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RESUMO 

 
 
 

Os memes, fenômeno da internet no tempo vigente, são textos multimodais cômicos e críticos 

a respeito dos mais variados temas, dentre eles, a avaliação escolar, parte central desta pesquisa. 

Quando bem aceitos, são rapidamente compartilhados entre indivíduos e, deste modo, revelam 

representações mentais, comportamentos, ações rotineiras, etc. (KNOBEL, LANKSHEAR, 

2007). Este trabalho teve como objetivos: (1) detectar expressões linguísticas e visuais 

metafóricas em memes a respeito de instrumentos avaliativos escolares; (2) identificar, caso 

haja, alguma metáfora conceptual que licencie as expressões metafóricas encontradas nesses 

memes. O referencial teórico desta pesquisa advém dos estudos sobre avaliação escolar 

(LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2008) e da teoria da metáfora conceptual (LAKOFF, 

JOHNSON, 1980) cujo ponto principal é que vivemos de acordo com as metáforas que existem 

na nossa cultura. A análise do corpus desta pesquisa corroborou a hipótese de que a metáfora 

conceptual PROVA É GUERRA é frequentemente acionada em materializações linguísticas e 

visuais, bem como alguns desdobramentos desta metáfora e metonímias do gênero UMA 

PARTE PELO TODO. A conceptualização de prova escolar em termos de guerra nos revela o 

quão distante este instrumento avaliativo se apresenta, atualmente, de seu efetivo objetivo. 

 

Palavras-chave: Prova escolar; Meme; Metáfora conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

Memes, an internet phenomenon in the current time, are comic and critic multimodal texts about 

multiple themes, such as an assessment, the main element of this research. If these memes are 

accepted by a speaking community, they are propagated by it at a fast speed, and, consequently, 

these texts can reveal mindsets, significant forms of behavior, daily actions, etc. (KNOBEL, 

LANKSHEAR, 2007). The objective of this work was: (1) detecting verbal and non-verbal 

metaphors about assessment in memes; (2) identifying, if there is any, a conceptual metaphor 

that licenses the metaphorical expressions found in these data. The theoretical reference of this 

research is based on studies about learning assessment (LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2008), 

and the theory of conceptual metaphor (LAKOFF, JOHNSON, 1980) whose main argument is 

that we live by according to the metaphors that exist in our culture. The analysis of the corpus 

of this research corroborated the hypothesis that the conceptual metaphor SCHOOL EXAM IS 

WAR is often triggered in linguistic and visual metaphorical expression, as well as some 

entailments of this metaphor and metonymy THE PART FOR THE WHOLE. The 

conceptualization of the school exam in terms of war reveals how distant this instrument is, 

currently, from its effective objective. 

 

Keywords: Assessment; Meme; Conceptual metaphor.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A partir dos anos 1990, o estudo de crenças a respeito do ensino e aprendizagem 

de língua materna e línguas estrangeiras e suas especificidades têm despertado o interesse 

de muitos pesquisadores das áreas da Linguística e da Linguística Aplicada 

(BARCELOS, ABRAHÃO, 2006). Esses estudos permitem uma melhor compreensão 

sobre o entendimento dos alunos e professores a respeito da língua, seu ensino e sobre as 

questões que ela abarca.  

Inicialmente, a pesquisa enfocaria em identificar e discutir as crenças de um grupo 

de alunos atuantes em uma escola municipal do Rio de Janeiro acerca da avaliação 

escolar, mais especificamente as crenças sobre a prova de inglês, disciplina que leciono 

nessa rede. Esse objetivo inicial, se deve à minha percepção de que, apesar da adoção 

pelo município1 de políticas educacionais específicas para língua inglesa, o baixo 

rendimento dos estudantes na disciplina ainda é bastante significativo. Contudo, por 

razões que discutirei mais adiante, considerei mais adequado ampliar o foco da 

investigação para crenças sobre a prova escolar, independente da disciplina que pretende 

avaliar. 

Ainda com o objetivo inicial, restrito à prova de inglês, elaborei um questionário 

piloto a fim de identificar a opinião dos alunos participantes a respeito do modelo de 

prova aplicado em sala de aula e se haveria algum modelo idealizado por eles. Esse 

questionário foi composto por duas perguntas abertas em que os participantes poderiam 

se manifestar por meio de um texto escrito ou por desenhos.  Este último instrumento é 

especialmente útil para a investigação das visões e das expectativas dos participantes mais 

novos (os alunos participantes tinham entre 11 e 13 anos). A opção por perguntas abertas 

deve-se ao fato de que elas possibilitam investigar as opiniões, as reflexões e as crenças 

dos participantes a respeito de temas variados (ABRAHÃO, 2006, p. 221). Foram elas2: 

 

(1) Como vocês gostariam que fosse a sua prova de inglês? 
(2) Como é a sua prova de inglês?  
 

                                                           
1 Inserção do ensino de língua inglesa no 1º ano do Ensino Fundamental; Oferta de quatro escolas 

bilíngues português/inglês; Entrega de materiais didáticos; Cursos de treinamento e revitalização para os 
professores desta língua; dentre outras medidas. 

2 Durante a formulação dessas duas perguntas, houve a preocupação de manter o nível de 
linguagem dos alunos para melhor compreensão da proposta. 
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Dezenove estudantes do sexto ano do ensino fundamental da Escola Municipal 

Eduardo Rabelo, em Santa Cruz no Rio de Janeiro, participaram respondendo de alguma 

forma à primeira pergunta. Desses dezenove participantes, dezessete desenharam alguma 

proposta indicando o desejo de provas mais coloridas, com desenhos, “de marcar”, “de 

relacionar as colunas” e um propôs que a prova fosse realizada em um computador. Ao 

analisar essas respostas, observou-se que esse grupo gostaria de atividades avaliativas 

interativas e não formatos padronizados com perguntas e respostas fechadas.  

A respeito da segunda pergunta: Como é a sua prova? Treze alunos disseram que 

a prova de inglês é difícil; três responderam ser fácil e três não responderam a essa 

questão. Esse quantitativo expressivo de alunos que afirmam ser difícil realizar a prova 

de inglês coincide com os baixos resultados alcançados por eles, em sua maioria, ao final 

de cada bimestre. No entanto, uma das respostas a respeito da dificuldade despertou 

atenção especial: 

 

 

Figura 1 – Representação ilustrativa de um aluno sobre a prova de inglês. 

 

A Figura 1 acima revela não somente uma simples opinião sobre a prova de inglês 

presente na parte escrita da resposta: “a prova é muito difícil”; ela também revela o 

sentimento do aluno acerca dessa prática pedagógica demonstrado por meio de itens 
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lexicais escolhidos por ele, prova/teste, e das imagens utilizadas por esse aluno, como a 

inserção do emoji3 triste e a expressão corporal do personagem criado por ele.  

Dentre muitos emojis existentes para representar as mais variadas expressões 

faciais, sentimentos ou sensações, características físicas, laborais e comemorativa, aquele 

escolhido pelo aluno simboliza a tristeza. Desta forma, observa-se que a realização de 

uma prova ou de um teste em sala de aula ou as possíveis consequências do resultado 

desta atividade provocaram nesse aluno um sentimento negativo e preocupante. Os itens 

lexicais prova e teste escolhidos para a composição do desenho pode revelar o porquê 

desse desespero ilustrado na figura 1. Atualmente a prova, uma dentre muitas 

possiblidades de ferramenta pedagógica para avaliar e acompanhar o desenvolvimento do 

alunado, tem se tornado apenas um instrumento escolar para testar e classificar os 

conhecimentos dos alunos.  

Outro sentimento que pode ser detectado nesta imagem é o medo. Isso se justifica 

pelos traços que o aluno escolheu para compor o personagem: cabelo empinado, olhos 

arregalados, boca aberta aparentando um ato de grito, braços e mãos suspensas, 

explicitando rendição ao ato que viria em sequência. Essa rendição pode ser associada a 

um ato de violência física e/ou emocional, como um assalto, tentativa de agressão física 

ou homicídio, um ataque de guerra e tantas outras possibilidades. Mas aqui representa 

uma reação à prova escolar. Os fatores para esta reação ilustrada podem ser o despreparo 

desse aluno ou o desinteresse. No entanto também pode ser ansiedade,  insegurança 

provocada pelo inesperado, pelo desconhecido ou pelo tipo de formatação de prova 

escolhido pelo professor etc. 

Essa ilustração me fez recorrer às minhas experiências como professora da rede 

municipal e estadual do Rio de Janeiro e perceber que nas conversas dos conselhos de 

classe, tanto professores quanto alunos, falavam sobre a prova e o rendimento escolar de 

forma a  reforçar essa expressão do aluno discutida na imagem acima. Como por exemplo: 

meus alunos não querem nada, a maioria está reprovada, meus alunos vão ver, vou 

passar teste surpresa,  fui reprovado, levei bomba, meu professor me ferrou etc.  

Todos aqueles que estão inseridos no contexto escolar conseguem facilmente 

identificar muitas dessas falas e lembrar muitas outras a respeito desta ação x reação, de 

ameaça x temor e desespero.  

                                                           
3 São figuras muito utilizadas em mensagens eletrônicas, redes sociais, sites e afins para 

representar um estado emocional, uma característica física, uma profissão, etc. 
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Ao investigar igualmente as manifestações do público em geral, isto é, não 

necessariamente alunos ou professores, em redes sociais, percebi que esse pavor referente 

à prova não se restringia apenas ao meu círculo de trabalho ou dàquele aluno individual. 

Ao contrário, atingia boa parte dos meus contatos nas redes sociais. E essa percepção se 

deu por meio de comentários e memes compartilhados sobre avaliação escolar ou 

universitária durante algum período de prova.  

Inúmeras ocorrências verbais e não-verbais, manifestadas por desconhecidos e 

anônimos a respeito de práticas avaliativas como algo nocivo, foram encontradas no 

decorrer da coleta de dados que realizei em um mecanismo de buscas na internet.  Essas 

podem ser encontradas em gêneros e esferas diversas, como por exemplo: 

 
(a) Publicidade 

  

Figura 2 - (<https://notascoordenadas.wordpress.com/2009/10/08/jornalismo-e-publiciadade-farao-

simulado-do-enade/>, fevereiro/2018) 
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(b) Notícia 
 
 
Estudantes levam “kit de sobrevivência” para o Enem em SE. 

(<http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2013/10/estudantes-levam-kit-de-

sobrevivencia-para-o-enem-em-se.html>, janeiro/2017)  

 

 
(c) Comentário 

 
 
Já tomei quatro bombas porque fico nervoso na hora do exame do Detran. 
(<https://tirarhabilitacao.com/> - janeiro/2017) 
 
 

(d) Memes 
 

 
Figura 3 –  (<//iahooo.wordpress.com/category/rosinha/>, julho/2017) 

 

A imagem retratada na Figura 2 é uma tentativa de desassociar a prova do Enade4 

a ideia representada pela imagem de um bicho de sete cabeças. Tal propósito se deve à 

rejeição dos alunos, sejam os iniciantes sejam os concluintes, à realização desta prova. 

Os possíveis motivos para esta reação negativa tentam ser solucionados por cada cabeça 

do bicho com frases de incentivo: valorize seu diploma; avalie seus conhecimentos; a 

prova não reprova; este é só um dos indicadores de qualidade de curso.  

                                                           
4 O Enade é um Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes cujo objetivo principal é avaliar 

o rendimento de alunos de graduação ingressantes e concluintes. 
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Entretanto, nas demais frases, esta tentativa provavelmente não terá seu objetivo 

alcançado, pois encontram-se em tom de ameaça, tais como: quem não fizer a prova não 

recebe diploma; a imagem do seu curso também depende de você; o número de bolsas 

depende da nossa nota. Essas três últimas frases delegam, especialmente, ao aluno a 

responsabilidade da qualidade do curso, número de bolsas de estudo e a não obtenção do 

diploma. Essas frases contribuem para a manutenção da crença negativa em torno desta 

avaliação e divergem com a proposta motivadora dessa propaganda. Assim, tal imagem 

deixa de ser apenas um lembrete sobre a data do Enade e um incentivo para a sua 

realização. Ela também se revela uma intimação ameaçadora.  

Nessa mesma imagem lê-se abaixo do bicho de sete cabeças: Confira se seu nome 

está na lista e venha encarar o bicho de frente. Aqui, a prova está sendo compreendida 

em termos de um bicho, monstro, ou seja, algo destrutivo. O monstro derrota seu inimigo 

com suas garras e sua força. A prova pode derrotar o aluno com suas questões e/ou 

resultados e suas possíveis consequências, como a reprovação.  

O emprego de kit de sobrevivência e bomba nos exemplos (b) e (c) evidenciam 

que o Enem, prova de acesso para muitas universidades do Brasil e a prova de habilitação 

também foram interpretadas em termos de algo destrutivo, nesse caso, em termos de 

guerra, pois utiliza-se do mesmo vocabulário e sentido. Em (b) o kit de sobrevivência 

demonstra que a realização e duração da prova podem estar associadas à participação de 

um soldado em uma guerra e sua extensão. Tanto que para tal participação, assim como 

é necessário carregar mantimentos e líquido para resistir aos ataques do inimigo em uma 

batalha, é necessário levar água e biscoitos para resistir aos ataques da prova. Em (c) 

tomar bomba corresponde à reprovação no exame do Detran, então esse aluno foi 

bombardeado pela bomba/prova.  

Em (d), observa-se que o mesmo desespero representado na Figura 1 é 

evidenciado na Figura 3 por meio dos traços faciais semelhantes e as mãos igualmente 

rendidas. Nesse caso, há um equívoco a respeito da palavra ‘prova’, uma vez que o 

personagem feminino não associa o emprego dessa palavra ao verbo ‘provar’, cuja 

definição é “mostrar a autenticidade de (algo) com razões, fatos etc.; comprovar 

(HOUAISS, 2015, p. 774). Ao contrário, imediatamente esta personagem o associa a 

prova escolar e logo revela seu desespero por meio de sua expressão corporal e pela 

afirmativa: nem estudei. Tendo em vista que não houve um preparo prévio desta 

personagem para a prova que ela julga ocorrer em breve, pode-se inferir que as 

consequências seriam negativas, como obtenção de nota baixa (de acordo com a média 
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de uma escola), recuperação ou reprovação. Entretanto, o que foi posto como 

comprovação foi o amor da menina pelo rapaz e não o conhecimento dela sobre uma 

determinada disciplina escolar.  

Dada a percepção de que a opinião do participante do questionário destacada no 

início desta introdução a respeito da prova escolar como um instrumento pedagógico 

negativo é compartilhada por muitos outros estudantes, como se observa nos exemplos 

posteriores, independente do grau de escolaridade – fundamental ou superior – 

compreende-se a relevância de ampliar o foco inicial dessa pesquisa: em vez de prova de 

língua inglesa, prova escolar. 

O número elevado de memes, “tudo aquilo que se tornou viral na web, ou seja, 

que se propagou e se popularizou muito depressa no ambiente cibernético, seja por meio 

de compartilhamento ou cópias” (GUERREIRO; SOARES, 2016, p. 190), presentes em 

redes sociais a respeito de vários tópicos, inclusive sobre avaliação pedagógica, fez com 

que compreende-se a relevância de modificar o instrumento de pesquisa: em vez de 

questionário, memes, pois revelam opiniões e crenças do senso comum.  

Uma percepção adicional também surgiu a partir da análise do desenho do aluno, 

da fala de colegas professores e dos memes encontrados na internet sobre este tema. A 

alta incidência de índices metafóricos linguísticos e visuais na representação de alunos e 

do público em geral da prova como algo nocivo.  

Tendo em vista, portanto, os desdobramentos que a Figura 1 motivou para esta 

pesquisa e para que seja possível discutir sobre a conceptualização da avaliação escolar 

realizada pelo aluno, este estudo traçou os seguintes objetivos principais: 

 

1 - detectar índices metafóricos linguísticos e visuais a respeito de avaliação 

escolar em memes; 

2 - identificar se há alguma metáfora conceptual5 que licencia as expressões 

linguísticas metafóricas encontradas nesses memes. 

 

O referencial teórico desta pesquisa advém dos estudos sobre avaliação escolar 

(LIBÂNEO, 1994; GENESSE, UPSHUR, 1996; LUCKESI, 2008) nos quais ela é 

compreendida dentro de uma perspectiva qualitativa, como uma ferramenta pedagógica 

inclusiva, processual e dinâmica; e da teoria da metáfora conceptual (LAKOFF, 

                                                           
5 O conceito de metáfora conceptual será explicado no capítulo 1 - Metáforas conceptuais e suas 

instanciações. 
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JOHNSON, 1980/2002) cujo ponto principal é de que boa parte de nossos pensamentos 

e ações são estruturados pelas metáforas que existem em nossa cultura. As metáforas 

conceptuais se mostram relevantes para o acesso a crenças de indivíduos e grupos sociais, 

bem como para a investigação sobre manutenção ou transformação de relações e práticas 

sociais (ALMEIDA, 2009), incluindo as pedagógicas.  

