POSSÍVEIS RESPOSTAS
Meme Chihuahua Clifford / Equipe 1

Atenção, professor(a)!
As equipes não devem ter acesso a esta folha de resposta. Ela serve apenas
como consulta para a resolução em torno dos questionamentos levantados no
slide sobre a dinâmica Críticos de Meme.

Dinâmica “Críticos de Meme”
Os memes exposto ironizam um tipo de comportamento humano por meio da
personificação. Discutam, em equipe, os seguintes pontos ou questionamentos
em torno do meme relativo ao seu grupo:
A. Que comportamento humano é ironizado?
Resposta provável: Espera-se que a equipe identifique que o meme
ironiza a reação das pessoas ao se depararem com uma situação
constrangedora. Esse meme é utilizado como forma de questionamento
de comportamentos fora dos padrões do senso comum dos usuários das
redes. De modo que tanto a frase “Gente, qual a necessidade disso” em
conjunto com a expressão engraçada, assustada ou constrangida do
animal, acaba por tornar a personificação irônica.
B. Qual animal é personificado?
Resposta provável: O
 animal personificado é um cachorro,
especificamente da raça mexicana Chihuahua Clifford, que dá origem ao
meme.
C. O meme perderá a sua característica irônica e humorística se as
figuras dos animais personificados forem trocadas por seres
humanos? Por quê?
Resposta provável: E
 spera-se que a equipe identifique que no caso
desse meme a expressão do animal em conjunto com o texto verbal,
próprio do ser humano, são essencial para o aspecto irônico do meme.
De modo que trocar o animal por uma pessoa perderia a força
humorística do animal doméstico personificado.

D. De 1 a 5 estrelas: quantas estrelas o meme analisado merece, em
relação ao humor construído através da personificação?
Resposta provável: A
 conclusão ficará a cargo dos integrantes de cada
equipe debaterem sobre a qualidade do meme, com o intuito de
chegarem a um juízo de valor sobre a personificação no gênero estudado.
POSSÍVEIS RESPOSTAS
Meme Suricate Seboso - Sexta-feira / Equipe 2
Atenção, professor(a)!
As equipes não devem ter acesso a esta folha de resposta. Ela serve apenas
como consulta para a resolução em torno dos questionamentos levantados no
slide sobre a dinâmica Críticos de Meme.

Dinâmica “Críticos de Meme”
Os memes exposto ironizam um tipo de comportamento humano por meio da
personificação. Discutam, em equipe, os seguintes pontos ou questionamentos
em torno do meme relativo ao seu grupo:
A. Que comportamento humano é ironizado?
Resposta provável: Espera-se que a equipe identifique que o meme
ironiza com o fato das pessoas - que têm a semana ocupada comemorarem com a chegada da sexta-feira, geralmente o dia em que
começam a aproveitar o descanso do final de semana. Contudo,
ironicamente, se normalmente a sexta-feira é vista como um dia para
“curtir” a vida em festas, no contexto do meme e de muitos brasileiros,
“curtir” a vida significa ficar em casa “deitada, mexendo no celular”.
A página mostra costumes, tradições e o cotidiano do nordeste brasileiro
(especificamente do Estado do Ceará), sempre de forma bem humorada,
fazendo com que o animal de origem africana se passe por local, utilizando-se
de expressões características da região.
B. Qual animal é personificado?

Resposta provável: O
 animal personificado é um suricato fêmea,
conforme o próprio nome do meme revela.
C. O meme perderá a sua característica irônica e humorística se as
figuras dos animais personificados forem trocadas por seres
humanos? Por quê?
Resposta provável: E
 spera-se que a equipe identifique que a figura do
suricato é fundamental para ironizar o comportamento humano, visto
que a colagem que mistura a face do animal com partes do corpo
humano e suas vestimentas imprimem expressões cômicas nos costumes
e hábitos retratados no meme.
D. De 1 a 5 estrelas: quantas estrelas o meme analisado merece, em
relação ao humor construído através da personificação?
Resposta provável: A
 conclusão ficará a cargo dos integrantes de cada
equipe debaterem sobre a qualidade do meme, com o intuito de
chegarem a um juízo de valor sobre a personificação no gênero
estudado.
POSSÍVEIS RESPOSTAS
Meme Bode Gaiato - Caminhada / Equipe 3
Atenção, professor(a)!
As equipes não devem ter acesso a esta folha de resposta. Ela serve apenas
como consulta para a resolução em torno dos questionamentos levantados no
slide sobre a dinâmica Críticos de Meme.

