiculado na propaganda oficial. (D’ARAUJO, 

2004, p. 32) 

 

 A influência e notoriedade de Vargas foram confirmadas nas eleições, uma vez 

que ele foi eleito para dois cargos em diferentes estados. Em uma época em que podia 

candidatar-se a vários cargos, foi eleito a senador por São Paulo (PTB) e Rio Grande do 

Sul (PSD) e também a Deputado Federal por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia e Paraná (PTB).  Acaba optando pelo cargo 

de senador (RS - PSD), porém, não chegou a ser um senador atuante.  

Neste período, houve a criação de alguns partidos políticos, tendo destaque para 

o Partido Social Democrático (PSD) que representava os interesses dos empresários e 

grandes proprietários rurais; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que se dirigia aos 

trabalhadores e sindicatos e União Democrática Nacional (UDN), partido de oposição, 

que tinha como pauta a abertura econômica ao mercado internacional e a defesa das 

liberdades econômicas, porém também viam golpes de Estado como saídas políticas 

viáveis e aceitáveis.  

Sua campanha para voltar ao poder começou com o apoio dos militares. Isso se 

deu já que Vargas era um político com grande apelo entre as massas, era nacionalista e 

não tinha um posicionamento de esquerda. O fantasma do comunismo era, na época, 
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uma grande preocupação. Outro setor que demonstrou apoio à candidatura foi o dos 

mais conservadores e empresários industriais e rurais, já que Vargas ainda tinha fortes 

aliados nestas áreas. Sindicalistas também mostravam contentamento com a 

candidatura. Começava a corrida eleitoral e Vargas teria como principal oponente o 

candidato da UDN Eduardo Gomes. Ao final, Vargas sai vitorioso. 

 

3.7 Segundo Governo 

 

 Getúlio retorna à Presidência em 1951, dando início ao período conhecido como 

Segundo governo. Assumia como prioridade três questões políticas, a saber: a 

expectativa quanto à participação dos sindicatos no governo; a pressão dos Estados 

Unidos por uma contribuição maior do Brasil visando a maior abertura para os produtos 

estrangeiros, por um fornecimento de matéria-prima para indústria bélica bem como 

para a diminuição das restrições que haviam para o envio de lucros das companhias 

estrangeiras para o exterior; e, a desconfiança dos antigetulistas quanto a uma possível 

vontade continuísta de Getúlio
7
. A fim de neutralizar e resolver essas questões que iriam 

pressionar o governo, Getúlio formou Ministérios que contavam com a participação de 

várias correntes políticas diferentes. 

 Porém, embora tenham tido esforços para acalmar os ânimos e neutralizar as 

pressões contrárias ao seu governo, Vargas passou por uma crise política também neste 

mandato. 

A crise, desta vez, contou com alguns fatores. Um deles foi a nomeação de João 

Goulart para a pasta do Trabalho, já que ele foi acusado de articulação com os 

comunistas e também de favorecer trabalhadores em vez dos empresários. Outro fato 

que contribuiu para o aumento progressivo da crise do governo foi o atentado sofrido 

por Carlos Lacerda, conhecido como Atentado da Rua Tonelero. Este atentado ganhou 

status de importância, uma vez que Lacerda era o maior opositor do governo e tentar 

matá-lo era uma tentativa de silenciar o principal contendedor. A fragilidade do governo 

foi exposta quando se descobriu que quem arquitetou o crime, que acabou tendo Rubens 

F. Vaz, oficial da Aeronáutica, morto e Lacerda com ferimento leve, foi o chefe da 

guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato.  

                                            
7
 Esse receio dos antigetulistas quanto as pretensões de Vargas por se manter no poder era fundamentado 

pelos golpes dados e desrespeitos às Constituições de 1891 e 1934. 
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A solução dada por Getúlio Vargas para contornar o desgaste do governo e para 

escapar de uma nova deposição foi o suicídio: em 24 de agosto de 1954, Getúlio 

resolveu sair da vida e entrar na História.  
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4  SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

4.1 Memes como ferramenta para o Ensino de História 

 

O presente trabalho é resultado das vivências, discussões e análises obtidas 

durante o período em que se esteve no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

História do Colégio Pedro II. Lá, foram propostas reflexões sobre o papel do professor, 

o papel do Ensino de História e do aluno, fazendo com que houvesse reflexão do papel 

de todos os atores no fazer educação. Dessa forma, este trabalho objetiva pensar em um 

projeto que dê conta de incorporar a contemporaneidade, a vivência do aluno e a 

História. Isso posto, tem-se que o projeto de aulas que será exposto a seguir tem por 

finalidade trazer para a sala de aula o universo do aluno, na medida em que terá como 

ponto central a utilização de mídias em sala de aula, em particular os memes, pensando-

os como ferramentas de ensino.  

As orientações curriculares para o Ensino Médio feitas pelo Ministério da 

Educação (MEC) dão-nos um panorama da importância de oferecer para os alunos 

condições que os tornem capazes de uma reflexão crítica bem como de dotarem-nos de 

possibilidades para enxergarem-se como sujeitos históricos, bem como de relacionarem 

e analisarem experiências históricas de outros sujeitos em lugares, tempos e culturas 

distintas das suas. Sobre a realidade atual dos alunos e os desafios para o ensino de 

História, tal texto do MEC traz: 

 

Os jovens vivem e participam de um tempo de múltiplos 

acontecimentos que precisam ser compreendidos na sua historicidade. 

No entanto, a compreensão da historicidade dos acontecimentos tem 

sido dificultada não só pela sua quantidade e variedade, mas também 

pela velocidade com que se propagam por meio das tecnologias da 

informação e da comunicação. O acúmulo e a velocidade dos 

acontecimentos afetam não só os referentes temporais e identitários, 

os valores, os padrões de comportamento, construindo novas 

subjetividades, como também induzem os jovens a viverem, como diz 

Hobsbawm (1995), “numa espécie de presente contínuo” e, portanto, 

com fracos vínculos entre a experiência pessoal e a das gerações 

passadas.  

Auxiliar os jovens a construírem o sentido do estudo da História 

constitui, pois, um desafio que requer ações educativas articuladas. 