Para alcançar os objetivos aqui propostos, foi conduzida uma pesquisa qualitativa 

(BAUER, GASKELL, 2010), que além de produzir os dados que analisamos, estabeleceu 

nosso enquadre filosófico quanto as questões relativas às relações entre o conhecimento, 

sua produção e os sujeitos participantes da pesquisa.  A identificação de metáforas 

linguísticas nos dados foi realizada por meio da utilização do método PIM – Procedimento 

de identificação de metáfora – desenvolvido pelo Grupo Pragglejaz (HUBERT, 2009). E 

para melhor compreender as conceptualizações da prova escolar manifestadas nos memes 

coletados, tomamos como base as abordagens metacognitiva e contextual (ABRAHÃO, 

2006), em que as crenças dos indivíduos são inferidas dentro de um contexto específico, 

nesse caso, a instituição acadêmica, local de atuação dessa atividade.  

Este estudo se fundamentou à coleta de memes, pois nele há uma quantidade 

expressiva de ocorrências linguísticas e visuais de metáforas convencionais ou facilmente 

compreendidas pelo senso comum e compartilhadas entre os indivíduos de uma 

comunidade ou de várias comunidades distintas, especialmente nos períodos de prova 

escolar ou participação no vestibular. A ampla divulgação e compreensão desses memes 

tendem a revelar, construir e disseminar crenças.  

 Os memes são desenhos seguidos de textos que geram e moldam representações 

mentais e formas de comportamentos (KNOBEL, LANKSHEAR, 2007), após 

transmitidos proliferam de maneira autônoma e sem controle por parte das mentes 

receptoras (HOUAISS, 2013). Tal proliferação é tão recorrente nas redes sociais e sites 

que um museu de memes6 digital foi criado por um grupo de estudantes e professores da 

Universidade Federal Fluminense, com o intuito de contribuir para pesquisas a respeito 

de ocorrências linguísticas, comportamentais, políticas e socioculturais. Os memes, 

portanto, tendem a revelar opiniões, reações e crenças de forma humorística, mas também 

crítica (GUERREIRO; SOARES, 2016) de um ou alguns grupos sociais a respeito dos 

mais variados temas como política, moda, dieta alimentar, ou até algum acontecimento 

real ou fictício que tenha despertado atenção especial por alguma razão.  

                                                           
6 http://www.museudememes.com.br 
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Há diversas crenças circulando no contexto escolar, como, no caso do ensino-

aprendizagem de inglês, a crença na existência de um método que seria o correto para se 

aprender, de que as escolas públicas não são ambientes adequados para aprender uma 

língua estrangeira, de que nada pode ser feito devido a ausência de condições básicas de 

quanto mais jovem for, mais fácil aprenderá etc. (cf. ALMEIDA, 2016). As crenças 

podem variar de um aluno para outro aluno, de um contexto para outro contexto, de um 

professor para outro professor (SILVA, 2005) ou serem compartilhadas por um grupo de 

participantes de um mesmo contexto. Neste trabalho, entende-se crença como 

 

uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e 
perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências e 
resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como 
tal, crenças são sociais (mas também individuais) dinâmicas, contextuais e 
paradoxais. (BARCELOS, 2006, p. 18) 

 

Após a análise do corpus desta pesquisa, as expressões metafóricas manifestadas 

nos memes encontrados até junho do ano vigente, pode-se confirmar a existência da 

metáfora conceptual: PROVA É GUERRA7 e de outras metáforas interligadas a esta. A 

conceptualização de prova em termos de guerra se confirma nas imagens refletidas nos 

dados coletados e analisados. Essas imagens revelam que os processos de avaliação 

escolar, tais como a sua realização e seus resultados podem ser tão devastadores quanto 

as consequências de uma batalha de guerra ou a guerra em si.  

Esta pesquisa pretende, portanto, somar-se aos estudos referentes à metáfora 

conceptual e às práticas pedagógicas avaliativas. Com o objetivo de  refletir acerca dessa 

conceptualização materializada linguisticamente ou por meio de imagens, a partir de 

licenciamentos de sua metáfora conceptual correspondente e manifestada pelo estudante 

em contraponto às concepções veiculadas  pela LDB, PCN, orientações curriculares das 

secretarias de educação da esfera municipal e estudiosos da área de Educação, 

Linguística, Linguística Aplicada e áreas afins.   

Perceber a existência da metáfora conceptual PROVA É GUERRA indica a 

importância de se continuar identificando as expressões metafóricas a respeito do ensino 

e tudo que ele abarca, visto que “ainda que não sejam suficientes para explicar as práticas 

em sua totalidade, as crenças (especialmente as tácitas) parecem ter influência sobre a 

ação docente” (ALMEIDA, 2014, p.107). E as metáforas, por sua vez, “como 

                                                           
7 “A convenção geral é grafar as metáforas conceptuais em caixa alta.” (SARDINHA, 2007, p. 30) 
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instrumentos analíticos da realidade [...], podem ser usadas como meio para intervir nessa 

realidade” (SARDINHA, 2007, p. 80). 

Esta pesquisa é composta de seis capítulos, considerando-se aí também a 

Introdução e a Conclusão. Após esta Introdução, temos o segundo e o terceiro capítulos 

que, respectivamente, apresentam as duas vertentes da fundamentação teórica deste 

trabalho: a teoria da metáfora conceptual e os estudos sobre avaliação escolar. O quarto 

traz considerações acerca da metodologia da pesquisa, incluindo os instrumentos e as 

abordagens selecionadas. Há ainda no quarto capítulo uma subseção sobre identificação 

de metáforas linguísticas. O quinto objetiva apresentar os exemplos selecionados e as 

reflexões levantadas por esses dados. Ao sexto e último capítulo ficam reservadas as 

considerações finais desta pesquisa.  
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2. METÁFORAS CONCEPTUAIS E SUAS INSTANCIAÇÕES 

 

 

Garcia (1992) denomina a metáfora como a figura de significação que consiste em 

dizer que uma coisa (A) é outra (B). Ela pode ser constituída por substantivos, adjetivos, 

verbos, advérbios ou conectivos comparativos para denominar fatos, coisas ou pessoas 

esteticamente (seus olhos (A) são duas esmeraldas (B)), personificar ações, atitudes ou 

sentimentos de seres inanimados (ondas raivosas) e símbolos (balança é símbolo de 

justiça)8.  

Ritchie (2012, p. 8) comenta a reincidência em definir a metáfora em termos de 

substituição de uma palavra por outra com significado aparentemente diferente, ou por 

criação de uma analogia implícita. Esse autor sugere definir a metáfora como “o olhar, o 

experienciar e o falar sobre algo em termos de outro”. 

Na teoria da metáfora conceptual, corrente teórica desta pesquisa, proposta por 

Lakoff e Johnson em 1980, a metáfora é “concebida como um mecanismo cognitivo geral 

que opera em nível linguístico” (FERRARI, 2009, p. 20), ou seja, para esses autores a 

metáfora é entendida da seguinte maneira: 

 

Nós descobrimos que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente 
na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema 
conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também 
agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. (LAKOFF & 
JOHNSON, 1980/2002, p. 45) 

 

Esta teoria “estabelece uma relação direta entre pensamento, linguagem e 

realidade” (VEREZA, 2012, p. 53). Logo, fala-se e age-se metaforicamente por meio de 

conceptualizações metafóricas do mundo. A conceptualização é o modo como se 

conceitua inconscientemente a realidade de acordo com as experiências corpóreas 

(sensório-motoras) e culturais (LAKOFF, 1987).  

De acordo com Kövecses (2015), há uma relação entre língua e cultura, ambas são 

redes de significação. Quando um grupo de indivíduos compartilham o modo de 

identificar e classificar objetos, eventos, comportamento, diálogos, dentre outros fatores, 

esse grupo está compartilhando a mesma cultura. Esse autor sugere que o órgão humano 

                                                           
8 Esses exemplos foram retirados de GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 15 ed. 

Fundação Getúlio Vargas, RJ. 1992. 
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responsável por criar os significados é a mente. E isso se dá por meio de operações 

cognitivas, como categorização, uso de frames, metáforas conceptuais etc. em conjunto 

com o contexto em que essa mente estará inserida, seja ele histórico, físico, discursivo 

etc. Nesse caso, o comportamento e as experiências interpessoais compartilhadas por uma 

comunidade estão sendo concebidas como um fator cultural presente na conceptualização 

metafórica em um contexto comunicativo. 

O sistema conceptual é, portanto, desenvolvido por representações cognitivas, 

formadas mediante experiências vividas ou compreendidas pelos falantes. Se essas 

experiências forem universais, as metáforas conceptuais serão universalmente adquiridas, 

caso contrário cada sociedade conceptualizará sua forma de ver, agir e falar sobre as 

coisas (LAKOFF & JOHNSON, 1999). O uso de um dragão em um texto escrito ou não 

escrito pode ser interpretado como uma criatura medonha (mitologia ocidental) ou uma 

criatura afortunada (mitologia chinesa) (FORCEVILLE, 2008, p.10). 

Assim, as metáforas conceptuais são estruturadas por relações realizadas entre as 

experiências e a cultura dos falantes. Essa relação se divide em dois domínios: domínio-

fonte e domínio-alvo. O domínio-fonte é a base da conceptualização e o domínio-alvo é 

aquilo que será conceptualizado. Para se confirmar que o emprego de algum elemento 

seja metafórico, três perguntas sugeridas por Forceville (2008, p.6) precisam ser 

respondidas. São elas: 

 

1) Quais são os seus dois domínios? 

2)  Qual é o domínio fonte e qual é o domínio alvo? 

3) Qual traço ou grupo de traços podem ser mapeados do domínio alvo para o 

domínio fonte? 

 
 

Na metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO, por exemplo: TEMPO é o 

domínio-alvo e DINHEIRO é o domínio-fonte. Esses domínios possuem conceitos bem 

distintos, mas a partir da metáfora esses dois domínios são aproximados.   

TEMPO é conceptualizado em termos de DINHEIRO, ou seja, o conceito é parcial 

e metaforicamente estruturado, e a atividade e a linguagem também (LAKOFF & 

JOHNSON, 1980/2002). Os termos são parcialmente estruturados, pois apenas algumas 

das características de cada termo serão mapeadas no processo de conceptualização, isto 

é, dentre as acepções presentes em ‘tempo’ e ‘dinheiro’ (a seguir no Quadro 1), foram 
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relacionadas apenas a noção de período e/ou oportunidade para realizar algo e de riqueza 

respectivamente. 

 

Quadro 1 – TEMPO É DINHEIRO 

DINHEIRO (HOUAISS, 2015, p. 339) TEMPO (HOUAISS, 2015, p. 909) 
 
Moeda ou cédula usada para compra de 
bens, serviços, força de trabalho e nas 
demais transações financeiras, emitido e 
controlado pelo governo de cada país; 
fortuna, riqueza. 

 
Período contínuo e indefinido no qual os 
eventos se sucedem e criam no homem a 
noção de presente, passado e futuro; 
oportunidade para a realização de algo; 
conjunto das condições meteorológicas; 
flexão verbal. 
 

 

TEMPO, na sociedade ocidental, é compreendido como um bem valioso, ou seja, 

esse termo é conceptualizado por meio das experiências com DINHEIRO. Ao dizer, 

portanto, que TEMPO É DINHEIRO, afirma-se que o tempo é tão valioso quanto o 

dinheiro, principalmente nas sociedades regidas pelo capitalismo. 

Observam-se várias instanciações (materializações linguísticas de expressões 

licenciadas por uma metáfora conceptual (VEREZA, 2013)), amparadas por esta metáfora 

conceptual TEMPO É DINHEIRO na fala cotidiana. Há instanciações familiares como 

“você deve calcular bem o seu tempo”, “não desperdice seu tempo com ele”, “seu tempo 

precisa ser mais bem investido”, “poupe tempo, vá de uber”, “temos que poupar tempo” 

etc.  

Sob uma perspectiva escolar, essa expressão pode ser remetida a uma determinada 

prática pedagógica, conteúdo escolar ou tomada de decisão no qual o professor ou aluno 

também julguem seu TEMPO como algo valioso e pretendam evitar seu desperdício em 

alguma atividade que suponham ser  complexa demais ou irrelevante , como por exemplo: 

“present perfect é muito difícil para os alunos, é desperdício de tempo”, “não vou perder 

tempo com música”, “não vale a pena perguntar nada aos alunos porque perco muito 

tempo com isso”; “a prova de múltipla escolha é mais fácil para corrigir/fazer”; “escolhi 

o curso de inglês intensivo porque preciso trabalhar” etc.   

Há várias metáforas conceptuais, que como já dissemos são “maneiras 

convencionais de conceitualizar um domínio em termos de outro” (SARDINHA, 2007, 

p.30), a respeito de incalculáveis ações e tópicos processados pela mente humana de modo 

automático e inconsciente. Dentre elas, há A VIDA É UMA VIAGEM (Segue seu 
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caminho); A VIDA É UM JOGO (Mudou de emprego? Boa jogada!); DISCUSSÃO É 

GUERRA (Seus argumentos são indefensáveis); TRISTE É PARA BAIXO (Eu caí em 

depressão); CÉREBRO É MÁQUINA (Minha mente não está funcionando hoje) etc.  E 

muitas outras novas metáforas9 podem surgir de acordo com a criação e a necessidade do 

falante, bem como a aceitação e a compreensão dos demais indivíduos dentro de um 

determinado contexto.  

Também podem ocorrer desdobramentos dessas metáforas conceptuais. Em: 

 

(a) “vou passar de ano”,  
 

(b) ela vai para a sexto ano” 
 
(c) “vou seguir esse raciocínio” 
 
 

 
Figura 4 – (<http://noticias.r7.com/educacao/fotos/alem-de-serem-sucesso-na-internet-os-memes-

tambem-vao-a-escola-20121207-11.html> - fevereiro, 2018) 

 

Ao relacionar A VIDA É UMA VIAGEM às ocorrências escolares, observa-se a 

mesma conceptualização de movimento como a passagem de uma série para outra, um 

                                                           
9 As metáforas novas não entram facilmente no sistema conceptual. É preciso que haja 

compreensão e aceitação de uma determinada comunidade linguística de acordo com a sua cultura e a 
convencionalidade do termo. Contudo, muitas metáforas criativas podem ser compreendidas, mas não 
convencionalizadas por esses falantes. 
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caminho a ser escolhido, a noção de ida e retorno estão presentes nessas ocorrências 

destacadas acima.  

As metáforas conceptuais e suas instanciações nos revelam que a metáfora está 

não somente nas ocorrências linguísticas em nível de substituição ou comparação, mas, 

além disso, ela faz parte de todo o processo de conceptualização de como compreender o 

mundo.  

 

2.1  Metonímia 

 

Garcia (1992) compreende a metonímia como um recurso da linguagem para 

designar uma coisa com o nome de outra. Em: Ler Machado de Assis, o nome do autor 

designa a sua obra literária; Tomar um cálice de vinho10, o objeto designa o conteúdo 

inserido nele. Para Lakoff e Johnson (1980, p. 35), “usa-se uma entidade para se referir a 

outra que está relacionada a ela”. 

 

“Ela gosta de ler Marquês de Sade → Ela gosta de ler as escritas do Marquês de 

Sade. 

“Nós precisamos de algum sangue novo na empresa 11 → Nós precisamos de 

pessoas novas na empresa. 

 

Usualmente, as pessoas costumam apresentar algumas dúvidas em torno da 

concepção de metáfora e metonímia, apesar de ambas possuírem tipos diferentes de 

processo. “A metáfora é um modo de conceber algo em termos de outro, a metonímia, 

por outro lado, nos permite usar uma entidade para representar outra” (LAKOFF, 

JOHNSON, 1980, p.36). 

Embora haja uma distinção na função principal dessas duas modalidades, 

compreensão e referência respectivamente, a metonímia também pode fornecer 

entendimento como no caso da metonímia conceptual UMA PARTE PELO TODO, em 

que as partes destacadas de algo pode representar o todo (LAKOFF, JOHNSON, 1980, 

                                                           
10 Esses exemplos foram retirados de GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 15 ed. 

Fundação Getúlio Vargas, RJ. 1992. 
11 Esses exemplos foram retirados de LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. 

Coordenação de Tradução: Maria Sophia Zanotto. São Paulo: Mercado de Letras, 2002. 
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p.36). Em: Precisamos de algumas boas cabeças para o projeto, destacou-se uma 

característica particular do ser humano, a inteligência, representada pela cabeça (parte), 

para se referir a pessoa (todo). Alguns processos metonímicos desse tipo UMA PARTE 

PELO TODO foram identificados durante a análise de dados e serão apresentados no 

capítulo 5. 

“A metonímia, assim como a metáfora, não é apenas um dispositivo poético ou 

retórico. Nem apenas uma questão de linguagem [...], ela faz parte de nosso modo de 

pensar, agir e falar” (LAKOFF, JOHNSON, 1980, p.37).  