Dinâmica “Críticos de Meme”
Os memes exposto ironizam um tipo de comportamento humano por meio da
personificação. Discutam, em equipe, os seguintes pontos ou questionamentos
em torno do meme relativo ao seu grupo:
A. Que comportamento humano é ironizado?
Resposta provável: Espera-se que a equipe identifique que o meme
ironiza com o fato das pessoas fornecerem desculpas, por vezes
absurdas, para não praticar exercícios físicos.

Com uma pegada aproximada da página cearense “Suricate Seboso”, a
página apresenta referências à cultura e costumes do povo nordestino,
sobretudo o pernambucano, de quem toma emprestadas expressões e formas
de linguagem.

B. Qual animal é personificado?
Resposta provável: O
 animal personificado é um “bode fêmea”,
respeitando o sentido irônico do meme - conforme o próprio nome do
meme revela -, ou melhor, uma cabra.
C. O meme perderá a sua característica irônica e humorística se as
figuras dos animais personificados forem trocadas por seres
humanos? Por quê?
Resposta provável: E
 spera-se que a equipe identifique que a figura do
bode ou da cabra é fundamental para ironizar o comportamento
humano, visto que a colagem que mistura a face do animal com partes do
corpo humano e suas vestimentas imprimem expressões cômicas nos
costumes e hábitos retratados no meme.
D. De 1 a 5 estrelas: quantas estrelas o meme analisado merece, em
relação ao humor construído através da personificação?
Resposta provável: A
 conclusão ficará a cargo dos integrantes de cada
equipe debaterem sobre a qualidade do meme, com o intuito de
chegarem a um juízo de valor sobre a personificação no gênero
estudado.
POSSÍVEIS RESPOSTAS
Meme Suricate Seboso - Estações do ano / Equipe 4
Atenção, professor(a)!
As equipes não devem ter acesso a esta folha de resposta. Ela serve apenas
como consulta para a resolução em torno dos questionamentos levantados no
slide sobre a dinâmica Críticos de Meme.

Dinâmica “Críticos de Meme”

Os memes exposto ironizam um tipo de comportamento humano por meio da
personificação. Discutam, em equipe, os seguintes pontos ou questionamentos
em torno do meme relativo ao seu grupo:
A. Que comportamento humano é ironizado?
Resposta provável: Espera-se que a equipe identifique que o meme
ironiza com o fato das pessoas que vivem em lugares tropicais, como o
nordeste brasileiro, local de origem do meme, sofrem com o calor
excessivo, até em período de inverno.
A página mostra costumes, tradições e o cotidiano do nordeste brasileiro
(especificamente do Estado do Ceará), sempre de forma bem humorada,
fazendo com que o animal de origem africana se passe por local,
utilizando-se de expressões características da região.
B. Qual animal é personificado?
Resposta provável: O
 animal personificado é um suricato, conforme o
próprio nome do meme revela.
C. O meme perderá a sua característica irônica e humorística se as
figuras dos animais personificados forem trocadas por seres
humanos? Por quê?
Resposta provável: E
 spera-se que a equipe identifique que a figura do
suricato é fundamental para ironizar o comportamento humano, visto
que a colagem que mistura a face do animal com partes do corpo
humano e suas vestimentas imprimem expressões cômicas nos costumes
e hábitos retratados no meme.
D. De 1 a 5 estrelas: quantas estrelas o meme analisado merece, em
relação ao humor construído através da personificação?
Resposta provável: A
 conclusão ficará a cargo dos integrantes de cada
equipe debaterem sobre a qualidade do meme, com o intuito de
chegarem a um juízo de valor sobre a personificação no gênero
estudado.