Trata-se de lhes oferecer um contraponto que permita ressignificar 

suas experiências no contexto e na duração histórica da qual fazem 

parte, e também apresentar os instrumentos cognitivos que os auxiliem 

a transformar os acontecimentos contemporâneos e aqueles do 
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passado em problemas históricos a serem estudados e investigados.  

(MEC, 2006, p. 65) 

 

Dessa forma, contemplamos que a atualidade requer que pensemos em novas 

modalidades textuais e em novas ferramentas de ensino e, trazer os memes de Internet 

para a dentro da sala de aula e entendê-los como ferramentas de ensino, é uma estratégia 

capaz de estabelecer essa relação de proximidade entre a História e os jovens. 

 Como já dito, os memes de internet mostram-se como imagens que carregam 

consigo complexidades e inúmeras referências. Ao pensar-se em imagens, podemos 

entender que suas representações visam, em essência, estabelecer relações com o 

mundo; mais ainda, as imagens são importantes instrumentos para entender-se e 

enxergar o mundo, pois elas são fruto de seu tempo e dizem muito sobre ele. Os memes, 

tal qual essa noção de imagens, também são fruto e referenciam-se ao seu tempo, são 

reflexos sociais e culturais da sociedade, principalmente da juventude atual, dizendo 

muito sobre ela.  

 Para a escola cada vez mais é adicionada a provocação de atualizar-se e de 

incorporar os novos movimentos e universos da sociedade, entendendo que há a 

demanda e necessidade de apropriação dessa nova forma de mundo, dotando o aluno de 

ferramentas de análise e percepção destas novas linguagens e universo.  

 Destarte, os planos de aulas que serão propostos aqui terão como objetivo 

principal estimular a criatividade dos alunos bem como motivar seu interesse para o 

estudo de História. 

 De forma mais específica, os planos de aula foram pensados a partir da premissa 

de trazer memes para introduzir os conteúdos programáticos da matéria, a saber, a Era 

Vargas. Eles seriam utilizados, em um primeiro momento, para chamar a atenção dos 

alunos e buscar a participação desses através da interpretação da imagem baseada nos 

conhecimentos prévios de cada um. Em um segundo momento, os memes se 

relacionariam com os alunos em uma atividade avaliatória. Neste ponto, deverão ser 

construídos memes sobre o período dado em sala. 

 O projeto proposto neste estudo abre espaço para ser pensado de forma coletiva 

e multidisciplinar, podendo ter parcerias com as áreas de Artes, Informática, Sociologia, 

Língua Portuguesa, entre outras. O uso de memes como ferrramenta de ensino é rico e 

abre espaço para ser pensado através de vários aspectos e ângulos. Com isso, é possível 

exprimir que, caso haja motivação  e interesse de professores das outras disciplinas, um 
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trabalho amplo e em conjunto é válido e possível. Este projeto amplo seria de grande 

valia para o aprendizado do aluno e isso porque se entende que o conhecimento que 

devemos passar para os nossos alunos deve ser cheio de possibilidades, de visões e 

experiências e que a convergência das disciplinas e da troca entre elas trará maiores 

desafios oportunidades de conhecimento para todos. Porém, pensa-se que para a 

elaboração deste presente trabalho, a formulação dos planos de aula dependerá de uma 

visão mais voltada para a História, por isso, não se abrirá mão do conteúdo histórico na 

construção dos planos de aula e nem na avaliação onde será proposta a criação dos 

memes. A multidisciplinaridade ao propor a utilização dos conhecimentos das outras 

disciplinas para dar conta dos nossos objetos, delimitada em nosso campo disciplinar e 

com nossos métodos e técnicas aplica-se melhor, assim, nesta atividade. A coletividade 

e a aproximação das demais matérias, se daria, de forma concisa, através de consultas, 

inspirações e da assimilação de técnicas e conhecimentos das demais disciplinas. Os 

professores delas deverão ser avisados e consultados se poderão prestar auxílio aos 

alunos que os requisitarem. A coletividade pode ser pensada ainda através da percepção 

de que os trabalhos das turmas do mesmo ano podem ser compartilhados. Isto é, o 

professor pode, e deve, trazer a produção de outros alunos de uma outra turma, a fim de 

fazer um compartilhamento de informações entre as turmas.  

 Tal atividade poderia ser aplicada em qualquer uma das séries do Ensino Médio, 

porém, devendo ser ambientada na realidade e nos conteúdos de cada uma das séries.  

 No tocante à avaliação, os critérios adotados para ela deverão levar em conta a 

criatividade, o envolvimento do aluno no trabalho bem como se houve uma boa 

incorporação do tema na criação do meme. No que diz respeito à avaliação, ainda, deve-

se ter em mente que esta é diferente da medida da nota e que embora a nota seja 

importante para a Instituição, o que vale mesmo é a construção do conhecimento do 

aluno. Porém, neste âmbito, se sugere que a pontuação, a medida, seja dada a todos na 

nota do bimestre e isso porque ela deverá compor a média, respeitando as normas da 

Instituição. Aqui, se pensará num universo em que a nota final do bimestre seja 

composta pela soma da nota da prova com a nota do trabalho, em que a prova valeria 

70% da nota total e o trabalho 30%.  

 No que tange à metodologia, deve-se ter em mente que esta se refere aos 

diferentes modos de proporcionar uma dada aprendizagem, assim, diz respeito ao modo 

como se realiza a transmissão de saberes. Dessa forma, a metodologia a ser escolhida 

deve levar em conta os objetivos do programa de formação assim como as 
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características da turma, uma vez que cada uma é diferente e pode demandar métodos 

diferentes também. Em outras palavras, como o objetivo principal é a formação do saber 

e a construção do conhecimento do aluno, as características e a individualidade de cada 

turma devem ser levadas em consideração ao elaborar-se as estratégias para a 

transmissão do conhecimento. Porém, de forma geral, pensa-se em adotar uma 

Metodologia do Ensino, na concepção crítica de educação, uma vez que esta se 

constitui, segundo Manfredi (1993, p.4), como “estratégia que visa garantir o processo 

de reflexão crítica sobre a realidade vivida, percebida e concebida, visando uma tomada 

de consciência dessa realidade, tendo em vista a sua transformação”.  