 

2.2  Desdobramentos da conceptualização metafórica 

 

Algumas metáforas conceptuais podem ser igualmente manifestadas por meio de 

gestos, artes ou rituais (LAKOFF, JOHNSON, 1999, p. 57). Forceville (2008, p. 4) 

endossa tal afirmação ao refletir sobre a relação intrínseca entre metáfora e pensamento: 

 

Se as metáforas são essenciais para o pensamento, faz sentido que eles devam 
ocorrer não somente na língua, mas também em figuras estáticas ou móveis, 
músicas, gestos, até mesmo em toques ou cheiros – e em suas várias 
permutações. (Tradução nossa) 

 

Forceville (2008) propõe o conceito de metáfora multimodal como a metáfora 

cujos domínios fonte e alvo e seus traços mapeados sejam manifestados por, no mínimo, 

dois sistemas distintos, diferentemente do que ocorre na metáfora pictórica. Tendo em 

vista que é considerada por esse autor monomodal, cujo domínios fonte e alvo são 

manifestados por um único sistema. 

Segundo este autor, as metáforas pictóricas e multimodais possuem interpretação 

instantânea por apresentarem um elevado grau de especificidade e serem mais fáceis de 

serem compreendidos entre muitas culturas, pois não apresentam (ou apresentam em 

menor escala) códigos linguísticos distintos. 

 

(a) Metáfora pictórica 
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Figura 5 - (<https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-globo-creado-de-monedas-euro-la-

imagen-metaf%C3%B3rica-d-rinde-image73324293> fevereiro, 2018) 

 

(b)  Metáfora multimodal  
 

 
Figura 6 - (<https://me.me/i/quando-estou-fazendo-a-prova-e-nao-lembro-nem-do-10351442> janeiro, 

2017) 

 

Na figura 5, a metáfora é manifestada apenas por uma imagem cujos domínios são 

globo terrestre (domínio alvo) e moedas (domínio fonte). Assim, o mundo está sendo 

conceptualizado em termos de dinheiro. Em outras palavras, o mundo está sendo 

representado como espaço capitalista no qual a filosofia central é obter lucros, riqueza 

monetária. As ações entre empresas e pessoas estariam centralizadas na obtenção de 
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dinheiro, ou seja, o dinheiro que movimenta o mundo. Esta conceptualização está atrelada 

a metáfora conceptual MAIS É MELHOR (LAKOFF, JOHNSON, 1980/2002).  

Já na figura 6, há uma frase e uma imagem. Quando relacionadas, percebe-se que 

a proposta é representar, por meio de dois sistemas - linguístico e visual - o estado de um 

aluno diante da realização de uma prova escolar. A frase apresenta o tópico escolhido: 

prova; a imagem se soma a frase e possibilita a construção do sentido total deste meme, 

a prova escolar como algo apavorante. . Nesse exemplo, o temor é tão elevado que 

provoca o esquecimento da matéria e inclusive o próprio nome, o famoso “deu branco”. 

E, consequentemente, essa reação resultará em uma nota inferior à média estipulada por 

uma escola e/ou reprovação.  

Caso se tenha a frase e a imagem isoladas, torna-se duvidoso interpretar da mesma 

maneira que foi interpretado no parágrafo anterior. O leitor/ouvinte ficaria na expectativa 

de perceber quais as possíveis reações à prova do produtor dessa fala. Seria ela um sorriso, 

um susto, desespero, estagnação? Isso pode ser observado a respeito da imagem. Ela 

sozinha é capaz de representar medo, estagnação, reflexão sobre os mais variados temas, 

não somente a realização de uma avaliação escolar. Neste caso foi preciso reunir dois 

sistemas para que a leitura e a interpretação fossem realizadas efetivamente.  

Ao buscar expressões linguísticas e visuais no mecanismo de busca Google, 

observou-se que há várias ocorrências a respeito da conceptualização de prova em termos 

de guerra. Há, na mesma proporção, vários memes compartilhados em sites e redes sociais 

que revelam essa mesma relação por meio de imagens e textos verbais. Isso aponta a 

possibilidade de haver a metáfora conceptual PROVA É GUERRA. 

Esta metáfora conceptual corroboraria a construção e permanência da crença 

acerca da prova como algo extremamente negativo e, possivelmente, destrutivo, tanto em 

atividades avaliativas no contexto social, quanto no contexto escolar. Esta pesquisa se 

aterá somente aos mapeamentos realizados entre os termos PROVA e GUERRA no 

contexto escolar.  

As crenças negativas dos alunos sobre prova e teste estariam, então, sendo 

materializadas linguisticamente por meio de expressões metafóricas licenciadas por essa 

metáfora conceptual. 

No próximo capítulo, faremos uma breve reflexão acerca das práticas avaliativas 

no contexto escolar no passado e na época atual e suas implicações quanto ao 

desenvolvimento do aluno.  
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3. AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 
 
No dicionário Houaiss (2015, p. 107) temos as seguintes definições para o termo 

avaliação: 

 

1 cálculo do valor de um bem 2 valor determinado por quem avalia 3 
observação das características, da qualidade ou das condições de algo ou 
alguém; análise, parecer 4 apreciação da competência de um profissional, do 
progresso de um aluno etc. 

 

Dessa forma, em diversos contextos, os seres humanos avaliam:  atitudes, escolhas 

religiosas, políticas, profissionais, gosto musical, literário, culinário, etc. Essas avaliações 

podem ser feitas mesmo que não se tenha domínio considerável sobre o assunto discutido, 

pois são atos praticamente inconscientes e, de certa forma, naturais (MAGALHÃES, 

2011). 

Já no contexto escolar, os educadores devem avaliar não somente o conhecimento 

do aluno a respeito das disciplinas trabalhadas em sala de aula, mas também, entre outros 

aspectos, o comportamento, a motivação, a participação e a evolução integral desse aluno 

durante o período letivo. Desses profissionais, exige-se que possuam um conhecimento 

específico aprofundado em sua área para definir o que avaliar e como avaliar os alunos e, 

sempre que necessário, reavaliar conceitos, objetivos e métodos (BRASIL,1998). 

Contudo, além do domínio em sua área, o papel do educador abarca tantos outros aspectos 

tão importantes quanto os saberes específicos, como as necessidades do aluno, o ambiente 

linguístico, a contribuição na formação de cidadãos, etc.  

A diferença entre uma avaliação pessoal e profissional é que a profissional precisa 

ser sistemática, explícita e bem documentada (GENESSE, UPSHUR, 1996). Segundo 

estudos (SILVA; NASCIMENTO, 2012), esse recurso foi trazido e utilizado pelos 

jesuítas, em torno de 1560, como meio de se averiguar e classificar a absorção do 

conhecimento do aluno. Naquela época, o aluno era tratado como um agente passivo no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Desde então, a prática avaliativa passou a ser uma ferramenta quase indispensável 

no contexto escolar, sob critérios quantitativos e classificatórios. E várias discussões 

sobre este tema surgiram na área de educação e afins.  

Há, em nível macro, duas formas de avaliar o processo de aprendizagem do aluno, 

são as avaliações somativas e as avaliações formativas. As somativas ou quantitativas 
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podem ser testes, provas ou trabalhos finais padronizados, administrados em intervalos 

de tempo e fornecedores de notas/médias. Já as formativas ou qualitativas podem ser 

projetos, apresentações de cartazes, vídeos, entrevistas, experimentos, dentre outros. Esta 

forma de avaliação é interativa, uma vez que fornece rápido feedback e é administrada de 

maneira contínua (FINK, 2003). 

Ambas as avaliações quantitativas e qualitativas são necessárias para monitorar, 

auxiliar e avaliar o progresso do aluno, porém a maioria das avaliações aplicadas nas 

escolas regulares brasileiras são somativas e seguem um padrão único em todos os 

campos do saber, português, inglês, arte etc. Voltaremos a essa questão mais adiante. 

A avaliação é uma ferramenta indispensável no processo de ensino e 

aprendizagem, a qual permite que tanto o professor quanto o aluno possam acompanhar 

e verificar se as metas foram alcançadas, se o método e os instrumentos escolhidos para 

esta aferição necessitam de reparos, dentre outras possibilidades. 

Genesse e Upshur (1996) compreendem a avaliação escolar como uma atividade 

intencional que inclui a coleta de informações relevantes sobre os alunos, interpretação 

dessas informações e tomadas de decisões sobre o ensino e a aprendizagem. 

Semelhantemente, Libâneo (1994, p. 196) a define como: 

 

um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e 
qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com 
os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às 
atividades didáticas seguintes. 

 

Determinar quais objetivos, instrumentos, abordagens, conteúdos, critérios etc. 

são adequados em uma avaliação não é uma tarefa simples; e todos esses itens, quando 

não bem estruturados e apresentados de acordo com a realidade da turma, podem 

despertar dúvidas e resultados não válidos e confiáveis sobre o rendimento e 

desenvolvimento do aluno ou exercer a função errônea de julgar e excluir esses estudantes 

(FARIA, 2015).  

Embora haja muitos educadores preocupados em avaliar coerentemente, o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, ainda se observa nos dias de hoje que a grande 

maioria dos professores atuantes em sala de aula adotam quase que exclusivamente a 

prática da avaliação formal escrita que são as provas e testes. 

Há alguns fatores que podem justificar tal prática, como a sociedade brasileira ser 

considerada uma sociedade grafocêntrica, “em que a leitura e as escrita são um 
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instrumento essencial de participação” (CORREA, 2009, p. 76). As exigências das 

secretarias de educação, como o período pré-determinado do ano letivo, também podem 

contribuir para a aplicação de provas escritas, em detrimento de outras possibilidades 

avaliativas, visto que o calendário escolar dessas secretarias é encaminhado a todas as 

escolas de suas redes e deve ser seguido sem possibilidade de alteração, exceto nos casos 

de greve dos funcionários ou tragédias humanas/naturais. Ao final do período escolar, os 

professores e alunos devem apresentar os resultados, independentemente se esse tempo 

estipulado foi hábil para atingir os objetivos propostos ou não.  

Luckesi (2008, p. 86), contudo, ressalta que  

 

A prática da avaliação (escolar) deveria servir de base para tomadas de 
decisões no sentido de construir com e nos educandos conhecimentos, 
habilidades, e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento, por 
meio da assimilação ativa do legado cultural da sociedade. 

  

Tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) – quanto a 

Lei de Diretrizes e Bases – 9394 (1996) apresentam orientações para que a ação 

pedagógica ocorra de modo justo e coerente. Nesses textos, também se encontram 

considerações a respeito das avaliações somativas e formativas, acentuando a noção de 

avaliação como um processo contínuo e qualitativo, bem como propagando a importância 

de avaliar não somente os conteúdos conceituais ministrados em sala de aula, mas 

também os propósitos e a evolução dos alunos e dos métodos, além dos instrumentos 

utilizados para tal.  

Apesar de haver políticas educacionais12 e pesquisas acadêmicas que orientam os 

educadores quanto ao processo de avaliação, observa-se que essa ação avaliativa ainda 

não obteve um progresso significativo nas práticas pedagógicas. Geralmente os 

instrumentos mais utilizados (prova e teste) assumem a função de classificar, selecionar 

e testar o conhecimento do aluno ou a falta dele, com avaliações e/ou questões muitas 

vezes incoerentes e restritas à quantificação.  

No caso de o instrumento avaliativo se apresentar de maneira descontextualizada, 

incoerente, impositiva ou punitiva, em vez de evidenciar o que foi construído pelos 

alunos, poderá mascarar reais resultados e se tornar desnecessário e até mesmo nocivo. 

                                                           
12 De um lado, governos estaduais e municipais sugerem ações qualitativas por meio de orientações 

curriculares. De outro, impõem material didático e conteúdo curricular limitados, bem como limite de 
reprovações por turma, aplicação de provas unificadas, dentre outras medidas. 
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Como bem destaca Luckesi (2008, p.23), “mais importante do que ser uma 

oportunidade de aprendizagem significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de 

prova de resistência do aluno aos ataques do professor”. E, assim, as notas das provas “se 

transformam em armas de intimidação e ameaça para uns e prêmio para outros” 

(LIBÂNEO, 1994, p. 199).  Mais adiante as metáforas de guerra utilizadas por estes dois 

autores serão discutidas com maiores detalhes. 

Luckesi (2008) lembra que, no passado, havia a prática docente de punir as 

irregularidades do aluno fisicamente. Eram usadas réguas, palmatórias, grãos de milho 

ou feijão, dentre outros recursos com a intenção de castigar o mal comportamento de um 

aluno ou a não conclusão de alguma atividade escolar. Também haviam outras formas de 

punição, como deixar o aluno em pé ou sentado de costas para a parede ou para seus 

colegas de classe durante todo o período de aula.  

Nos dias de hoje, os professores não agridem seus alunos fisicamente, exceto em 

casos isolados em que os professores se afastam da legalidade e se tornam passíveis de 

punição.  No entanto, a prática de punir o aluno por mau comportamento ainda permanece 

viva no contexto escolar por outros meios, como a remoção do aluno de sala de aula, a 

retirada do recreio ou pontos de participação em cada aula, teste surpresa, elaboração de 

perguntas capciosas e, principalmente, a criação e manutenção de um clima tenso e de 

intimidação.  

A punição emocional pode gerar danos sérios a um aluno, como a rejeição ao 

estudo ou ao ambiente escolar, a repressão à participação ou ao questionamento sobre 

alguma explicação, o julgamento próprio negativo etc.  

Como dito anteriormente, a metáfora conceptual não é concebida arbitrariamente. 

Ela é concebida com base na experiência física e cultural (LAKOFF, JOHNSON, 

1980/2002). Essa afirmação torna-se mais evidente ao perceber a conceptualização 

realizada pela maioria dos estudantes a respeito da prova em termos de algo destrutivo, 

mas também dos autores Libâneo (1994) e Luckesi (2008), respectivamente, ao 

realizarem associações a respeito da prova e da nota escolares citadas acima à guerra em: 

 

“a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de resistência do aluno aos 

ataques do professor” 

“se transformam em armas de intimidação e ameaça para uns e prêmio para 

outros” 
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A prova escolar avalia os conhecimentos do aluno, já a prova de resistência testa 

o limite físico e mental de seu participante. Ademais, a prova escolar e a prova de 

resistência possuem concepções distintas, mas, a partir dessa expressão linguística 

metafórica, foram aproximadas. Ataque, por sua vez, é a “ação violenta contra algo ou 

alguém; agressão física ou moral” (HOUAISS, 2015, p. 97). Uma das acepções a respeito 

de resistência no dicionário Houaiss é “reação a uma força opressora” (2015, p. 821). 

Logo, a avaliação escolar perde o propósito, que já seria bastante restrito, de aferir o nível 

de um dado conhecimento e torna-se, nesse caso, um momento de defesa dos alunos às 

agressões emocionais contínuas dos professores. 

Na segunda citação, a avaliação escolar torna-se a arma, um “instrumento 

preparado para ataque ou defesa” (HOUAISS, 2015, p. 82) utilizada pelos professores 

para derrotar os alunos. Aqueles que sobrevivem a esses ataques são premiados com a 

aprovação. Observou-se, portanto, que ambos os autores conceptualizam a prova e a nota 

em termos de guerra.  

A noção de professor como pessoa que ensina algo tem-se afastado e em seu lugar 

assume a noção de professor avaliador seletivo. Nessa acepção, o professor transmite 

conhecimentos a fim de se averiguar em um dado momento do período escolar os 

resultados obtidos por alunos. Tal prática é denominada por Luckesi (2008) como a 

pedagogia do exame, em que todos os participantes deste ciclo, professores, alunos e pais 

reduzem todo o processo de ensino em uma nota obtida no final de bimestre e o que ela 

acarretará ao aluno. Possivelmente, essa seja a razão pela qual a prova escolar tem se 

tornado uma arma contra o aluno e não uma ferramenta, dentre muitas, para avaliar o seu 

desenvolvimento. O professor, por sua vez, torna-se muitas vezes nesse cenário uma 

figura temida e odiada, cujo objetivo principal é a punição dos alunos em vez de auxiliá-

los a construir conhecimento. 

Os alunos remetem às suas experiências em sala de aula, as emoções negativas 

que são neles despertadas, principalmente na proximidade ou na participação na semana 

de prova escolar e, assim, associam esta participação ao evento de guerra em que dois 

grupos lutam entre si pela vitória, nesse caso, alunos x professores. A vitória pode ser 

interpretada, de um lado, como o conhecimento da matéria aplicada, a obtenção da média 

ou de uma nota acima da média estipulada pela escola, o progresso para a série seguinte. 

De outro, sob a perspectiva do aluno, o fracasso representado pelo não entendimento da 

matéria, nota inferior à média, a recuperação e a reprovação.  
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É necessário, portanto, que o professor avaliador permaneça atento às finalidades 

de sua função e a importância de uma escolha coerente dos instrumentos avaliativos que 

utilizará para exercê-la (MAGALHÃES, 2011) de acordo com a realidade e as 

particularidades de cada grupo de alunos. Afinal, as provas e os exames, assim como os 

demais instrumentos de avaliação, visam à transformação e à evolução do estudante, do 

próprio professor e do processo de ensino-aprendizagem.  

Uma avaliação efetiva chama os professores a se tornarem agentes de mudança 

em suas salas de aula – usando ativamente os resultados das avaliações para modificar e 

melhorar o ambiente de aprendizado que eles criam (GENESSE, UPSHUR, 1996). Esse 

cuidado permanente pode evitar formulações de opiniões e reações negativas relacionadas 

ao ensino ou à prática avaliativa. 

Com o propósito de melhor elucidar as acepções dos alunos a respeito da avaliação 

escolar e certificar a existência da metáfora conceptual PROVA É GUERRA, o capítulo 

seguinte apresentará a descrição da metodologia empregada nesta pesquisa, bem como a 

descrição dos participantes, abordagens, instrumentos e critérios para a sua seleção.  
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 

Esta pesquisa objetiva buscar expressões linguísticas metafóricas e visuais sobre 

avaliação escolar manifestadas em memes, bem como averiguar se há alguma metáfora 

conceptual que licencia essas expressões. E, assim, busca compreender as reações dos 

alunos quanto às práticas avaliativas e suas consequências no processo de ensino e 

aprendizagem. Como desdobramento desses objetivos, visamos, portanto, contribuir para 

continuidade das reflexões sobre as crenças acerca da avaliação escolar, possibilitando a 

revisão crítica de práticas avaliativas que sejam percebidas como entraves a um ensino 

mais significativo para todos os seus participantes. 

Há duas grandes tradições de se pensar e realizar pesquisa nas diversas áreas do 

conhecimento humano, são elas: o paradigma quantitativo e o paradigma qualitativo. A 

pesquisa quantitativa se utiliza de modelos estatísticos e técnicas de controle, com a 

finalidade de analisar e explicar os resultados obtidos, acreditando se envolver em um 

estudo formal e objetivo. A pesquisa qualitativa se utiliza de técnicas de compreensão, 

como entrevistas, observação e interpretação de ações ou textos, a fim de compreender as 

realidades sociais. Essas duas tradições podem ser utilizadas concomitantemente ou não, 

tudo dependerá dos interesses e das necessidades do pesquisador (BAUER & GASKELL, 

2010). 

Esta pesquisa se insere no paradigma qualitativo, afinal considerar-se-á 

“necessário compreender as interpretações que os atores sociais possuem do mundo, pois 

são estes que motivam o comportamento que cria o próprio mundo social” (BAUER & 

GASKELL, 2010, p.32). Segundo Abrahão (2006), o papel do pesquisador em uma 

pesquisa desse tipo é, portanto, investigar o que os participantes da pesquisa estão 

experienciando, “como eles interpretam as suas experiências, e como eles próprios 

estruturam o mundo social no qual vivem” (apud BOGDAN & BIKLEN, 1998, p. 220).  

O corpus analisado foi composto por quarenta dois memes. A representação 

quantitativa serve apenas como um dado comprobatório da existência da metáfora 

conceptual PROVA É GUERRA indicada pela análise minuciosa de todas as expressões 

verbais ou não-verbais metafóricas inseridas nos memes selecionados.   

Ainda de acordo com Abrahão (2006), na pesquisa sobre crenças acerca do ensino 

e aprendizagem e suas implicações, pode-se perceber a existência de três abordagens 

centrais: a abordagem normativa, a abordagem metacognitiva e a abordagem contextual.  



 

 

26 
 

A abordagem normativa encontra-se dentro da perspectiva quantitativa e detecta 

as crenças por meio de questionários que contenham afirmações pré-estruturadas. Cabe 

ao participante concordar, ou não, com essas afirmações. Já a metacognitiva enquadra-se 

em uma perspectiva qualitativa e busca acessar as crenças mediante o uso de entrevistas, 

questionários semiestruturados e autorrelatos. Nessa abordagem, os participantes têm a 

possibilidade de reconhecer e refletir a respeito de suas crenças.  

A terceira e última interpelação mencionada por Abrahão (2006) é a contextual. 

Assim como a metacognitiva, essa também abrange uma perspectiva qualitativa, mas 

considera em sua análise a relação entre as crenças inferidas e o seu contexto. As crenças 

podem ser detectadas por observações, entrevistas estruturadas, semiestruturadas ou não-

estruturadas, diários, estudos de caso, desenhos e histórias de vida. A abordagem 

selecionada para a realização de uma pesquisa dependerá dos objetivos de cada pesquisa 

e influenciará no modo pelo qual as crenças serão inferidas.  

Considerando os propósitos deste presente trabalho, parece ser o mais adequado 

integrar as abordagens metacognitiva e contextual, pois ambas permitem apresentar a 

relação entre a conceptualização de avaliação escolar e o contexto dos participantes. Esse 

viés auxilia na apreensão, reconhecimento e compreensão das crenças e reações dos 

alunos a respeito das práticas avaliativas exercidas no contexto escolar, pois “não há como 

observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes” 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p.32). 

4.1 Contexto, participantes e instrumentos da pesquisa 

 

Nesta seção, delineamos o desenho da pesquisa. Em princípio, descreveremos o 

contexto em que foi realizada, em seguida os participantes e, por fim, os instrumentos 

utilizados na geração e na análise dos dados.  

Como mencionado anteriormente, há vários instrumentos que podem ser 

utilizados para a produção de dados nas pesquisas sobre crenças em ensino-

aprendizagem. Esta pesquisa se utilizou de coleta de memes por meio de mecanismo de 

busca na internet e de um questionário semiaberto (ABRAHÃO, 2006) como 

instrumentos de pesquisa.  

A inserção dos memes no corpus de dados da pesquisa ocorreu após conclusão 

em 2016/2 da disciplina Aspectos semânticos-pragmáticos da linguagem, Curso 

Metaphor in language and thought, ministrada pela Professora Doutora Solange Vereza, 
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no curso de pós-graduação em Estudos de Linguagem na Universidade Federal 

Fluminense. Em análises de memes sobre os mais variados temas, notou-se que essas 

imagens seguidas de texto geralmente evidenciam opiniões e crenças do senso comum. 

Logo, elas poderiam ser incluídas na pesquisa para auxiliar na identificação de crenças e 

discursos legitimados pela sociedade em geral. 

No Houaiss (2013), meme é um “conjunto de fórmulas e produtos culturais que, 

após transmitidos, proliferam de maneira autônoma e sem controle por parte das mentes 

receptoras”. Knobel e Lankshear (2007) corroboram esse conceito ao afirmarem que os 

memes são desenhos seguidos de textos que geram e moldam representações mentais, 

formas de comportamento, hits musicais, ações corriqueiras ou da atualidade ou bordões 

de um grupo social. Em resumo, “indica tudo aquilo que se tornou viral na web, ou seja, 

que se propagou e se popularizou muito depressa no ambiente cibernético, seja por meio 

de compartilhamento ou cópias” (GUERREIRO, SOARES, 2016, P. 190). Quanto à 

seleção dos memes, todos estiveram restritos à temática avaliação escolar.  

Para analisá-los, além de considerar os procedimentos padrões para identificar as 

expressões linguísticas metafóricas sugeridas por Sardinha (2007) e Forceville (2008), 

este trabalho recorreu à análise semiótica de imagens proposta por Penn (2010). Nessa 

análise, pretende-se identificar a relação de sentido entre imagens e textos. Afinal, como 

já dito anteriormente, as metáforas conceptuais podem ser igualmente manifestadas por 

meio de gestos, artes ou rituais (LAKOFF & JOHNSON, 1999, p. 57). Segundo Penn, as 

imagens são sempre polissêmicas, por isso elas estão, geralmente, seguidas de algum tipo 

de texto escrito. O sentido gerado nesses tipos de texto depende do conhecimento de 

mundo, das experiências e da cultura dos falantes em questão. Assim como as metáforas 

conceptuais alguns sentidos podem ser universais e outros mais específicos, como se 

observa nos memes existentes acerca de variados temas, inclusive sobre avaliação no 

contexto escolar. Por isso a relevância de incluir, neste trabalho, esse gênero textual na 

busca por expressões metafóricas.  

Visto que o objetivo desta pesquisa é identificar manifestações metafóricas acerca 

da avaliação escolar, foi aplicado um questionário semiaberto em uma escola pública, 

Escola Municipal Eduardo Rabelo, situada no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade 

do Rio de Janeiro. Participaram setenta e sete estudantes agrupados em diferentes turmas 

do sexto ano do Ensino Fundamental (EF). A faixa etária entre os alunos do sexto ano do 

EF é de 11 a 13 anos.  
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Uma pergunta presente neste questionário voltava-se para os tipos de avaliações 

aplicadas em sala aula: prova/teste; exercício e apresentação de trabalho (foram dadas 

como opções apenas atividades que esses alunos estão habituados a realizar em sala de 

aula). Desses participantes, sessenta e quatro assinalaram que o exercício é uma prática 

comum no processo de avaliação; cinquenta e nove assinalaram prova/teste; e oito 

apresentação de trabalhos. Esse resultado se revelou contrário às expectativas iniciais 

desta pesquisa e dos memes analisados, embora a diferença entre a primeira e segunda 

opções tenha sido pequena. 

A aplicação desse questionário ocorreu em um único encontro entre a 

pesquisadora e os estudantes. Novos encontros possibilitariam uma análise mais 

aprofundada a respeito das questões levantadas a partir das respostas dadas. Assim, 

considerou-se pertinente limitar a pesquisa às análises dos memes encontrados no sistema 

de busca a respeito da avaliação escolar, visto que por meio deste gênero multimodal as 

crenças são manifestadas e compartilhadas por muitos estudantes dos Ensinos 

Fundamental, Médio e Superior como veremos no capítulo subsequente. 

4.2 Como identificar metáforas 

 

De acordo com Sardinha (2007), há quatro procedimentos para se identificar as 

metáforas conceptuais. São denominados introspecção, leitura, concordanciador e 

identificador de metáforas.  

A introspecção, como explica o autor, é o levantamento de metáforas que ocorrem 

mentalmente quando o pesquisador relembra aquilo que leu ou ouviu sobre o tema de 

estudo. Na leitura o pesquisador lerá o(s) texto(s) atentamente e destacará as ocorrências 

que considera metafóricas de acordo com o contexto. Tanto o concordanciador quanto o 

identificador de metáforas são softwares, programas de computador que permitem 

encontrar vários sentidos de uma palavra e sua frequência de uso. 

Dentre os procedimentos sugeridos para identificação de metáforas linguísticas no 

discurso, sem o auxílio de software, destacamos o PIM (Procedimento de Identificação 

de Metáfora). De acordo com essa proposta, o pesquisador primeiramente deve selecionar 

um texto e lê-lo a fim de estabelecer a compreensão geral do seu significado. Depois, 

deve definir as unidades lexicais desse texto. Para cada unidade, determinar o significado 

no contexto e se há outros significados contemporâneos mais básicos para cada unidade 

lexical selecionada em outros contextos. Caso o significado desta unidade seja diferente 
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do significado mais básico, no entanto possa ser compreendida em relação a ele, esta 

unidade poderá ser identificada como metafórica (HUBERT, 2009, p. 79). 

No primeiro momento, esta pesquisa se valeu da introspecção para detectar 

expressões linguísticas metafóricas acerca da avaliação no contexto escolar mediante as 

experiências pessoais como aluna e professora. Posteriormente, fizemos a leitura dos 

dados produzidos pelo questionário semiaberto e a coleta dos memes. Nesse momento 

seguimos as orientações do PIM para identificar as metáforas presentes no corpus, 

selecionando posteriormente apenas aquelas que tratavam do tema investigado.  

As expressões metafóricas visuais ou multimodais foram encontradas no sistema 

de busca Google entre janeiro de 2017 e junho de 2018. Foram digitadas no campo de 

busca, símiles como: prova é, prova é como, a prova é que nem. Todas as imagens cujo 

foco era a apresentação da prova escolar como algo nocivo, foram salvas para uma análise 

posterior minuciosa.  

Como já dito anteriormente, os memes se revelam pertinentes para este estudo por 

evidenciarem as crenças do senso comum a respeito dos mais variados temas, neste caso 

– a avaliação escolar. Assim, analisar as mídias visuais é igualmente relevante, tendo em 

vista que a “ocorrência, no mesmo contexto, de imagens e gestos imediatamente 

relacionados ao domínio-fonte de uma expressão metafórica aumentaria as chances de ela 

ser reconhecida como tal” (HUBERT, 2017, p. 124).  

Durante o processo de análise desses memes, percebeu-se não somente a 

existência da metáfora conceptual PROVA É GUERRA, hipótese desta pesquisa, bem 

como algumas outras metáforas conceptuais que podem ser submetáforas desta, como 

veremos com mais maiores detalhes no capítulo a seguir. 
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5.  ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Com a intenção de verificar a existência da metáfora conceptual PROVA É 

GUERRA, hipótese desta pesquisa, analisamos, neste capítulo, as metáforas sobre prova 

escolar identificadas nos elementos linguísticos, visuais e contextuais presentes nos 

memes aqui destacados. 

No decorrer da interpretação dos dados, foi observado que os memes falam sobre 

a prova escolar e os principais elementos que a compõem (professores, alunos, questões, 

etc.). Sendo assim, esta análise foi dividida em diferentes categorias para facilitar a 

discussão sobre este tema. São elas: (5.1) Período de provas; (5.2) Professores e seus 

instrumentos avaliativos; (5.2.1) Armadilhas; (5.3) Reações; (5.3.1) Morte; (5.4) 

Estratégias; (5.5) Domínios culturais específicos; (5.6) Metáfora conceptual PROVA É 

GUERRA em outras línguas.  

 
 
5.1 Período de provas  

 

O período de provas é o agendamento das atividades avaliativas de todas as 

disciplinas do currículo escolar concentradas em uma ou duas semanas. A realização de 

uma prova implica um preparo intectual e emocional considerável. Uma concentração 

delas em um único período, como mostram os memes a seguir13, despertam a insegurança 

e o desespero do aluno.   

 

                                                           
13 Exemplos extraídos do mecanismo de busca entre janeiro de 2017 e junho de 2018. 
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Figura 7 – (www.google.com/search/semanadeprovas) 

 

Esse meme conhecido como “me solta”/ “me segura” é uma recriação de uma 

pintura francesa, Amor Desarmado (L’Amour désarmé) de William-Adolphe 

Bouguereau. Na imagem original, a moça renascentista segura um cupido em vez de um 

extraterrestre. Na paródia, há sempre essa mulher14 segurando esse ser ou um outro 

qualquer com a intenção de impedi-lo de fazer algo inconveniente ou condenável. Nesse 

exemplo, há dois personagens, o aluno e a amiga desse aluno representados pelo E.T. e a 

moça, respectivamente. O aluno terá um surto, “uma crise psicótica” (HOUAISS, 2015, 

p. 894, 895) por perceber a proximidade da semana de provas.  

Guerreiro e Soares (2016, p. 198) apontam que “em uma sociedade cada vez mais 

visual, este fenômeno multimodal [meme] encontra aporte ao propaga-se muito depressa 

entre os textos contemporêneos”, mas, principalmente, pelas escolhas linguísticas e 

visuais apresentadas por seus criadores as quais destacam o humor, característica 

essencial deste gênero, mas igualmente, interpretações e crenças consensuais a respeito 

dos mais variados temas de uma determinada comunidade linguístca.  

O criador deste meme utiliza-se, portanto, de operações linguísticas irônicas, 

como: “amiga, me segura15”, para evidenciar o humor, característica essencial deste 

gênero multimodal, presente nesta composição e tantas outras propagadas nas redes 

                                                           
14 Entende-se como paródia a “imitação cômica de um texto, peça, etc.” (HOUAISS, 2015, p. 707). 
15 Embora o humor esteja presente, majoritariamente, em todos os memes compartilhados nas 

redes sociais, esta pesquisa se limita às ocorrências linguísticas metafóricas identificadas nos exemplos 
destacados neste presente capítulo. 
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sociais. Neste exemplo (figura 7), o humor é demonstrado através da reação acentuada do 

aluno à proximidade da avaliação escolar . Esse meme também evidencia o desespero que 

esse período escolar causa na maioria dos estudantes devido a concentraçao de várias 

atividades avalitivas em um único e curto período. Tal sentimento pode causar 

insegurança e gerar resultados negativos.  

Nessa seção, observa-se a relação existente entre a participação de um aluno em 

uma semana de provas escolares e a participação de um soldado em uma batalha de 

guerra. 

 
Figura 8 – (memecrunch.com) 

 

 
Figura 9  – (“Semana de prova , vamo pro combate”  - 

https://www.feiquenews.com.br/2018/06/21/memes-da-semana-de-provas/) 
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Nos exemplos (figura 8) e (figura 9), a metáfora foi criada pela junção entre o 

texto e a imagem apresentados. Sem a imagem, bem como ocorrerá em outras construções 

de memes, o texto poderia ser pronunciado em qualquer sala de aula, e talvez não 

estivesse diretamente relacionado à guerra. Se fizermos o contrário, a mesma relação é 

igualmente apagada.  

De acordo com a teoria dos protótipos, desenvolvida por Rosch (1973) e 

sintetizada por Farias (2015, p. 13), há “membros de uma dada categoria que deteriam as 

características mais marcantes dessa categoria e estariam no centro do conjunto”. Nesses 

dois exemplos, em vez de ilustrar um protótipo de um estudante (as escolas regulares 

brasileiras costumam exigir do corpo discente o uso de uniformes em suas dependências 

no decorrer das aulas), há soldados com seus materiais de defesa (escudo, lança, espada 

e máscara). As falas dos alunos: “que comecem a semana de provas” e “vamo pro fight” 

(luta, combate) e as expressões corporal e facial demonstram, simultaneamente, o preparo 

deles para guerrear contra os ataques de seu inimigo.  