 Para se pensar na seleção conceitual tem-se, de forma mais geral e sintética, que 

é possível enxergar que a proposta abarca conceitos como de Cultura, Arte, Iconografia, 

Cotidiano e o próprio conceito de História. 

 A prática de usar memes em sala de aula já vem sendo aplicada por professores 

de diferentes áreas de ensino, com diferentes finalidades. Em pesquisa rápida pela 

internet, é possível encontrar experiências de professores que utilizam memes em 

questões de prova ou ainda que o colocam para ilustrar a nota do aluno. Um caso 

famoso foi o do professor de português Vitor Lucas, em Belo Horizonte, que utilizou 

fotos da cantora Gretchen como forma de demonstrar, em imagens, a nota do aluno.
8
 

Tal caso viralizou na internet e outros educadores pelo Brasil seguiram o exemplo. 

 Em entrevista para Tribuna do Ceará, o professor universitário João Henrique 

Viana, que também faz uso de memes na comunicação com seus alunos, enxergou nos 

memes uma forma de aproximar-se da linguagem dos alunos, deixando a comunicação 

menos formal. Segundo a reportagem, o docente observa que o que resulta do uso de 

memes é que os professores experimentam uma fluidez e um ensino mais participativo, 

enquanto gera nos alunos mais interesse. Neste sentido, diz ele: “Comecei a perceber 

que quebrar essa barreira foi fundamental até mesmo pros alunos chegarem em sala de 

                                            
8
 Neste caso, o professor colocava fotos que se relacionavam com as emoções sentidas através das notas, 

ou seja, sendo uma nota alta a imagem que aparecia era da cantora feliz, a nota mediana era uma foto da 
cantora mais séria e por fim, a nota baixa acompanhava um semblante triste. A reportagem sobre o caso 

pode ser lida em: https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-

gretchen-para-cada-nota-

da_a_22099250/?fbclid=IwAR2T3lPg0M72ykwZrvG_5UrtW8CTZzCSP2qMC1Vlizk1vKIA0i40jqWnv

_Q 

 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR2T3lPg0M72ykwZrvG_5UrtW8CTZzCSP2qMC1Vlizk1vKIA0i40jqWnv_Q
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR2T3lPg0M72ykwZrvG_5UrtW8CTZzCSP2qMC1Vlizk1vKIA0i40jqWnv_Q
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR2T3lPg0M72ykwZrvG_5UrtW8CTZzCSP2qMC1Vlizk1vKIA0i40jqWnv_Q
https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-gretchen-para-cada-nota-da_a_22099250/?fbclid=IwAR2T3lPg0M72ykwZrvG_5UrtW8CTZzCSP2qMC1Vlizk1vKIA0i40jqWnv_Q
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aula para uma prova ou trabalho, por exemplo, e não acharem que aquilo era o fim da 

vida ou necessariamente um momento de angústia.”
9
  

 Com isso, acredita-se que incorporar as vivências e a realidade do aluno na aula 

faz com que haja maior identificação e interesse pelo conteúdo; noção essa reforçada 

através das vivências de docentes que, respeitando suas áreas e abordagens para o 

meme, tiveram êxito em sua empreitada. Embora ele seja considerado aqui como 

ferramenta de ensino e não de comunicação, acredita-se que o resultado obtido será 

semelhante aos experenciados por outrem. 

 Nos planos de aula a seguir, o que será visto, portanto, são exemplos de memes 

que trazem a História e a Era Vargas como tema e aplicações possíveis para eles. Os 

Planos de Aula não trarão propostas de avaliação, uma vez que, como dito 

anteriormente, se sugere uma aula única para este fim. E isso porque se pensou 

recomendar para os alunos, como trabalho do bimestre, a produção de um meme que 

tenha como tema a Era Vargas e, dessa forma, incluir o aluno na construção do saber 

histórico e da produção de conteúdos sobre a matéria. 

 

4.2 Planos de Aula 

 

 4.2.1 AULA 1:  

Disciplina: História 

Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio 

Duração: 1 tempo de aula (50 min) 

Tema da unidade: Era Vargas 

Conteúdos: Final da 1ª República e Revolução de 1930 

Objetivos Gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender, ao final da aula, a 

passagem da 1ª República para a Era Vargas, ou seja, o processo histórico que levou à 

Revolução de 1930, bem como seus desdobramentos  

                                            
9
 A entrevista completa com a fala do professor pode ser encontrada em: 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/professor-cearense-fica-querido-por-alunos-por-

incorporar-memes-ao-dia-a-dia-das-

aulas/?fbclid=IwAR0hOds7uRwjXk0fh78OJgAW0o0CbZxaAB4tKOlYx_vzpPEfwOBg6VTz64E 

 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/professor-cearense-fica-querido-por-alunos-por-incorporar-memes-ao-dia-a-dia-das-aulas/?fbclid=IwAR0hOds7uRwjXk0fh78OJgAW0o0CbZxaAB4tKOlYx_vzpPEfwOBg6VTz64E
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/professor-cearense-fica-querido-por-alunos-por-incorporar-memes-ao-dia-a-dia-das-aulas/?fbclid=IwAR0hOds7uRwjXk0fh78OJgAW0o0CbZxaAB4tKOlYx_vzpPEfwOBg6VTz64E
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/professor-cearense-fica-querido-por-alunos-por-incorporar-memes-ao-dia-a-dia-das-aulas/?fbclid=IwAR0hOds7uRwjXk0fh78OJgAW0o0CbZxaAB4tKOlYx_vzpPEfwOBg6VTz64E
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Objetivos Específicos: Espera-se que o aluno tenha assimilado os conteúdos a seguir. 

São eles:  

 Política dos governadores  

 Política do café com leite 

 Influência e poder das oligarquias 

 Antecedentes da Revolução de 1930 

 Mudanças ocorridas ao final do movimento  

 Aspectos políticos, econômicos e sociais do período 

Estratégias e Procedimentos:  

 Em um primeiro momento, se fará uma breve retomada dos conteúdos já 

abordados sobre a 1ª República, ressaltando o poder e a organização política de 

prevalência das oligarquias (10 min); 

  Apresentação dos 3 memes sobre a Política do Café com leite, a saber, memes 

1, 2 e 3 (5 min);  

 Mediação da discussão acerca da interpretação do meme (10 min); 

 Exposição dialogada sobre a Revolução de 1930 (20 min). 

Observação: Os 5 min restantes deverão ser destinados à montagem dos 

aparelhos, bem como para fazer a Lista de Chamada (presença) da turma. 

Recursos Didáticos: 

 Quadro branco e caneta para quadro branco 

 Computador 

 Datashow 

 Livro didático 

 

 

 

Memes selecionados: 
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 Meme 1
10

 - História No Paint 

 Meme 2 - História No Paint 

 Meme 3 - Memes Históricos 

 

 4.2.2 AULA 2: 

Disciplina: História 

                                            
10

 Os links completos de onde podem ser encontrados os memes selecionados encontram-se ao final deste 

trabalho em “Referências dos Memes” 
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Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio 

Duração: 1 tempo de aula (50 minutos) 

Tema da unidade: Era Vargas 

Conteúdos: Governos Provisório e Constitucional 

Objetivos Gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender, ao final, o processo 

histórico iniciado com a Revolução de 1930 e as mudanças políticas, sociais e 

econômicas vivenciadas no país a partir do governo de Getúlio Vargas. 

Objetivos Específicos: Espera-se que o aluno saiba sobre os seguintes conteúdos: 

 Ações adotadas por Vargas ao assumir; 

 Rompimento com a 1ª Republica; 

 Revolução Constitucionalista de 1932, suas causas e desdobramentos; 

 Crise econômica mundial e impacto no café, bem como as soluções tidas por 

Getúlio; 

 ANL e AIB; 

 Intentona Comunista e a reação do governo a ela; 

 Lei de Segurança Nacional; 

 Perseguição aos comunistas 

 Panorama político da época que culminou no golpe do Estado Novo. 

 

Estratégias e Procedimentos: 

 A aula deverá começar com uma rápida retomada do ambiente político 

encontrado na época da Revolução de 1930 (3 min); 

 Depois deverão ser discutidas as consequências e desdobramentos deste 

movimento, bem como as atitudes de Vargas ao assumir o poder (5 min); 

 Em sequência, tratar da crise econômica mundial e do abalo na exportação do 

café e as soluções dadas por Vargas para minimizar este impacto (3 min);  

 Segue a explanação dos memes referentes à queima do café, isto é, os Memes 4, 

5 e 6, abrindo espaço para que os alunos, primeiro, exponham o que entenderam 

sobre a imagem, para depois poder, se necessário, complementar as respostas 

dadas por eles (7 min); 



42 
 

 
 

 Após, deverá ser discutida a Revolução Constitucionalista de 1932 e a 

apresentação dos memes referentes a ela, ou seja, os Memes 7, 8 e 9 (5 min); 

 Seguirá mais um espaço para que os alunos possam interpretar e comentar o 

meme, seguido de explicação ou complementação das respostas caso haja 

necessidade (5 min); 

 A seguir, o professor deverá iniciar uma discussão sobre a repressão ao 

movimento, as consequências e desdobramentos da Revolução 

Constitucionalista (3 min); 

 Falar sobre a elaboração da Constituição de 1934 (3 min);  

 Assim, expor a Intentona Comunista e a reação do governo a ela, bem como a 

LSN e a perseguição ao comunismo e mostrar o último meme referente a essa 

aula, o meme 10 e dialogar com os comentários dos alunos sobre ele (7 min); 

 Por fim, dar um apanhado do panorama político da época, mostrando o clima 

existente (4 min).  

Observação: Os 5 min restantes deverão ser destinados à montagem dos 

aparelhos, bem como para fazer a Lista de Chamada (presença) da turma. 

 

Recursos Didáticos:  

 Quadro branco e caneta para quadro branco 

 Computador 

 Datashow 

 Livro didático 

Memes selecionados: 

 Meme 4 - Memes Históricos 
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 Meme 5 -  Memes Históricos 

 Meme 6 - História No Paint 
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 Meme 7 - Zueiras Históricas, A 

zueira contra-ataca 

 Meme 8 - História No Paint 
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 Meme 9 - Zueiras 

Históricas, A zueira contra-ataca 

 Meme 10 - Zueiras Históricas, A 

zueira contra-ataca 

 

 

 4.2.3 AULA 3: 

Disciplina: História 

Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio 

Duração: 2 tempos de aula (1h40 min) 

Tema da unidade: Era Vargas 

Conteúdos: Estado Novo 

Objetivos Gerais: Espera-se que o aluno seja capaz de analisar as transformações pelas 

quais a sociedade brasileira ia passando durante o governo Vargas, além do impacto das 

Leis Trabalhistas e da participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial. 
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Objetivos Específicos: Objetiva-se que o aluno seja capaz de realizar as seguintes ações: 

 Entender como se deu o golpe do Estado Novo; 

 Refletir sobre as características do período e ser capaz de associá-lo a um 

governo ditatorial; 

 Pensar sobre os impactos das ações do governo em diversos setores como os 

meios de comunicação, partidos, sindicatos, entre outros; 

 Identificar o abalo das Leis Trabalhistas e as modificações que elas 

proporcionaram na vida do trabalhador brasileiro; 

 Identificar as ações nacionalistas e a criação de indústrias de base e seu impacto; 

 Analisar a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial, refletindo sobre a incoerência 

existente entre a postura adotada por Getúlio Vargas no Brasil e a sua escolha 

pelo lado a aliar-se na guerra.  