Os autores dos memes (8) e (9) desconsideraram a imagem prototípica de um 

estudante. Em seu lugar, inseriram soldados; em vez de objetos comuns, como papel, 

caneta, lápis e borracha para a execução de uma prova escolar, o aluno porta objetos de 

guerra, como escudo, lança, espada e máscara para lutar e se defender durante a sua 

participação neste evento avaliativo. Desta forma, a semana de provas é compreendida 

em termos de guerra.  
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Figura 10  – (https://www.feiquenews.com.br/2018/06/21/memes-da-semana-de-provas/) 

 

Nesta imagem, há o herói Chapolin Colorado 16da série televisiva mexicana de 

mesmo nome, estrelada e escrita pelo ator Roberto Gómez Bolaños. Este herói é diferente 

dos demais. Ele não possui superpoderes, características físicas comuns em heróis (alto, 

forte, ágil etc.) e, além disso é bem atrapalhado. Contudo, ele supera as adversidades e os 

ataques do inimigo e, ao final, sempre vence o confronto em todos os episódios exibidos.  

Nesse meme (figura 10), Chapolin representa um aluno em reflexão a respeito de 

sua participação na semana de provas a partir da metáfora do container que conceptualiza 

em termos de dentro e fora, seres humanos, atividades, lugares, cômodos, cidades, etc., 

são todos recipientes como em: Estamos fora de problemas agora; Coloquei muita 

energia para lavar as janelas 17(LAKOFF, JOHNSON, 1980 /2002). Neste exemplo, o 

período no qual todas as provas serão realizadas torna-se um container. O aluno entra, 

realiza as provas, e, após a conclusão, retira-se desse receptáculo. Percebe-se, portanto, 

que a semana de provas é conceptualizada como um período de guerra. Assim como um 

soldado, o aluno participa do evento, mas desconhece se será atacado, ferido ou 

exterminado, ou seja, se sairá deste container com ou sem vida. 

                                                           
16 As características apresentadas a respeito dos filmes, séries televisivas e personagens fictícios 

citados neste trabalho foram baseadas nos resumos expostos no site www.wikipedia.com.br entre fevereiro 
e maio de 2018.   

17 Esses exemplos foram retirados de LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. 
Coordenação de Tradução: Maria Sophia Zanotto. São Paulo: Mercado de Letras, 2002. 
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Figura 11 – (http://www.humorbabaca.com/fotos/diversas/semana-de-prova-e-assim-na-escola) 

 

Ações violentas para aterrorizar um aluno em período de provas são representadas 

de variadas maneiras em memes, como na figura 11. No primeiro quadro, há Tony 

Montana (Al Pacino) em uma das cenas de Scarface, um dos filmes de ação mais 

violentos de Hollywood, segundo o Wikipédia (acesso em março de 2018). Nesta imagem 

o personagem, um traficante de drogas, ataca os inimigos com um rifle acoplado de lança-

granada, uma arma de guerra. Mas nessa foto torna-se a ferramenta do professor para 

exterminar seus alunos durante uma avaliação. No segundo quadro, uma das cenas mais 

emblemáticas do filme de ficção científica Matrix, protagonizado pelo ator Keanu 

Reeves, mostra Thomas Anderson / Neo se desviando de uma bala disparada por seu 

inimigo de forma irreal. 

De acordo com este meme, compreende-se que apenas os nerds, os alunos 

estudiosos e compromissados são capazes de usar o seu conhecimento e dedicação para 

se desviarem dos ataques do professor e sobreviver a esta batalha. Já aquele aluno que 

não apresenta regularmente resultados numéricos próximos da média máxima é 

representado pelo “eu”, o qual parece corresponder à maioria dos alunos na situação atual, 

não somente ao criador deste meme, e é executado pelo professor, segundo o terceiro 

quadro, mediante sua prova / arma.  

Os três quadros do meme (11) representam o professor, a sua prova e os alunos 

estudiosos e não estudiosos respectivamente. E todo eles são conceptualizados em termos 

de combate. De um lado, há os ataques violentos dos professores; de outro, a tentativa de 

sobrevivência dos alunos. Os ataques são realizados por meio de ameaças e aplicação de 
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provas penosas e conceptualizadas nesses memes por armas letais. A defesa e a 

sobrevivência dos alunos dependem do conhecimento construído durante o período 

escolar, mas também do seu controle emocional para agir de forma serena e confiante 

enquanto realiza a prova.  

A prova, nesse exemplo, é conceptualizada em termos de arma, “instrumento, 

aparelho, substância preparada ou adaptada para ataque ou defesa” (HOUAISS, 2015, p. 

82). Propõe-se, assim, a metáfora PROVA É ARMA. Essa metáfora pode ser considerada 

um desdobramento – entailment – (LAKOFF, JOHNSON, 1980 /2002), uma submetáfora 

da metáfora PROVA É GUERRA, tendo em vista que parece ser produtiva por licenciar 

esta e outras expressões linguísticas e visuais metafóricas apresentadas ao decorrer deste 

capítulo. 

 

 
Figura 12 – (pt.memedroid.com) 

 

Nesse exemplo, observa-se a alusão entre o sangue derramado dos soldados 

feridos ou mortos no campo de batalha e as notas baixas obtidas pelos alunos e sinalizadas 

na prova ou no diário escolar por meio de uma caneta vermelha. Ambas representam o 

ataque ofensivo das duas partes envolvidas, os alunos e os professores e, novamente, 

ressaltam a concepção de avaliação ou o período avaliativo de uma instituição de 

educação como um ato agressivo e não acolhedor e colaborativo, como sugere Luckesi 

(2008), ou seja, como um evento de guerra.  

Esses ataques provenientes de métodos avaliativos incoerentes do educador 

promovem desconforto, tensão, insegurança e desespero na maioria dos alunos antes, 
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durante e/ou após a realização de uma prova escolar, como se pode observar nos seguintes 

memes: 

 
Figura  13 – (https://pt.memedroid.com/memes/tag/enem+existe) 

 

 

 

 
Figura 14 – (https://www.integrandoconhecimento.com/single-post/2016/03/09/Depois-da-

prova) 
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Figura 15– (http://geradormemes.com/meme/12bley) 

 

Na figura (13), o aluno é representado pelo sábio mago Gandalf interpretado por 

Ian McKellen na trilogia cinematográfica Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings) e The 

Hobbit. Embora nos longas-metragens esse personagem apresentasse virtudes como 

sabedoria, paciência e autoconfiança, e tais virtudes sejam aparentes na imagem 

selecionada para compor o primeiro quadro do meme, diante da prova do ENEM este 

personagem torna-se surpreso e aflito e em sua conclusão, devastado. As imagens 

selecionadas para a composição deste meme, ilustram a participação de Gandalf em um 

de seus combates contra o inimigo. 

Em (14), a fumaça saindo da cabeça desse jogador de futebol pretende mostrar, 

metonímica e metaforicamente, a queimação do cérebro, assim como ocorre em muitas 

máquinas, após serem muito utilizadas. Esse uso em excesso do cérebro de um aluno 

durante a execução de uma avaliação remete à metáfora conceptual CÉREBRO É 

MÁQUINA (LAKOFF & JOHNSON, 1980/2002). Os alunos se utilizam, geralmente, de 

caneta, lápis, borracha, papel e seus conhecimentos armazenados no cérebro para 

responder às questões de uma prova escolar. Em uma guerra, assim como pistolas, 

espadas, lanças e canhões e outros aparelhos e máquinas operadas são recursos válidos 

para se vencer um confronto, uma vez que o cérebro é uma arma eficiente para derrotar 

os inimigos.  

Em (15), o aluno está sendo representado por esse homem ensanguentado após a 

realização de uma prova. Embora não haja especificação quanto ao tipo de avaliação 

realizada por esse homem, sua vestimenta não se assemelha àquelas utilizadas em 
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atividades físicas. Na hipótese de ser uma prova de habilitação, o candidato só poderia 

sair do carro naquele estado (15), se ele tivesse provocado ou sofrido algum acidente de 

trânsito.  

As imagens selecionadas para a composição dos memes, bem como os elementos 

linguísticos, não são arbitrários. Elas pressupõem os frames de filmes, séries televisivas, 

personagens conhecidos por uma parte considerável de uma comunidade linguística. 

Frame é  

 

um sistema de conceitos relacionados de tal forma que, para entender qual um 
deles, é necessário entender toda a estrutura em que se insere; quando uma 
coisa nesta estrutura é introduzida em um texto, ou em uma conversa, todas as 
outras são automaticamente disponibilizadas  (FILLMORE, 1982, p. 111) 

 

Lakoff (2004) sugere que os frames sejam estruturas mentais que moldam a 

maneira que vemos o mundo. No caso dos memes, os seus autores recorrem às imagens 

ou às cenas que melhor elucidam suas crenças e possam ser compreendidas e 

compartilhadas pelo senso comum. Como ressalta Forceville (2008), elementos visuais 

auxiliam na percepção imediata da metáfora por apresentarem um alto grau de 

especificidade. 

O objetivo principal desta pesquisa é detectar expressões metafóricas linguísticas 

e visuais sobre avaliação escolar em memes, porém todos os exemplos, até o presente 

momento, analisados e aqueles que serão apresentados a seguir retratam somente a prova, 

dentre tantas possibilidades capazes de acompanhar e averiguar o processo de ensino-

aprendizagem de um aluno. Esse dado pode nos revelar a metonímia conceptual das 

práticas e considerações sobre a avaliação escolar, PROVA POR AVALIAÇÃO. Esse 

conceito metonímico UMA PARTE PELO TODO (LAKOFF & JOHNSON, 1980/2002), 

assim como a metáfora conceptual, “são parte do cotidiano, [...] estruturam a nossa 

linguagem, pensamentos, atitudes, e ações – formados por nossas experiências” 

(LAKOFF & JOHNSON, 1980, p. 38). A prova, portanto, parece ter se tornado a 

referência integral de avaliação.  

O conceito de avaliação como “uma reflexão sobre o nível de qualidade do 

trabalho escolar tanto do professor como dos alunos” (LIBÂNEO, 1994, p. 195) revela-

se, assim, em oposição à conceptualização desta ferramenta escolar, evidenciada nos 

dados dos exemplos analisados até o presente momento. Como bem sintetiza Hoffman 

(2014, p.8), “a avaliação transformou-se provavelmente no mais agudo e prejudicial 
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sintoma dessa loucura que é o sistema de ensino confirmador das injustiças sociais e 

ineficaz em quase todos os aspectos que se analisem”.   

Os domínios PROVA e GUERRA, embora bastante distintos, encontram-se 

relacionados, metaforicamente, no processo de conceptualização de avaliação escolar. 

Uma atividade avaliativa em uma instituição escolar não é composta por armas 

destrutivas, nem expõe questões de vida e morte em sua realização e sequer exige um 

preparo físico e psicológico tão intenso como demonstrado nesses memes, e presentes no 

campo semântico de GUERRA. Não se espera que caia sangue do corpo de um estudante 

ao realizar alguma prova desse gênero. No entanto, é dessa maneira que as atividades 

avaliativas e tudo que as cerca parecem estar sendo conceptualizadas, por meio da 

metáfora conceptual PROVA É GUERRA, por parte substancial da comunidade discente.  

Como os participantes do evento avaliativo são tão importantes quanto os 

instrumentos em si, na próxima seção será discutida, por intermédio dos memes, as 

relações entre os professores e os alunos durante esse período escolar.  

 
 
5.2 Professores e seus instrumentos avaliativos  

 

A relação entre professores e alunos quase sempre se encontra condicionada a 

muitos sentimentos intensos e opostos como o amor e o ódio, a calma e a raiva, a 

proximidade e a distância, a admiração e o pavor dentre muitas outras sensações. Se um 

professor reconhecer algumas características como interesse, participação, compromisso, 

responsabilidade em algum aluno, este tenderá a despertar somente sentimentos e 

motivações positivas.  

O mesmo ocorre ao aluno, se este reconhecer no professor generosidade, 

disponibilidade, prazer, desenvoltura na explicação, ele provavelmente terá um 

envolvimento e desenvolvimento positivo. Contudo, turmas cheias, alunos e professores 

desmotivados, mudanças constantes no regimento escolar etc. são fatores bastante 

recorrentes no quadro atual das escolas regulares brasileiras e contribuem para que o 

clima amistoso e acolhedor dê lugar a um clima hostil e tenso.  
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Figura 16 – (http://geradormemes.com/meme/2akams) 

 

Nesse exemplo, encontra-se a junção de texto verbal e não-verbal, composição 

comum entre os memes. No texto verbal, há: Boa sorte e boa prova, queridos alunos. 

Logo, percebe-se que o professor está sendo representado por esse homem, porém tal 

representação foge da ideia prototípica que o senso comum possui de um(a) professor(a).  

Professores do ensino básico ou universitário usam, geralmente, vestimentas 

comuns, como calças, blusas e afins. Como instrumento de trabalho, usam caneta, 

caderno, piloto, giz, diário e afins. O homem acima usa roupas consideradas comuns, mas 

os instrumentos usados por ele, como a máscara e a espada, diferem da realidade escolar. 

No decorrer deste estudo, observar-se-á nos memes que professores, alunos, materiais 

escolares e salas de aula, até o presente momento, distanciam-se de suas categorizações 

prototípicas. 

O criador desse meme optou, dentre inúmeras possibilidades existentes, inserir o 

personagem principal do filme americano de terror Sexta-feira 13 (Friday the 13th) para 

representar o professor durante uma aplicação de uma avaliação escolar. Assim como 

Jason Voorhees ataca e elimina as suas vítimas com a espada, o professor também pode 

atacar e eliminar seus alunos com a sua prova e notas.    

Nessa imagem, o personagem apoia a arma sobre o ombro. Essa postura, 

simultaneamente, intimida a vítima e sinaliza a possibilidade de um novo ataque, ou seja, 

mantém o clima de medo e tensão. Durante a aplicação de uma prova, o professor pode 

observar os alunos enquanto apoia a caneta vermelha em suas mãos e aquele mesmo clima 

de medo e tensão pode ser criado em sala de aula.  
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O desejo para que os alunos realizem a prova com sucesso pode ser interpretado 

como sarcasmo, dado que um assassino não deseja que as suas vítimas sobrevivam ao 

ataque, assim como o professor, neste contexto, não deseja que os alunos sobrevivam às 

ações destrutivas.  

O assassino da figura acima usa uma máscara de hockey para esconder o rosto 

desfigurado após um acidente que sofrera. Os professores não usam máscaras concretas 

para aplicar uma prova, mas podem se valer de uma postura benévola durante as aulas e 

ter o seu lado maquiavélico manifestado durante a aplicação de uma prova, e, portanto, 

possuir diferentes facetas / máscaras para diferentes situações.  

Caso esta imagem apresentasse apenas o personagem Jason, as leituras sobre ela 

estariam restritas a assuntos relacionados ao filme ou a situações que remetam ameaça, 

medo e morte ou qualquer outra sensação negativa. Contudo, o texto verbal ativa com 

mais clareza a associação feita entre um professor e um exterminador, através da 

percepção do aluno. Alto índice de reprovação é para muitos professores resultado 

negativo de seu trabalho pedagógico.  

 

 
Figura 17 - (http://geradormemes.com/meme/m3pa3w) 

 

Chuck Norris é um ator americano e artista de artes marciais conhecido 

mundialmente por sua atuação em vários filmes de ação nas décadas de 70 e 80. Todos 

os seus personagens eram sérios, fortes e invencíveis em suas batalhas contra os mais 
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variados inimigos. Tendo em vista que o professor representado por esse personagem 

carrega duas armas de fogo em vez de provas e canetas, percebe-se que o aluno não 

configura a realização da prova escolar como uma oportunidade de averiguação daquilo 

que foi aprendido, mas como uma forma de julgamento e extermínio. Nesse meme, 

portanto, o ator representa a força e invencibilidade do professor creditada pelo aluno, 

pois é este quem decide o seu futuro via correção de provas e fechamento das notas 

bimestrais.  

No fundo de tela, há cores vibrantes nos tons de azul e vermelho, cores essas que 

coincidem com a representação de sucesso ou fracasso do aluno nos diários e boletins 

escolares. A cor azul indica que a soma dos pontos atingiu a média estipulada pelo 

professor ou por uma rede de ensino ou uma nota acima dessa média, ou seja, manifesta 

o sucesso deste aluno. A cor vermelha, por sua vez, indica que a soma dos pontos não 

obteve o mesmo alcance, isto é, o fracasso do aluno naquela avaliação. Cor esta que se 

assemelha à tonalidade do sangue.  

Em: ‘Queridos alunos, está chegando a semana de prova, se preparem’, temos uma 

oração motivadora direcionada aos estudantes. Contudo, ao relacionarmos esta oração à 

imagem que a acompanha, percebemos que o tom motivador é minimizado. Em seu lugar, 

percebe-se um tom sarcástico e ameaçador. Entende-se que o emprego do termo 

‘querido’, neste contexto, representa sarcasmo e provocação mais que uma forma gentil 

e carinhosa de chamar os alunos. A ameaça percebida na fala desse personagem 

apresenta-se no preparo e despreparo do aluno, os despreparados para a realização de uma 

avaliação, provavelmente não conseguirão sobreviver aos ataques elaborados por esse 

professor e serão executados por meio de questões capciosas e notas. Há, portanto, uma 

incongruência entre os elementos linguísticos e visuais que compõem esse meme (17). 