Estratégias e Procedimentos:  

 De início, deverá ser retomada a conjuntura política e social no Brasil no final 

do Governo Constitucional a fim de demonstrar a justificativa dada pelo governo 

para a instauração do Estado Novo (7 min); 

 Depois, serão expostos os memes 11 e 12, que são referentes a este período, 

seguido do consequente debate e interpretação dialogada sobre eles (7 min); 

 Segue explicação sobre o golpe e debater sobre as ações do presidente e as 

interferências do governo nos meios de comunicação com a criação do DIP, bem 

como ações sobre os sindicatos, partidos e Congresso (16 min); 

 Mostrar, neste momento, os memes 13 e 14. Debatê-los (6 min); 

 A seguir, discutir e debater sobre o desrespeito às Constituições de 1891 e 1934, 

apresentando os memes 15 e 16 (8 min); 

 Logo após, falar do caráter nacionalista do governo e da criação das empresas de 

base, bem como sua motivação e justificativa para depois mostrar o meme 17 (7 

min); 

 Ademais, tratar das leis trabalhistas e conversar sobre os impactos e 

modificações causadas por elas (9 min); 

 Em seguida, abordar a questão da entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial e a 

incoerência explicitada através das atitudes de Vargas no Brasil e da sua escolha 
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pelo lado a aliar-se, para assim exibir o meme 18 e interpretar e dialogar sobre 

ele (15 min); 

 Por fim, abordar a crise sentida pelo governo, que levou ao fim do Estado Novo 

e a redemocratização (20 min). 

Observação: Os 5 min restantes deverão ser destinados à montagem dos 

aparelhos, bem como para fazer a Lista de Chamada (presença) da turma. 

 

Recursos Didáticos:  

 Quadro branco e caneta para quadro branco 

 Computador 

 Datashow 

 Livro didático 

Memes selecionados: 

 Meme 11 -  Zueiras Históricas 
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 Meme 12 - História No Paint 

 Meme 13 – Meme generator 

 Meme 14 - Zueiras Históricas, A zueira 

contra-ataca 
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Meme 15 - Zueiras Históricas, A zueira 

contra-ataca 

 Meme 16 – História No Paint 

 Meme 17 - Zueiras Históricas, A 

zueira contra-ataca 
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 Meme 18 – Memes Históricos 

 

 4.2.4 AULA 4: 

Disciplina: História 

Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio 

Duração: 1 tempo de aula (50 min) 

Tema da unidade: Era Vargas 

Conteúdos: Redemocratização e 2º Governo   

Objetivos Gerais: Espera-se que o aluno reflita e analise o processo de 

redemocratização, bem como a conjuntura política do período que levou à eleição de 

Vargas e sua volta à presidência em 1950. Além disso, o estudante deve entender o 

processo histórico e a crise que levam à morte de Getúlio em 1954. 

Objetivos Específicos: Aptidões desejadas: 

 Observar as mudanças e continuidades do governo Dutra; 

 Refletir sobre a influência de Getúlio, sua eleição e volta à presidência em 1950; 

 Analisar a postura e ações de Getúlio neste governo; 

 Entender a conjuntura política e o ambiente de crise; 

 Reconhecer os adversários do governo, bem como seus discursos e justificativas 

para portar-se como oposição; 

 Ter em mente o impacto e os desdobramentos do atentado a Carlos Lacerda; 

 Identificar os motivos que culminaram no suicídio de Getúlio Vargas, refletindo 

sobre esta solução dada pelo então presidente e o que ela representou. 
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Estratégias e Procedimentos: 

 Em primeiro lugar, se deve relembrar brevemente a conjuntura política, social e 

econômica vivida pelo Brasil à época do fim do Estado Novo (3 min); 

 Deverá seguir-se de uma explanação a respeito da redemocratização e 

consequentemente do governo Dutra, mostrando as rupturas e continuidades em 

comparação com o regime anterior (5 min); 

 A seguir, se faz necessária uma discussão acerca da influência de Getúlio Vargas 

na política, mesmo não estando mais presidente, encaminhando a discussão para 

o ambiente político de disputa pela eleição a presidente (5 min); 

 Mostrar o meme 19 e falar sobre a eleição de Vargas e sua volta à presidência (5 

min); 

 Fazer uma elucidação acerca do 2º governo (5 min); 

 Comentar a respeito do ambiente de crise vivenciado por Vargas no momento, 

identificando os agentes de oposição e seus discursos (8 min); 

 Apontar os principais fatos que evidenciaram a crise (7 min); 

 Mostrar os memes 20 e 21 e discutir com os alunos sobre a motivação de Vargas 

em optar pelo suicídio como solução possível para o fim da crise. Espera-se, 

neste momento, que os estudantes participem interpretando os memes e 

debatendo sobre o assunto ao qual eles se referem, a saber, a morte de Vargas (7 

min). 

Observação: Os 5 min restantes deverão ser destinados à montagem dos 

aparelhos, bem como para fazer a Lista de Chamada (presença) da turma. 

 

Recursos Didáticos:  

 Quadro branco e caneta para quadro branco 

 Computador 

 Datashow 

 Livro didático 

Memes selecionados: 
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Meme 19 – História No Paint

 Meme 20 – História No Paint

 Meme 21 – Memes Históricos 

 

 4.2.5 AULA 5: 

Disciplina: História 

Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio 

Duração: 2 tempos de aula (1h40 min) 
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Tema da unidade: Era Vargas 

Conteúdos: Apresentação e avaliação dos trabalhos  

Objetivos Gerais: Observar se os alunos apreenderam os conteúdos dados nas aulas 

anteriores 

Objetivos Específicos: Os alunos serão avaliados a partir de alguns critérios específicos, 

são eles: 

 Assimilação do conteúdo 

 Presença (correta) da matéria no meme 

 Apresentação e explicação do meme condizente com o que foi exposto nas aulas 

 Criatividade 

 Empenho 

 Cumprimento do prazo de entrega/apresentação estabelecido 

Observação: Os alunos, dispostos em grupos de até 3 integrantes, deverão 

entregar impresso o meme criado com uma breve explicação sobre o mesmo. 

Além disso, deverão levar o meme em um pendrive para ser compartilhado e 

exposto para o restante da turma. Neste momento, deverão fazer a apresentação 

e explicação do meme para os colegas, também de forma breve. 