Nos memes (16) e (17), a imagem do professor está sendo conceptualizada em 

termos de alguém cruel, um algoz, “carrasco; aquele que trata os outros com crueldade” 

(HOUAISS, 2015, p. 41) ou um exterminador. Tal acepção parece nos indicar a metáfora 

PROFESSOR É ALGOZ e PROFESSOR É EXTERMINADOR.  
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Figura 18 – (https://curiozzzo.com/2016/08/08/melhores-frases-ditas-em-sala-de-aula-em-natal/) 

 

Esse tom ameaçador também pode ser observado no meme (18) em que temos um 

personagem muito conhecido entre as crianças e os jovens, o Professor Girafales, 

representado pelo ator mexicano Rubén Aguirre. Este professor lecionava para Chaves e 

seus amigos na série televisiva mexicana El Chavo del Ocho (Chaves) e é conhecido por 

ser uma figura séria e, em várias cenas na sala de aula fictícia, impaciente, exceto pelas 

cenas românticas que compartilha com a mãe de um dos seus alunos.   

Essa impaciência é representada pelo gênero de resposta dada à pergunta: 

Professor, isso cai na prova? Outro professor poderia ter respondido de uma maneira 

objetiva, sim ou não, mas ele recorreu a dois recursos linguísticos, a hipérbole e o 

sarcasmo e deu a seguinte resposta: Cai, não. Despenca. Esses dois recursos podem ser 

observados na escolha verbal desse personagem, uma vez que despencar significa “cair 

de muito alto” (HOUAISS, 2015, p. 325) e, consequentemente, com mais força do que 

em uma queda comum. Essa queda mais intensa e exagerada pode ser comparada a uma 

bala de canhão quando é arremessada de um ponto estratégico e se despenca no campo 

inimigo a fim de destruir os adversários. 

Despencar é mais forte e intenso do que cair, ou seja, o receptor desse objeto 

provavelmente não tem controle sobre sua queda. Nesse caso, uma matéria não vai apenas 

aparecer em uma simples ou única questão de uma prova escolar, ela será cobrada com 

um grau de quantidade e/ou dificuldade considerável.  

Nesse exemplo, ‘isso’ se refere aos conteúdos ensinados durante um determinado 

período escolar. Cabe ao professor decidir quais desses conteúdos serão cobrados em uma 

avaliação, ou seja, qual matéria vai cair “dentro da” prova. Assim, aqui há, mais uma vez, 

a metáfora do container (LAKOFF, JOHNSON, 1980/2002) no qual a prova escolar está 
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sendo conceptualizada como um recipiente e as questões como objetos que podem cair 

ou não dentro deste recipiente, mas neste caso as questões não cairão de uma forma 

moderada, elas cairão de forma violenta, podendo causar danos. No exemplo (10), o 

período de provas é o recipiente. 

Também podemos associar o uso lexical ‘despencar’ utilizado em (18) às 

metáforas orientacionais BOM É PARA CIMA e RUIM É PARA BAIXO (LAKOFF, 

JOHNSON, 1980/2002). Tais metáforas são construídas de acordo com as experiências 

físicas e culturais de um falante e podem variar de uma cultura para outra. Nesse caso, as 

questões consideradas punitivas ou prejudiciais ao aluno, tendem a cair ‘dentro da’ prova. 

Essas metáforas orientacionais podem ser igualmente associadas as notas dos alunos que 

‘sobem’ ou ‘despencam’ durante o período letivo. 

 

 

 
Figura 19 – (http://geradormemes.com/meme/w2edxt) 

 

Em (19), mais uma vez, há o herói Chapolin Colorado (Roberto Bolaños). O texto 

verbal inserido no meme apresenta um diálogo entre um professor e um aluno. Nele, o 

aluno, assim como na figura (18), conceptualiza a prova escolar em termos de um 

recipiente (LAKOFF; JOHNSON, 1980/2002) e os conteúdos ensinados em uma 

disciplina, como objetos que podem cair ou não dentro desse container. Nesse exemplo, 

além do conteúdo trabalhado em sala de aula, lágrimas também cairão dentro da prova.  

Lágrima é uma “secreção incolor e salgada produzida por glândulas no canto dos 

olhos” (HOUAISS, 2015, p. 577) que pode se manifestar quando um indivíduo está muito 
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triste, alegre, aflito, medroso, enfurecido, etc.. Em (19), no entanto, parece revelar mais 

um exemplo de metonímia conceptual UMA PARTE PELO TODO sugerida por Lakoff 

& Johnson (1980/2002), LÁGRIMAS POR SOFRIMENTO, no qual o item lexical 

lágrimas torna-se a referência principal de sofrimento.   

O professor, mais uma vez assume uma postura não didática ao responder: 

lágrimas. Desse modo, observa-se que a matéria trabalhada em sala de aula é colocada 

em segundo plano, descaracterizando-se de seu papel pedagógico cujo objetivo central é 

formar cidadãos e salientar aos alunos que “estudar [...] abre horizontes, amplia nossos 

mundos e oferece possibilidades de imaginar possíveis eus, novas identidades e novas 

oportunidades de aprendizagem e crescimento não somente profissional, mas 

principalmente pessoal (BARCELOS, 2011, p. 156).  

Em primeiro plano, encontra-se a criação ou manutenção de um clima de tensão e 

desespero por este modelo de professor. Independentemente de o aluno ter ciência sobre 

o que será cobrado na prova, ele se deparará com questões complexas e, provavelmente, 

ficará atormentado e inseguro para finalizar as questões. Logo, essa resposta carrega 

consigo um tom desafiador e ameaçador, tornando-se, assim como armas de fogo e espada 

utilizadas em guerra ou em confrontos semelhantes, uma arma poderosa para amedrontar 

e derrotar os alunos. O professor parece ser, novamente, conceptualizado por meio de 

elementos presentes em ‘algoz’. 

Como há um diálogo entre um professor e um aluno, o personagem apresentado 

no meme poderia ser tanto um quanto o outro. No entanto, ao compreender às 

características do herói, entende-se que a imagem está associada ao aluno, pois a maioria 

não possui uma habilidade extraordinária ou dedicação e conhecimento profundo a 

respeito de todas as áreas disciplinares, mas pode adotar meios para sobreviver aos 

ataques do professor e concluir positivamente a execução da prova. 

    



 

 

47 
 

 
Figura 20  - (https://plus.google.com/102688032226590279959/posts/LGEi1tmfnmb) 

 

Dispor de um controle emocional significativo para resistir às ameaças do 

professor deve ser uma missão complexa para o aluno, tendo em vista que o instrumento 

utilizado para medir o desenvolvimento está sendo conceptualizado como algo nocivo.  

Na figura (20), há os dois personagens principais do filme de ficção científica 

Homens de Preto (Men in Black – MIB), os agentes do governo K (Tommy Lee Jones) e 

J (Will Smith). Esses personagens estão segurando um aparelho eletrônico cuja função é 

apagar a memória das pessoas que tiveram contato com algum extraterrestre. 

Neste meme, esses dois agentes tornam-se dois professores e, mais uma vez, a 

prova escolar é representada por um outro objeto distante da noção prototípica que a 

maioria detém deste termo, um apagador de memória. Ao ligarmos a imagem ao texto 

verbal nele inserido para representar a fala dos professores, pode-se observar a zombaria 

que é realizada por meio da ironia, na qual “há um contraste proposital entre o que se fala 

e o que se pensa” (HOUAISS, 2015, p. 560). O professor verbaliza satisfação em saber 

que seus alunos estudaram, mas sabe que por intermédio do aparelho, esses alunos 

esquecerão exatamente tudo o que memorizaram e, assim, fracassarão na atividade 

avaliativa proposta em sala de aula. Essa instanciação também parece estar licenciada 

pela metáfora PROVA É ARMA. 

Nesse exemplo, o professor não usa uma arma letal, porém o uso deste aparelho 

se apresenta como uma ferramenta adicional para ameaçar e prejudicar os alunos durante 

o preparo ou realização de alguma prova. Sabe-se que é comum, por muitas razões, dentre 

elas o nervosismo, o aluno esquecer o conteúdo que havia estudado para a prova no 
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momento em que ocorre a sua realização, mas se deparado com frases ou ambiente hostis, 

a probabilidade desse esquecimento ocorrer é bem maior.  

Essa imagem também nos remete a crença de que para ser bem-sucedido em uma 

prova, é preciso memorizar todo o conteúdo ensinado. Esta crença apresenta a disciplina 

escolar como um conjunto de matérias e exclui o papel importante que o ensino possui 

no processo de formação tanto profissional quanto pessoal dos estudantes.  

 

 
Figura 21 – (http:// www.instagram.com/mundo.universitario) 

 

O enunciado destacado no meme (21) é iniciado com o emprego da palavra ‘tipo’. 

Silva (2015, p. 10) destaca as três formas que esse item lexical costuma se manifestar nos 

discursos: substantivo (Que tipo de pai você quer ser?); angulador (apud LAKOFF, 1973; 

Ele é um pai tipo super-herói) e marcador discursivo (Há pais, tipo, que não estão nem aí 

para os filhos). Conforme esta autora, a função de ‘tipo’ como angulador apresenta grande 

importância para a criação de novos significados. Ele “veicula pontos de vista, que variam 

de acordo com os Espaços Mentais, domínios conceptuais que contêm representações 

parciais de entidades e relações em um cenário percebido, imaginado ou lembrado (2015, 

p. 45), suscitados pelos falantes, ao criar frases [...] nos contextos mais informais” (2015, 

p. 127, 128). 

Hubert (2017) sugere a utilização da palavra ‘tipo’ como um marcador de 

diretividade, um dos recursos de metaforicidade, “a possibilidade de uma metáfora ser 

reconhecida como tal” (2017, p. 1769), proposto por ele. Em que se lê (21): “Tipo meu 

professor entrando na sala [...]”, pode-se ler: Como o meu professor [...]; Parece o meu 

professor [...]; Que nem o meu professor [...].  
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Esse personagem, por sua vez, é o vilão John Kramer / Jigsaw (Tobin Bell) do 

filme de terror Jogos Mortais (Saw). Ele aprisiona algumas pessoas em um mesmo espaço 

e essas só serão salvas caso confessem pecados do passado, revelem-se arrependidas e 

consigam sobreviver às armadilhas impostas por esse homicida, caso contrário são 

executadas de forma semelhante aos seus pecados. Logo, as armadilhas criadas e 

desenvolvidas por esse personagem podem ser fatais, a execução depende do desejo dos 

prisioneiros em se redimir e sobreviver a esses ataques e do julgamento desse vilão em 

considerar tal redenção verdadeira ou não.  

Elementos presentes no mapeamento do item lexical ‘julgamento’, como juiz, réu, 

sentença, absolvição e condenação podem ser relacionados ao evento de prova escolar. 

Neste caso, o professor torna-se o juiz, habilitado para julgar, “tomar decisão sobre (algo); 

decidir, após reflexão; considerar; sentenciar; emitir parecer, opinião sobre; avaliar” 

(HOUAISS, 2015, p. 569) o desenvolvimento pedagógico de seus alunos. A sentença 

final é representada pela soma de pontos atribuída a esses “réus”, no qual a aprovação 

associa-se a absolvição e a reprovação, a condenação, respectivamente. Essa leitura 

sugere a metáfora conceptual PROVA É JULGAMENTO.  

Na continuidade do enunciado, tem-se “para aplicar aquela prova do capeta”. No 

sintagma nominal ‘prova do capeta’, observa-se que a prova está compreendida como um 

“instrumento elaborado por um indivíduo malicioso” (HOUAISS, 2015, p. 178; p. 934). 

Dessa maneira, percebe-se que o professor, novamente, é representado por uma figura 

maligna, ou seja, ele é conceptualizado como um personagem cuja função é torturar e/ou 

exterminar seres humanos. Tal leitura pode nos revelar a metáfora PROFESSOR É 

EXTERMINADOR. 

“A formação cultural, por parte do leitor, é importante para que seja capaz de 

compreender o sentido produzido pelos memes, principalmente das metáforas, visto que 

as condições sociais em que o indivíduo vive são essenciais para ler a imagem 

criticamente” (GUERREIRO; SOARES, 2016, p. 198). Os criadores desses memes 

evidenciam o humor, aspecto carcterístico deste gênero, através da metáfora. A metáfora, 

por sua vez, manifesta-se a partir da disjunção entre os elementos linguísticos, como 

queridos, boa sorte, despenca, lágrimas, capeta, e elementos visuais, representações 

imagéticas divergentes daquelas prototípicas de alunos, professores e ferramentas 

avaliativas escolares, dos exemplos até o presente momento apresentados. 

A aplicação usual da avaliação formal escrita – prova – como único instrumento 

pedagógico utilizado para aferir o desenvolvimento do aluno durante um período escolar, 
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como observamos nos memes aqui apresentados, pode contribuir para a criação e/ou 

manutenção de um clima hostil entre os envolvidos. Nesse caso, os elementos negativos 

só se manifestariam cognitivamente em relação ao professor (agente de aplicação) ou a 

prova quando o evento dessa atividade se aproximasse. Esta leitura parece revelar a 

metonímia UMA PARTE PELO TODO (LAKOFF; JOHNSON, 1980/2002) - 

INSTRUMENTO PELO APLICADOR – no qual o professor torna-se a representação 

daquilo que pode reprovar/derrotar os alunos. 

De acordo com esses memes, o professor não é um averiguador coerente e justo 

quanto à apreensão e à compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula dos seus 

alunos. Ele tornou-se um vingativo aplicador, tal como o vilão Jigsaw, de armadilhas 

capciosas capazes de exterminar um aluno, assim como a maioria dos personagens desse 

filme de terror.  Tal qual o vilão deste filme, caso se perceba que o aluno colabore e 

participe durante as aulas, na realização de tarefas, na preparação para a prova, este poderá 

superar às armadilhas e seguir adiante na vida escolar.   

 

5.2.1 Armadilhas  

 

Há várias armadilhas desenvolvidas para atacar física ou emocionalmente um 

adversário e/ou inimigo. Foram encontrados vários memes a respeito deste artifício 

enganador que seria utilizado pelos docentes em atividades avaliativas, dentre elas a 

inserção de “pegadinhas”.  

 

 
Figura 22 – (www.google.com/search/semanadeprovas) 
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A   pegadinha é “um ato ou o efeito de pôr alguém em situação embaraçosa a fim 

de provocar riso” (HOUAISS, 2015, p. 716). Esta prática pode acontecer entre familiares, 

amigos, colegas de trabalho e até ser realizada por desconhecidos em programas 

televisivos de humor com gosto duvidoso. Quando não são aceitas por aqueles que sofrem 

esse ato, provocam indignação. 

No contexto escolar, é uma das armadilhas mais utilizadas no período de avaliação 

e tem como finalidade pôr o conhecimento, a atenção e o controle emocional do aluno à 

prova, mas principalmente de um lado provocar o erro desse aluno e, consequentemente, 

do outro lado o seu fracasso, o riso e a satisfação desse professor.  

A imagem (22) demonstra bem o entusiasmo dos professores em pôr os alunos em 

situação melindrosa. Tal representação foi realizada por meio do riso demasiado do vilão 

Dr. Evil (Mike Myers) e de seus aliados em uma cena do filme de comédia Austin Powers. 

Nesse contexto, o riso só é provocado, de modo geral, por seu aplicador e não pelos 

alunos. Ao contrário, nesses as questões capciosas (as “pegadinhas”) provocam apenas 

sentimentos negativos, como revolta, insegurança e descontentamento. 

Nessas pegadinhas, os docentes elaboram questões aparentemente fáceis de serem 

respondidas, mas um detalhe não esperado acrescido em uma ou várias questões de uma 

prova mascara a real proposta e promove o erro do aluno.  Essa prática docente é uma 

arma eficaz para aterrorizar e punir os alunos cujo interesse, atenção e participação 

encontram-se em desacordo com as expectativas e percepções do professor. Igualmente, 

outras decisões, tomadas por professores tornam-se “armadilhas” com a finalidade de 

prejudicar o discente.  
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Figura 23 – (http://acumularativos.blogspot.com/2016/11/semanas-de-provas-finais.html) 

 

Há escolas e professores que defendem o benefício e a importância do 

agendamento de provas de diferentes disciplinas para uma mesma semana ou dia como 

meio de preparo para o vestibular e concursos diversos, em que várias disciplinas e 

conteúdos se encontram em uma única prova. Esse “preparo” facilita a aprovação e a 

classificação para o ingresso em faculdades públicas e privadas e em órgãos públicos. 

Entretanto, a maioria dos alunos considera essa prática mais uma armadilha possível para 

desestabilizá-los e atribuir a eles notas baixas e reprovações. 

Novamente, percebe-se que a imagem selecionada pelo criador do meme (23) para 

representar os professores, apresenta um grupo de pessoas às gargalhadas, trajando ternos, 

segurando bebidas. Tal reunião se associa ao intervalo de aulas em que docentes e 

discentes se direcionam para o pátio, cantina, refeitório, sala de professores 

respectivamente para se divertirem, lancharem, tomarem um café ou descansarem, 

brevemente, antes da retomada do segundo período de aulas.  

De acordo com este meme, a diversão dos professores, sob a perspectiva do aluno, 

é encontrar formas de prejudicá-lo. Nessa ocasião, a “armadilha” contra os alunos é reunir 

o máximo de provas de disciplinas distintas em um mesmo dia e dificultar o preparo 

desses alunos para a realização de todas essas provas com êxito.  

Nessa imagem, todos os homens estão rindo demasiadamente. Esse riso em 

excesso demonstra a satisfação do professor, representado por esses homens, em perceber 

que o plano elaborado por eles tem uma probabilidade significativa de atingir a meta 

principal. Esta meta serviria para desequilibrar o aluno emocionalmente e fazê-lo obter 

resultados abaixo da média estabelecida em várias disciplinas, senão em todas elas. 

Afinal, o aluno terá um período menor para se dedicar a cada disciplina e pode, assim, 

decidir se preparar para algumas e negligenciar as demais. O elemento verbal que se 

apresenta junto a essa imagem corrobora tal interpretação. No contexto da educação 

formal, a junção dessa imagem e desse texto verbal evidencia, novamente, a crença 

negativa do aluno a respeito dos propósitos do professor quanto aos objetivos da 

avaliação. 

A aplicação de um teste surpresa, uma pergunta inesperada sobre algum conteúdo 

escolar ao final de alguma explicação ou correção de algum exercício com questões 

discursivas compridas ou que exijam justificativa para a resposta dada também podem ser 

consideradas ‘armadilhas” e podem surpreender e desestabilizar a maioria dos alunos, 
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pois não foi permitido a eles que houvesse um preparo prévio e, igualmente, resulta em 

desespero, esquecimento e erros. Essas ações podem ser realizadas de maneira individual, 

ou seja, por um professor específico ou por um grupo de professores, como vemos na 

figura (22). 

Independentemente de como essas escolhas são postas em ação, elas provocam 

resultados negativos, como um número expressivo de notas inferiores à média estipulada 

pela escola e reprovações e, do mesmo modo, afirmam a figura do aluno como vítima 

certa dessas “armadilhas” e a figura do professor como pessoa inatingível, invencível e 

algoz. 

Nesses dois últimos exemplos, observa-se que os professores não foram 

representados por vilões de filmes de terror e suspense ou agentes de ficção científica 

portando armas letais ou objetos capazes de exterminar os alunos. Assim como foi 

evidenciado na figura (18), os memes (22) e (23) continuam caracterizando professores e 

alunos como inimigos e também revelam outras formas de prejudicar esses alunos. 

Contudo, esses métodos não são menos letais, pois tornam-se “armas” igualmente 

poderosas e eficazes em seu propósito.  

Observa-se, portanto, que as conceptualizações acerca do período de provas 

escolares e seus participantes estão sendo realizadas em termos de guerra, tendo em vista 

que arma, combates e extermínio apresentam uma relação intensa com os elementos 

presentes nesse item lexical. Com base no mapeamento da metáfora conceptual SALA 

DE AULA COMO MUSEU (SARDINHA, 2007, p. 83), outro direcionado à prova 

escolar em termos de guerra foi feito por mim: 

 

Quadro 2 – PROVA É GUERRA 

Domínio-fonte: GUERRA Domínio-alvo: PROVA 
 

Objetivo: defender nações, partidos, 
ideias; combater, derrotar o inimigo; 
conquistar, tomar terras, etc.  

 
Objetivo ideal: avaliar os conhecimentos 
dos alunos por meio de diferentes formas 
avaliativas; acompanhar o processo de 
desenvolvimento do aluno; ser avaliado. 

 
Objetivo conceptualizado: prejudicar; 
punir; defender-se.  

 
Participantes: soldados e generais 

 
Participantes: professores e alunos. 
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Instrumentos: armas letais, observação 
/espionagem, estratégias, armadilhas, 
ataques surpresas, meios de transporte.   

 

Instrumentos ideais: conteúdos 
trabalhados em sala de aula, observação, 
participação, material didático, papel, 
caneta. 

 
Instrumentos conceptualizados: 
pegadinhas, questões complexas, 
conteúdo não ensinado, teste ou pergunta 
surpresa, quantidade de folhas, 
hostilidade, pressão psicológica. 

Efeitos: conquista; domínio; derrota. 
 

Efeitos: aprovação; reprovação 
 

 

O uso de elementos de guerra, tais como armadilhas, ataques surpresa e a tentativa 

de extermínio inseridos no processo de mapeamento da conceptualização de avaliação 

escolar reduzida à prova corrobora a reflexão de Luckesi (2008) e Libâneo (1994) a 

respeito da descaracterização do sentido ideal dessa prática por seus participantes e o seu 

papel e propósito no contexto pedagógico. 

 
5.3 Reações 

 

Na seção anterior, já foram ilustradas diferentes maneiras de os professores 

atacarem e, possivelmente, “exterminarem” os alunos durante um período de provas. 

Portanto, foram apresentadas possíveis práticas avaliativas do professor de acordo com 

as crenças dos alunos atribuídas a essa prática. E os alunos? Como eles reagem a esses 

“ataques”? Qual alternativa dará êxito: contra-ataque ou defesa? 

Nesta seção, apresentar-se-ão memes representativos de algumas reações dos 

alunos a essas práticas avaliativas destrutivas.  

A terceira lei postulada pelo físico Isaac Newton, resumida popularmente como 

“toda ação gera uma reação”, tornou-se um lema muito conhecido e aplicado entre as 

pessoas nas mais variadas situações. No contexto escolar, há também diferentes reações 

aos “ataques” que os alunos julgam sofrer por professores durante o período avaliativo 

escolar. O primeiro deles aqui ilustrado será a frustração.  
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Figura 24 – (https://me.me/i/quando-recebo-a-prova-0-estaciodadepressao-era-pegadinha-questao-facil-

16362635) 

 

Essa foto pertence à capa do álbum de estreia do cantor e compositor Chico 

Buarque de Hollanda de mesmo nome. Este disco foi lançado em 1966, mas tornou-se 

ultimamente um meme clássico sobre os mais variados temas. Assim, como as duas 

expressões faciais do artista, uma feliz e a outra chateada, os textos verbais se apresentam 

em oposição. A imagem também pode ser invertida de acordo com a proposta verbal de 

seu criador; algo considerado negativo tornar-se positivo.  

Nesse caso, o aluno representado por essa personalidade encontra-se feliz no 

primeiro quadro por acreditar que a questão de uma prova ou um exercício é fácil de se 

resolver e poderá dessa forma garantir pontos. Todavia, em algum momento, ele percebe 

que tal facilidade era uma ilusão, uma “pegadinha” elaborada pelo professor com a 

finalidade de causar essa segurança imediata seguida de erro na marcação da reposta, e 

consequentemente perda de pontos. O aluno que estava feliz torna-se frustrado com tal 

armadilha, como mostra o segundo quadro dessa imagem. A prova é, novamente, 

conceptualizada em termos de arma.  

Esse sentimento de raiva do aluno para com o professor é muito comum no 

momento em que o estudante credita, exclusivamente, a responsabilidade do seu fracasso 

escolar ao trabalho do docente. Ao considerar a explicação, a elaboração e a correção de 

atividades insatisfatórias e motivadoras de sua reprovação, ele expressa opiniões, como: 

fui reprovado; o meu ponto foi tirado. Tais considerações se apresentam na voz passiva, 

e assim confirmam quem é, sob a perspectiva do aluno, o único agente responsável pela 

reprovação: os professores. Essa crença do aluno também corrobora a noção de guerra 

entre esses participantes, nos quais os professores são os inimigos e os alunos, as vítimas. 

Cada um permanece de um lado defendendo seus objetivos. 
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A execução de uma prova escolar exige um preparo do aluno quanto ao conteúdo 

a ser estudado, o material a ser utilizado, o horário a ser cumprido dentre outros fatores, 

como concentração e determinação. Quando há a ausência de um ou mais desses itens no 

processo de execução da prova, isso pode desestabilizar o aluno e despertar nele um 

sentimento muito comum em situações semelhantes a essa, o desespero.  

 

 
Figura 25 – (http://www.memecreator.com/meme/eu-quando...-o-tempo-da-prova-est-acabando/) 

 

Nesse meme, há um aluno representado por um menino. Diferentemente da 

maioria das imagens anteriores acerca do professor, essa associação corresponde à 

imagem prototípica de um estudante, exceto, porventura, pela vestimenta usada por ele, 

pois as escolas regulares brasileiras costumam exigir de seus alunos o uso de uniformes. 

Esse aluno realiza a atividade escolar de modo desesperado. O texto verbal 

agregado à imagem esclarece a razão para tal desespero. Há um curto período para o 

término da prova. Ele precisa, portanto, acelerar o seu ritmo de execução e concluir todas 

as questões no tempo estipulado, caso contrário, obterá poucos pontos e poderá ser 

reprovado.  

A postura e reação desse aluno são muito recorrentes em soldados quando esses 

se direcionam para um combate final de uma guerra e usam toda a energia e força nos 

últimos golpes a serem lançados contra os inimigos a fim de derrotá-los e serem retirados 

dessa batalha com vida. Nesse meme, o estudante possui poucos minutos para concluir 

sua defesa e sobreviver aos “ataques” do professor, logo, ser aprovado. Nesse exemplo, 

podemos entender a prova escolar em termos de guerra. 
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O desespero pode ser despertado em um indivíduo antes, durante ou após a 

realização de uma avaliação escolar ou uma participação em uma guerra, quando se 

percebe a sua proximidade, dificuldade ou falhas cometidas que acarretam em sua derrota. 

 

 
Figura 26 – (http://soltaoscachorrao.blogspot.com/2011/09/antes-e-depois-da-prova.html) 

 

 
Figura 27 –

(htps://aminoapps.com/c/dbs_rpg/page/blog/meme/42pV_WBRTYuboW4qMvl4027DaBjQ3EKpxaG) 
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Ao receber uma atividade avaliativa, o aluno pode permitir que o nervosismo e a 

insegurança se instaurem nele e provoquem o desparecimento de todos os conteúdos que 

ele havia assimilado em sua mente ou leituras equivocadas das questões presentes nesta 

atividade e, consequentemente, resultem em falhas. Geralmente, a pressão psicológica 

durante a realização de uma avaliação escolar causa, como em (26) e (27), desatenção e 

esquecimento. Ele reconhece as confusões e os erros cometidos apenas quando se percebe 

afastado da prova realizada e do ambiente em que ela ocorreu. Tal feito, provavelmente, 

advém do distanciamento do clima de tensão perpetuado na sala de aula, palco dos 

embates entre os professores e alunos.  

Em (26) e (27), diferentemente de outros memes que já foram aqui analisados, o 

aluno não se coloca em posição de vítima de uma ação externa, proveniente de alguma 

medida docente. Ao contrário, as falhas cometidas são provocadas por seu próprio 

equívoco.  

 

 
Figura 28 – (memecrunch.com) 

 

A próxima reação apresentada a partir dos dados selecionados para esta pesquisa 

é o sentimento de humilhação. Este sentimento, geralmente, se manifesta, no contexto 

escolar, após a realização de uma prova, em que o avaliador entrega o resultado dessa 

avaliação ou o fechamento de um bimestre ao aluno, como em (28).  

Nesse meme, temos a Carminha, a antagonista da novela Avenida Brasil, 

interpretada pela atriz Adriana Esteves. Apesar desta novela ter estreado em março de 

2012, até hoje essa personagem aparece nas redes sociais através de memes sobre os 

maios variados temas. Os comentários atribuídos a ela sempre se apresentam com um tom 
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de reclamação, deboche ou revolta, características marcantes dessa vilã. Nesse exemplo, 

Carminha, assumindo o papel de um aluno, reclama a exposição das notas em voz alta 

feita pelo professor. 

A maioria dos professores revela o total de pontos obtidos em uma prova ou na 

média final de um bimestre de maneira discreta. Desse modo, aqueles que não alcançaram 

os pontos mínimos para a aprovação não são expostos diante da classe inteira. No entanto, 

alguns docentes fazem essa entrega em voz alta e apresentam, assim, os reprovados. Esse 

método enaltece os bem-sucedidos e aponta os fracassados. Aqueles sentem-se 

orgulhosos; estes, constrangidos moralmente e vulneráveis à situação, tendo em vista que 

quando as deficiências de um aluno são reveladas diante da turma, eles podem se 

desmotivar e reduzir o interesse e a evolução progressivamente no decorrer do ano letivo. 

Ditar as notas ou médias finais podem ser também armas utilizadas para humilhar o 

estudante. 

 

5.3.1 Morte   

 

 
Figura 29 – (https://www.insoonia.com/wp-content/uploads/2016/09/9mv6xq.jpg) 
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Figura 30 – (http://www.criarmeme.com.br/meme/43316) 

 

 
Figura 31 – (https://twitter.com/@escoladepress1) 

 

Encontraram-se memes evidenciando uma relação entre prova e morte, como nas 

figuras (29), (30) e (31). Em (29), temos alguns dados linguísticos e visuais interessantes. 

A coruja, por exemplo, é uma “ave de hábitos crepusculares e noturnos” (HOUAISS, 

2015, p. 267) que representa nesta imagem o estudante. Para muitas culturas esse animal 
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simboliza18, de um lado, a sabedoria; de outro, maus presságios, má sorte e morte. Essas 

duas formas extremas designadas a esta ave encontram-se presentes na conceptualização 

de prova. Na primeira, os alunos estudiosos possuem uma inteligência de mundo e 

emocional capazes de os proteger durante alguma atividade avaliativa. Já na segunda, traz 

resultados negativos ou a morte àqueles que não possuem essa capacidade intelectual.  

O cigarro posicionado na boca desta coruja pode estar associado, 

metonimicamente, à morte, uma vez que quando muito consumido por um indivíduo é 

capaz de provocar nele várias doenças graves, como câncer, problemas respiratórios e 

cardíacos e levá-lo a óbito.  

O fundo da imagem na cor preta e o texto verbal irônico igualmente associam-se 

à morte. A cor preta simboliza o fim de uma vida ou luto por essa perda exposta em 

alguma vestimenta, prática comum em algumas culturas. A ironia é identificada no 

emprego da palavra ‘gostosa’ cujo significado relaciona-se a algo bom e prazeroso 

(HOUIASS, 2015). Este emprego encontra-se em contraste com os sentimentos que 

geralmente são despertados àqueles que se percebem próximos da morte. Nesse exemplo, 

o estudante entende a semana de provas como um evento de ataques do professor cuja 

chance de sobrevivência é mínima ou nula.  

Em (30), o aluno é representado por um super-herói, o Homem-aranha (Spider 

Man), personagem criado e publicado em revistas em quadrinhos pela companhia Marvel 

Comics. Na imagem, esse herói apesar de ter superpoderes e muita força e agilidade, foi 

incapaz de livrar-se dos ataques do inimigo e encontra-se debilitado em seu quarto ou em 

um leito de hospital.  

O texto verbal revela o tipo e a causa da doença desse aluno, um câncer após o 

recebimento da nota de uma prova escolar. O câncer é uma “doença que se manifesta pela 

multiplicação desordenada de células de um tecido ou órgão, levando a formação de 

tumores malignos” (HOUAISS, 2015, p. 174). No contexto escolar, o câncer foi 

manifestado pelo ataque certeiro de um professor por meio da nota a esse aluno; no 

entanto atribuída diferentemente do tumor clínico, ocorre de maneira organizada e 

proposital.  

O grau de dificuldade de uma prova quando considerado elevado pode causar no 

realizador sensações capazes de prejudicar o rendimento e o resultado final desse 

estudante. Nessa imagem (31), o aluno, após conferir as questões da prova e, 

                                                           
18 https://www.dicionariodesimbolos.com.br/coruja/ 
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possivelmente, perceber a incapacidade em responder a essas questões, confere os 

batimentos cardíacos em alusão a um ataque cardíaco provocado por professores por meio 

da inserção de “pegadinhas” e questões difíceis em suas avaliações escolares. Como dito 

anteriormente, essas “armadilhas” tem sido armas eficientes para “exterminar o inimigo”, 

nesse caso, o aluno. 

 
Figura 32 – (http://patiohype.com.br/os-melhores-memes-do-enem-parte-2/) 

 

Em escolas e universidades, o aluno ausente no dia da avaliação, previamente 

agendada pelo docente ou pela coordenação pedagógica, por motivos de doença ou algum 

imprevisto semelhante, frequentemente recebe uma segunda oportunidade para fazê-la. 

Em outras circunstâncias, depende do professor ou da direção da instituição tomar uma 

atitude a respeito dessa falta. Os candidatos a uma vaga no vestibular ou para um cargo 

público não recebem o mesmo tratamento. Independentemente da razão que o motivar a 

se ausentar no dia da prova, ele é automaticamente reprovado. De acordo com os 

mapeamentos realizados pelos alunos entre prova e guerra, este pretendente à vaga é 

eliminado.  