Estratégias e Procedimentos: Neste ponto, deve-se esclarecer que se optou por escolher 

como método avaliativo da Sequência Didática um trabalho único, realizado após todas 

as aulas sobre o período. Isso porque a proposta avaliativa refere-se à criação e 

produção de um meme, feito em grupos e tal atividade demanda tempo e pesquisa, por 

isso a opção de dar um tempo maior para sua preparação e apresentação. Dessa forma, 

nesta aula, as estratégias e procedimentos adotados deverão agir em torno da mediação 

da apresentação dos trabalhos dos grupos, observando o tempo determinado para cada 

uma delas, bem como na avaliação e breve exposição de comentários críticos acerca das 

produções dos alunos.  

Recursos Didáticos: 

 Computador 

 Datashow 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

 O breve apontamento proposto aqui tem como principal objetivo salientar a 

importância de pensar-se de a escola e a educação considerando seu lugar no tempo e no 

espaço. E isso porque devemos ter em mente que vivemos em uma sociedade 

globalizada. Nesta perspectiva, é difícil não perceber as mudanças e transformações em 

que estamos submergidos. Dentro destas transformações, o crescente apelo e presença 

da tecnologia em nossas vidas é um ponto sensível e importante. Ao longo dos anos, 

temos vivido em um contato crescente com os recursos tecnológicos: celulares, tablets, 

computadores, entre outros são objetos cada vez mais presentes no nosso dia a dia; e 

esses objetos vêm ultrapassando os muros da escola há alguns anos. Assim, 

 

Com o adequado emprego da tecnologia, o professor deverá ser o 

elemento fundamental nessa mudança de mentalidade e atitude (...). 

Utilizando as tecnologias, o educador exercerá um trabalho mais 

intelectual, mais criativo, mais colaborativo e participativo e estará 

preparado para interagir e dialogar – junto a seus alunos – com outras 

realidades fora do mundo da escola. (FARIA, 2008, p.48) 

 

 Dessa forma, percebe-se que a crescente mudança do mundo dá à escola o 

desafio de repensar suas práticas a fim de incorporar tais transformações no processo de 

ensino aprendizagem, atualizando-se quanto às exigências contemporâneas. O desafio 

estende-se também ao professor: a fim da incorporação dessa nova era em sua prática 

docente, o professor deve ter conhecimento do aparelho a ser utilizado, deve fazer um 

planejamento para o uso desses recursos, bem como a seleção prévia do material a ser 

usado. Porém, tal experiência pode ser de grande valia na medida em que possibilita a 

criação de uma aprendizagem mais colaborativa e participativa.  

 A sociedade globalizada traz ainda inúmeras possibilidades de enxergar e 

experenciar o mundo, com incontáveis informações disponíveis nos mais diversos 

meios e veículos de comunicação, fazendo com que as mídias e a troca de informações 

contidas nela se façam presentes de forma constante. Desta forma é importante que 

tenhamos um olhar atento sobre esta presença, a fim de obtermos experiências e 

interpretações críticas dos conteúdos e das práticas. E esta deve ser, também, uma 

preocupação ao uso de tais recursos na aprendizagem.    

 Neste ambiente de internet há o surgimento dos memes, que são produtos, 

geralmente imagéticos, de forte propagação e disseminação e que são carregados de 
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referências e reforçam e refletem o contexto em que estão inseridos. Os memes 

encontram nas redes sociais um espaço de proliferação e de viralização, dando a eles 

mais visibilidade e fama.  

 Por se tratar de um fenômeno contemporâneo, os memes estão presentes no dia a 

dia da comunidade virtual e, consequentemente, dos alunos atuais. Desse modo, 

apresentam-se como uma possibilidade de ferramenta de ensino, capaz de motivar uma 

aula mais participativa e colaborativa. A respeito do uso de mídias em sala de aula e de 

sua competência no ensino, Bento e Belchior trazem: 

 

(...) há  muitas  vantagens  com  a  inserção  midiática  no espaço 

escolar, por exemplo, a motivação, interação, pesquisas, uso da 

internet, entre outras. Por isso concordamos que ao usá-los como 

ferramenta de trabalho favorece para a formação de uma geração mais 

atuante, presente e inovadora, que pode aprender muito mais. 

(BELCHIOR; BENTO, 2016) 

 

 

  

 A partir de uma preocupação quanto à aprendizagem e assimilação de 

conteúdos, bem como com a possibilidade de construção de um ambiente escolar 

agradável e da formação de uma relação satisfatória entre estudantes e docentes, é 

preciso que se considerem, também, os anseios, experiências e vivências do aluno no 

fazer História. Para isso, o uso da tecnologia, das mídias e dos memes tem seu préstimo. 

E foi esta noção que motivou e esteve presente ao longo do presente trabalho. 

  Com o propósito de relacionar os memes com o ensino de História, escolheram-

se conteúdos relacionados ao presidente Getúlio Vargas para tal feito. Considerando os 

antecedentes de seu governo e o período conhecido como a Era Vargas, fez-se um 

panorama histórico e se construíram-se aulas que tinham tal época como tema, trazendo 

memes que dialogassem com ela. 

 A opção por tal estadista se deu na medida em que foram encontradas várias 

produções de memes sobre ele, o que possibilitou que se concluísse que Getúlio Vargas 

ainda possui um apelo popular e uma curiosidade acerca de sua figura e seu governo. 

Além disso, demonstra também a importância do período para a História do Brasil, bem 

como a necessidade da constante reflexão sobre ele. 

Por fim, deve-se observar que, embora a utilização dos memes na aula possa 

cumprir um papel importante de aproximação do aluno com a matéria, o meme possui 

um aspecto reducionista; sendo assim, a mediação do professor é sempre fundamental 
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bem como o aprofundamento dos conteúdos depois da explanação e discussão das 

imagens em questão.  

  



57 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

#MUSEUdeMEMES. O que são memes. Disponível em: 

http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/ Acesso em 26/04/2019 as 14:06 

 

 

ALAIMO, Marcela Miquelon; MASSARUTO, Filippo Antonio; VALE, Lara Ferreira 

do. Educomunicação: o meme enquanto gênero textual a ser utilizado na sala de 

aula. Disponível em: http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/letras_83/ 

fillippo_lara_marcela.pdf. Acesso em 20/12/2018 as 15h35min. 

 

 

BARBOSA, Lucas. Professor cearense fica querido por alunos por incorporar memes ao 

dia a dia das aulas. Tribuna do Ceará, 2017. Disponível em: 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/professor-cearense-fica-querido-por-

alunos-por-incorporar-memes-ao-dia-a-dia-das-

aulas/?fbclid=IwAR3UhEXeqQdwtnNtQTqg9MfESDhmXXsnT4iupLGgd_GcdowFW

4I5ef_f0co. Acesso em: 20/12/2018 as 16h49min 

 

 

BARROS, Edgard Luiz de; FARIA, Antonio Augusto. Getúlio Vargas e sua época. São 

Paulo: Global Editora, 1988. 

 

 

BELCHIOR, Gerlaine; BENTO, Luciana. Mídia e Educação: O uso das tecnologias em 

sala de aula. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras, v. 1, Ed. Especial, p. 

334 – 343, set/dez. de 2016. 

 

 

BELLONI, Luiza. Um professor de BH colocou um meme da Gretchen para cada nota 

das provas de seus alunos: e foi maravilhoso!, 2017. Disponível em: 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/05/19/um-professor-de-bh-colocou-um-meme-da-

gretchen-para-cada-nota-

da_a_22099250/?fbclid=IwAR0B24CB3DrdJ97RQADp5aGUY2C21PdTmpBB0loKH

EpUvfVzJgz3oEXObdw  Acesso em 20122018 as 16h47min  

 

 

BERCITO, Sônia de Deus Rodrigues. Nos tempos de Getúlio: Da Revolução de 30 ao 

fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990.  

 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Orientações curriculares para o Ensino Médio, 

vol. 3. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf. 

Acesso em 20/12/2018 as 15h34min 

 

 

CHAGAS, Viktor Henrique C. de Souza. Problematizando o que é meme I: 

definições. 2015, n.p. Disponível em: 

http://www.museudememes.com.br/problematizando-o-que-e-meme-i-definicoes/ 

http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf


58 
 

 
 

Acesso em 20/12/2018 as 16h12min. 

 

 

CHAGAS, Viktor Henrique C. de Souza. Problematizando o que é meme II: o humor. 

2015, n.p. Disponível em: Acesso http://www.museudememes.com.br/859/ em 

20/12/2018 as 16h16min. 

 

 

CHAGAS, Viktor Henrique C. de Souza; TOTH, Janderson. Monitorando memes em 

mídias sociais. In: SILVA, Tarcízio; STABILE, Max (orgs).  Monitoramento e 

Pesquisa em Mídias Sociais: Metodologias, aplicações e inovações. São Paulo: Uva 

Limão, 2016.  

 

 

CHAGAS, Viktor Henrique C. de Souza. Menes e Memes. 2018, n.p. Disponível em: 

http://www.museudememes.com.br/menes-e-memes/ Acesso em 20/12/2018 as 

16h06min. 

 

 

CHAGAS, Viktor Henrique C. de Souza. Breve tipologia dos memes fotográficos. 

Revista ZUM, n. 14. 2018.  

 

 

CORTÊS, Helena Sporleder. A sala de aula como espaço de vida: educação e mídia. In: 

FERREIRA, Lenira Weil (org.). Educação e mídia: o visível, o ilusório, a imagem. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 27-42. 

 

 

D’ARAUJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 2004. 

 

 

FARIA, Elaine Turk. O professor e as tecnologias educacionais. In: ENRICONE, 

Délcia (org.). Ser professor. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 

 

 

FERREIRA, Lenira Weil (org.). Educação e mídia: o visível, o ilusório, a imagem. 

Porto Alegre: EDIPURS, 2003. 

 

 

FREIRE, Fernanda Alcântara. Difusão e reapropriação: comentários sobre a diferença 

entre memes e virais. 2015. Disponível em: http://www.museudememes.com.br/difusao-

e-reapropriacao-comentarios-sobre-a-diferenca-entre-memes-e-virais/ Acesso em 

20/12/2018 as 16h14min. 

 

 

FREIRE, Fernanda Alcântara. Campanhas feministas na internet: sobre 

protagonismo, memes e o poder das redes sociais. 2017. Disponível em 

https://figshare.com/articles/Campanhas_feministas_na_internet_sobre_protagonismo_

memes_e_o_poder_das_redes_sociais/5306146/1 Acesso em 20/12/2018 as 16h32min 

 

http://www.museudememes.com.br/menes-e-memes/


59 
 

 
 

 

FREIRE, Fernanda Alcântara. Uma breve reflexão sobre os memes políticos, humor e 

conversação cotidiana informal. Revista em Debate n. 8, v. 6, 2016. Disponível em: 

https://figshare.com/articles/Uma_breve_reflex_o_sobre_os_memes_pol_ticos_humor_

e_conversa_o_cotidiana_informal/5306143 Acesso em 20/12/2018 as 16h37min 

 

  

GOMES, Ângela Maria Castro; OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta. 

Estado Novo: Ideologia e Poder. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1982.  

 

 

INOCÊNCIO, Luana; ARISTIMUÑO, Felipe; FRANCO, José Carlos Messias Santos. 

A cultura hue BR: memes, apropriações, humor e representação identitária em sites de 

redes sociais. 2017. Disponível em 

https://figshare.com/articles/A_cultura_hue_BR_memes_apropria_es_humor_e_represe

nta_o_identit_ria_em_sites_de_redes_sociais/5740257 Acesso em 20/12/2018 as 

16h34min 

 

 

KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 

São Paulo: Contexto, 2009. 

 

 

LEIROS, Dandara M. T. Feijó de. Memes e territorialidades: quando o humor é 

pautado em estereótipos culturais. 2017. Disponível em: 

http://www.museudememes.com.br/memes-e-territorialidades-quando-o-humor-e-

pautado-em-estereotipos-culturais/ Acesso em: 20/12/2018 as 16h10min. 

 

 

LOPES, Mariana. Sucesso nas redes sociais, memes também podem ensinar. In:__ 

Porvir, Inovações em Educação, 2017. Disponível em: http://porvir.org/sucesso-nas-

redes-sociais-memes-tambem-podem-

ensinar/?fbclid=IwAR2Q0ztxsygqF7zXylDVAZaTeSh9bTlpvJCab4_5HUiBFzW5L8hc

XAuXGxs Acesso em 20/12/2018 as 16h52min. 

 

 

MANFREDI, Sílvia Maria. Metodologia do ensino – diferentes concepções. 

Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974332/mod_resource/content/1/METODOL

OGIA-DO-ENSINO-diferentes-concep%C3%A7%C3%B5es.pdf. Acesso em 

20/12/2018 as 15h39min. 

 

#MUSEU de Memes. O que são memes?. [2019]. Disponível em: http://www.museude 

memes.com.br/o-que-sao-memes/. Acesso em: 15/05/2019 as 10h34min 

 

 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar a televisão na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

1999. 

 

 

http://www.museudememes.com.br/memes-e-territorialidades-quando-o-humor-e-pautado-em-estereotipos-culturais/
http://www.museudememes.com.br/memes-e-territorialidades-quando-o-humor-e-pautado-em-estereotipos-culturais/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974332/mod_resource/content/1/METODOLOGIA-DO-ENSINO-diferentes-concepções.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1974332/mod_resource/content/1/METODOLOGIA-DO-ENSINO-diferentes-concepções.pdf


60 
 

 
 

PASSOS, Marcos Vinicius Ferreira. O gênero "meme" em propostas de produção de 

texto: implicações discursivas e multimodais. Disponível em: 

http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-

content/uploads/2014/07/volume_2_artigo_204.pdf. Acesso em 20/12/2018 as 

15h36min 

 

 

RAMOS, Rangel Ramiro. Por uma crítica memeal. 2018, n.p. Disponível em: 

http://www.museudememes.com.br/memes-arte-popular-e-politica/. Acesso em 

20/12/2018 as 16h03min. 

 

 

ROSA, Ana Beatriz. Meme e fake News: como a internet transforma discussão política. 

2018. Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2018/08/02/meme-e-fake-news-

como-a-internet-transforma-a-discussao-

politica_a_23491045/?fbclid=IwAR0h5PyrKEfCHJKwl00vS-

J_gyCyh4JATUVlqeSCfv1VkLHxONIsN_67wds  Acesso em 20/12/2018 as 16h55min 

 

 

SILVA, Luciana Idalgo da. O uso do Facebook no contexto escolar: os gêneros meme 

e fotopoema para a produção em Língua Inglesa. Disponível 

em:http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2278/1/LD_PPGEN_M_Silva%2C%

20Luciana%20Idalgo%20da_2016.pdf. Acesso em 20/12/2018 as 15h33min 

 

 

ZANCHETTA JR., Juvenal. Como usar a internet na sala de aula. São Paulo: 

Contexto, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/07/volume_2_artigo_204.pdf
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/07/volume_2_artigo_204.pdf
http://www.museudememes.com.br/memes-arte-popular-e-politica/
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2278/1/LD_PPGEN_M_Silva%2C%20Luciana%20Idalgo%20da_2016.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2278/1/LD_PPGEN_M_Silva%2C%20Luciana%20Idalgo%20da_2016.pdf


61 
 

 
 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS DOS MEMES: 

Meme1: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/182491353089

3990/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h04min 

Meme 2: História No Paint. Disponível em: https://www. 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/182491353089

3990/?type=3&theaterfacebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/18298

87520396591/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h06min 

Meme 3: Memes Históricos. Disponível em: 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/43117190040

6746/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h08min. 

Meme 4: Memes Históricos. Disponível em: 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/67885164230

5436/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h11min 

Meme 5: Memes Históricos. Disponível em: 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/68623105156

7495/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h12min 

Meme 6: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/142168629455

0051/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h14min 

Meme 7: Zueiras Históricas, a Zueira Contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/187584480

6021754/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h32min. 

Meme 8: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/144873947184

4733/?type=3&theater Acesso em 20/120/2018 as 17h27min 

Meme 9: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/195189329

8416904/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h29min 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1824913530893990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1824913530893990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1829887520396591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1829887520396591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1824913530893990/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1829887520396591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/431171900406746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/431171900406746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/686231051567495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/686231051567495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1421686294550051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1421686294550051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1875844806021754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1875844806021754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1448739471844733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1448739471844733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1951893298416904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1951893298416904/?type=3&theater


62 
 

 
 

Meme 10: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/188513935

8425632/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h34min. 

Meme 11: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1652734488332788/226651647

6954583/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h37min. 

Meme 12: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/161130424892

1587/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h39min. 

Meme 13: Meme Generator. Disponível em: 

https://memegenerator.net/instance/76903452/getulio-vargas-aquela-felicidade-quando-

o-golpe-da-certo Acesso em 20/12/2018 as 19h42min 

Meme 14: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1983161205290113/201255331

5684235/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h43min 

Meme 15: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/187279956

9659611/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h47min 

Meme 16: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/175264336478

7674/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h49min. 

Meme 17: Zueiras Históricas, a Zueira contra-ataca. Disponível em: 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/227419643

2853254/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 19h41min. 

Meme 18: Memes Históricos. Disponível em: 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/71097020576

0246/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h53min. 

Meme 19: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/177506856587

8487/?type=3 Acesso em 20/12/2018 as 17h57min. 

Meme 20: História No Paint. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/154432760228

5919/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h58min. 

https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1885139358425632/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1885139358425632/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1652734488332788/2266516476954583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1652734488332788/2266516476954583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1611304248921587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1611304248921587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1983161205290113/2012553315684235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1983161205290113/2012553315684235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1872799569659611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/azueiracontraataca/photos/a.1599040573702180/1872799569659611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1752643364787674/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1752643364787674/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/710970205760246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/710970205760246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1544327602285919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Historianopaint/photos/a.483753418343348/1544327602285919/?type=3&theater


63 
 

 
 

Meme 21: Memes Históricos. Disponível em: 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/79530414066

0185/?type=3&theater Acesso em 20/12/2018 as 17h59min. 

https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/795304140660185/?type=3&theater
https://www.facebook.com/memesd4histori4/photos/a.370470683143535/795304140660185/?type=3&theater