Assim, observa-se que tanto os alunos que efetuaram alguma atividade avaliativa, 

mas não obtiveram sucesso, quanto aos alunos que se ausentaram da prova por alguma 

razão e não a realizaram, são reprovados e considerado por esses prórpios alunos mortos 

para aquela disciplina ou concurso. Isso se deve à elevada expectativa idealizada por esses 

candidatos, visto que a inserção em uma universidade ou a conquista de uma vaga em um 

cargo público pode proporcionar a este concorrente uma ascensão social e financeira 

asseguradas. 
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Na imagem (32), há um túmulo representando a morte de um candidato à prova 

do Enem19. No lugar de seu nome, há o sintagma nominal ‘show dos atrasados’. Todos 

os anos, alguns candidatos descumprem, por vários motivos, o horário pré-determinado 

para a realização dessa prova, sendo proibidos a entrar na instituição em que ocorre esse 

exame. Esses candidatos reagem a essas retaliações de variadas maneiras. Aqueles que 

aparentam desespero e inconformidade de modo inusitado tornam-se motivos de 

zombaria dos demais estudantes e podem ter a imagem transformada em meme como 

forma de representatividade desses atrasos no ano em que essa reação ocorre. O período 

destacado na lápide, na figura (32), refere-se ao ano de nascimento e ao óbito desse 

candidato eliminado.   

As expressões linguísticas e visuais expostas em (29), (30) e (31) parecem estar 

licenciadas pela metáfora MAU RESULTADO É MORTE. Em uma guerra entre dois 

grupos, temos a vitória de um lado e a derrota, de outro. Um soldado pode sair de um 

combate ileso, com feridas ou sem vida. No contexto escolar, o mesmo pode ocorrer com 

os alunos durante a realização de uma prova, nota máxima, nota regular e reprovação, 

contudo a morte representada nesses memes não é uma morte bélica.  

MAU RESULTADO É MORTE pode ser um desdobramento da metáfora 

PROVA É GUERRA, no qual apenas alguns elementos de guerra, como ataque e morte 

foram mapeados. Na guerra, aqueles que não conseguirem se defender dos ataques, são 

eliminados, assim como os alunos que são reprovados.   

 

5.4 Estratégias 

 

Diante de tantas possibilidades capazes de lesar o aluno e seu acompanhamento a 

respeito daquilo que foi apreendido ou não por ele em uma prova escolar, encontraram-

se, em alguns memes, alternativas para que esses alunos sejam capazes de sobreviver aos 

supostos ataques dos professores.  

 

                                                           
19 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Figura 33 – (https://me.me/i/ai-voce-monta-todo-umiesquema-com-seusamigos-pra-colar-na-4996897) 

 

Agregado a imagem de um aluno representado por esse menino, há o texto verbal: 

“Aí você monta todo um esquema com seus amigos pra colar na prova / e a professora 

muda todo mundo de lugar”. Nesse texto, identificou-se a expressão metafórica no 

sintagma verbal “montar todo um esquema”. Esquema pode ser empregado em soluções 

matemáticas, representações gráficas e em situações de guerra e combate (HOUAISS, 

2015). Em uma guerra, os participantes responsáveis por um grupo, seja ele para defender 

um país, uma posição política, uma facção etc. buscam organizar estratégias antecipadas 

para melhor combater a batalha e vencer essa disputa.  

Nesse meme, o aluno corresponde ao protótipo dessa categorização, porém esse 

aluno emprega a palavra esquema dentro da perspectiva de guerra, pois ele se organiza 

previamente em conjunto com os seus amigos / aliados para participarem da prova/guerra 

e concluírem essa participação com êxito, mas o seu professor/adversário desmonta essa 

estratégia, mudando-os de lugar e o coloca “em risco” novamente.  

No esquema montado pelos alunos, a cola, ou seja, a cópia das respostas dos 

colegas considerados “nerds” durante a realização de uma avaliação, é realizada como 

um meio de defesa. Para tal, os alunos interessados nessa cola posicionam os colegas 

nerds nas cadeiras frontais para que assim, sempre que o professor desviar o olhar dessa 

fileira ou carteira, os alunos participantes deste esquema compartilhem as respostas dadas 

nessa prova. Dessa maneira, esses alunos acreditam que a cola possa ser uma solução para 

executar a prova escolar. 
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Existem outras maneiras de se colar em uma prova, como escrever cálculos ou 

conteúdos de uma disciplina em algum material escolar (borracha, régua, estojo, carteira) 

ou em alguma parte visível do corpo (braço, mão, coxa), e, nos dias atuais, pesquisar 

rapidamente algo no aparelho telefônico móvel. Contudo, todas essas tentativas são 

consideradas infrações graves e ocultam as reais dificuldades de aprendizado do aluno e 

impedem um auxílio do professor para que se alcance a compreensão da questão ou 

melhor desempenho durante as aulas. 

De acordo com a lei 12.550/2011, artigo 311-A20, colar em provas de concursos 

públicos é crime, sob pena de um a quatro anos de reclusão e multa. 

Art. 311-A.  Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou 

a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: 

 

I – concurso público; 

II – avaliação ou exame públicos; 

III – processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou 

IV – exame ou processo seletivo previstos em lei. 

 

Nas escolas e universidades, colar em provas não é crime, porém essas instituições 

consideram essa prática uma infração e, geralmente, os autores recebem como punição a 

nota zero, encaminhamento automático para recuperação, reprovação imediata, reunião 

com os responsáveis (quando menor de idade) dentre outros corretivos. Dessa forma, 

observa-se que a decisão de colar em uma prova pode gerar consequências negativas, 

caso o autor seja flagrado; entretanto, muitos alunos optam por se arriscarem e adotarem 

essa prática.  

Uma das justificativas para esta escolha pode estar relacionada ao desespero desse 

aluno, ao pensar que esta seria sua única oportunidade de sobreviver à realização da prova 

escolar, pois para ele haveria três possibilidades: realizar a prova sem subterfúgio algum 

e ser reprovado; realizar a prova com algum subterfúgio e ser reprovado; realizar a prova 

com algum subterfúgio e não ser reprovado. Portanto, esse aluno parece preferir organizar 

um “esquema” e crer que a terceira alternativa possa se tornar real e, assim, ele possa 

atingir as suas metas de conquistar os pontos suficientes para ser aprovado em uma 

disciplina ou no ano letivo.  

                                                           
20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm - Acesso em fevereiro 

de 2018. 
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Cabe ressaltar que práticas como colar em provas, cópia de trabalhos dos colegas 

ou de informações oriundas da internet (plágio), acrescentar o nome em alguma atividade 

escolar sem ter colaborado em nada para essa produção são infrações graves e, assim 

como as “armadilhas” elaboradas por professores em provas a fim de prejudicar o aluno, 

são medidas distantes do propósito principal do processo de ensino e aprendizagem, 

portanto não deveriam ser consideradas como opção para solucionar um problema. E 

nesse ciclo de ataques e defesas, pouco é ensinado ou aprendido.  

 
Figura 34 - (demonstre.com/memes-para-semana-de-provas/) 

 

Neste meme (34), o aluno se utiliza de um colete à prova de balas e um capacete 

para realizar uma prova escolar. Assim, como em uma guerra, este colete e o capacete o 

protegem contra os ataques de um professor que têm como instrumento letal as provas, 

no meme conceptualizadas como ‘balas’ (a prova de balas / a prova de provas). Observa-

se, portanto, que a escolha das imagens não é aleatória. Ao contrário, até o presente 

momento as escolhas auxiliam para uma fácil e rápida compreensão e identificação da 

mensagem proposta, neste estudo, que PROVA É GUERRA.  
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Figura 35 – (http://meme4fun.com/aesperadeummilagre) 

 

Embora o personagem Coffey, interpretado por Michael Clarke Duncan, em À 

espera de um milagre (The Green Mile), tenha uma aparência temerosa, e como resultado 

tenha sido culpado por um crime e condenado à morte, ao longo da estória ele apresenta 

um comportamento oposto à esta aparência física e opera curas misteriosas em colegas 

de cela, carcereiros e seus familiares.  O criador deste meme (25) se utilizou deste 

personagem e o título deste longa-metragem para realçar a expectativa do aluno em um 

dia de prova – um milagre.  

A figura (35) apresenta uma alternativa que também pode ser considerada uma 

estratégia de defesa contra o ataque promovido pela prova: a oração. Essa prática é muito 

comum entre os religiosos, no qual habitualmente, questionam, pedem, agradecem e 

conversam com Deus em forma de prece.  

Mesmo aqueles que creem em Deus, mas não frequentam igreja alguma, também 

adotam esta prática em situações extremas de dor, perda, agonia, momentos cuja solução 

parece ser inalcançável ou inatingível para os homens comuns, mas possível para esse ser 

supremo. A fé que essas pessoas têm em Deus é o que as motiva a crer que milagres 

podem ser operados. Os alunos que creem em sua derrota ao final da execução de uma 

prova ou na entrega dos resultados dessa avaliação, assim como os religiosos, recorrem a 

Deus em busca de algo inesperado que os salve dessa situação.  

Ocasionalmente, os indivíduos ateus inseridos em um momento crítico de suas 

vidas também recorrem a essa entidade em busca de amparo. Dessa maneira, observa-se 

que, mais uma vez, a conceptualização de prova está sendo realizada por meio de 
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elementos compostos em uma guerra, como o medo, o desespero, a ansiedade, a sensação 

de morte etc.  

Até o presente momento, observou-se que os objetos utilizados para representar a 

atividade avaliativa, assim como o emprego de itens lexicais em detrimento de outros e 

as sensações despertadas, principalmente, durante este evento, como desespero, 

frustração, tensão, humilhação e a noção de morte evidenciam, mais uma vez, a relação 

significativa entre os domínios PROVA e GUERRA.  

  

5.5 Domínios culturais específicos  

 

Nos memes analisados anteriormente, o domínio fonte GUERRA é instanciado, 

textualmente, a partir de frames culturais específicos, que, supostamente seriam 

compartilhados sociocognitivamente. Este é o caso, por exemplo, dos frames (11), (12), 

(17) e (34), que são mapeados, localmente, no domínio alvo PROVA, formando, como 

Vereza (2016) defende, metáforas situadas. Essas metáforas, como argumenta a autora, 

evocariam estruturas mais estáveis, como metáforas conceptuais, no caso dos dados aqui 

analisados, a metáfora PROVA É GUERRA.  

A seguir, discutiremos dois memes que evocam essa mesma metáfora conceptual 

por meio de frames bastante específicos, possivelmente compartilhados por comunidades 

interpretativas mais restritas.  

 

 
Figura 36 – “Semana de prova está chegando” / (geradormemes.com/meme/2nnst1) 

 

A instanciação (36) “Semana de provas is coming” faz alusão à série televisa 

Game of Thrones, baseada na série de livros A Song of Ice and Fire de George Martin e 
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exibida pelo canal pago HBO. Essa série norte-americana, atualmente, é bem conhecida, 

não somente por seus conterrâneos, mas por muitos outros telespectadores por todo o 

mundo. Algumas frases dessa série tornaram-se bordões e memes, dentre elas destaca-se 

a imagem acima.  

O primeiro episódio desta série chama-se “Winter is coming” (O inverno está se 

aproximando); a princípio, o conceito deste sintagma era literal, pois uma grande nevasca 

realmente estava próxima do campo de concentração dos soldados. No entanto, como 

uma grande guerra entre as famílias centrais dessa trama estava se iniciando nesse mesmo 

episódio, esse sintagma passou a significar também a proximidade de conflitos ou guerra 

nas demais cenas dessa série e, atualmente, na fala cotidiana da comunidade discursiva 

que acompanha a série. 

Nesta instanciação, portanto, o sujeito Winter foi substituído pela locução nominal 

Semana de provas e a locução verbal permaneceu fixa. Assim, semana de provas foi 

conceptualizada metaforicamente como a batalha que se aproxima, ou seja, a semana de 

provas foi conceptualizada em termos de guerra. Winter/Inverno, assim como os 

elementos componentes de uma guerra podem causar desconforto, quando o indivíduo se 

encontra despreparado ou desprotegido e outros malefícios, como feridas, doenças e 

morte.  

 

 
Figura 37 – (http://www.naoentreaki.com.br/14035737-eu-fazendo-prova.htm) 

 

Neste meme, há um diálogo entre um aluno e uma prova. Nesse exemplo, a prova 

foi personificada. Isso ocorre quando um objeto físico, a existência de um ser, uma 
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sensação, um acontecimento etc. é especificado como uma pessoa (LAKOFF, 

JOHNSON, 1980/2002).   

Trair, explicar, olhar e dizer são itens lexicais decorrentes de uma ação humana, 

mas quando empregadas em construções sintáticas como: a vida me traiu; essa teoria me 

explicou o comportamento das galinhas; a prova me olhou e disse..., tem-se a 

personificação de vida, teoria, comportamento e prova e tais leituras tornam-se 

concebíveis.  

Nesse exemplo, a prova se utilizou do bordão: “sabe de nada, inocente” muito 

proferida pelo cantor brasileiro Cumpadre Washington, integrante do grupo musical 

baiano ‘É o tchan’, com o intuito de evidenciar a falta de preparo e conhecimento do aluno 

às questões inseridas nesta prova. No cotidiano, este bordão é usado para definir alguém 

que se ilude facilmente.  

‘Inocente’- parte desse bordão pode, portanto, revelar que as expectativas 

positivas do aluno a respeito de uma avaliação fácil ou coerente àquilo que foi ensinado 

em sala de aula, sendo descontruídas após este ler todas as questões de uma avaliação. 

Este item lexical igualmente pode ser associado às vítimas inocentes que nada fizeram 

para provocar uma guerra, mas sofrem tal como os soldados em uma batalha. No contexto 

escolar, os professores, geralmente, adotam medidas avaliativas capciosas com a 

finalidade de punir os alunos desinteressados e displicentes, mas tal escolha atinge 

também os alunos estudiosos e participativos.  

A compreensão dessas expressões metafóricas é restrita aos telespectadores desta 

série e simpatizantes deste artista brasileiro, portanto, esta é uma metáfora situada da 

metáfora conceptual PROVA É GUERRA com recepção possivelmente limitada.  

 

 
5.6 Metáfora conceptual PROVA É GUERRA em outras línguas  
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Figura 38 – “E assim começa a grande batalha de nosso semestre” / 

(https://br.pinterest.com/pin/190558627959548942/?lp=true) 

 

 
Figura 39 – “Como eu me sinto quando termino de escrever em um exame / Acabou, está feito” / 

(https://br.pinterest.com/pin/89790586290768558/?lp=true) 

 

 
Figura 40 – “Ou acabo com os trabalhos da universidade ou eles acabam comigo”/ 

(https://www.memegenerator.es/meme/24409996) 
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Figura 41 – “Depois dos primeiros cinco minutos de seu exame / Quero ir para casa” / 

(https://quecomico.com/meme/despues-de-5-minutos-en-el-examen) 

 

 
Figura 42 – “Devolvo teu texto com poucas correções” / 

(https://nocheletrada.tumblr.com/) 

 

Foram encontrados alguns memes (38) a (42) em inglês e espanhol em que se 

observa a mesma relação entre prova e guerra mediante as escolhas lexicais e visuais 

feitas pelos criadores desses memes. Imagens com personagens empunhando lança, 
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espadas, livrando-se de uma explosão, vestindo roupas camufladas e coletes de balas, 

demonstrando tristeza e ferimentos e itens lexicais como ‘’grande batalha’ e ‘acabou’ 

ressaltam, mais uma vez, a conceptualização de PROVA em termos de GUERRA.  

Os exemplos (38), (39) e (40) parecem estar licenciados pela metáfora conceptual 

PROVA É GUERRA. O exemplo (41) estaria amparado pela metáfora PROVA É 

ARMA, considerando-se que os trabalhos acadêmicos podem acabar com o aluno, caso 

ele não os conclua no tempo determinado. Já o meme (42), nos permite duas leituras 

metafóricas: CORREÇÃO É MATANÇA e PROVA É JULGAMENTO. Na primeira 

interpretação, cada correção realizada pelo professor é representada por uma faca lançada 

em direção ao corpo desse indivíduo. Um erro, portanto, já possibilita a morte do 

estudante. Na segunda, se associa a crença de avaliação enquanto julgamento. Nesse caso, 

a prova torna-se um instrumento indicador de falhas e não uma das possibilidades 

existentes para se averiguar o conhecimento apreendido pelo aluno. Ambas metáforas 

também serão aqui propostas como sub-metáforas da metáfora conceptual PROVA É 

GUERRA.  

Esses exemplos revelam uma alta probabilidade da metáfora conceptual PROVA 

É GUERRA estar sendo compartilhada em vários contextos além do Brasil e, assim, 

parecem apontar que os mesmos problemas presentes no campo pedagógico avaliativo na 

educação brasileira podem estar presentes nos países nativos dessas línguas. 

No dicionário Houaiss (2015), um dos conceitos de PROVA é “trabalho escolar 

que tem por finalidade avaliar os conhecimentos do aluno; teste; concurso; competição 

esportiva” (p. 774), e teste é o exame para avaliar as qualidades ou os conhecimentos de 

alguém. Já GUERRA é a “luta armada entre as nações ou entre partidos ou etnias; 

qualquer combate com ou sem armas; conflito; combate a qualquer coisa que se atribua 

valor nocivo” (p. 501).  

Embora PROVA e GUERRA possuam domínios bastante distintos, a relação 

desses domínios expostos em várias ocorrências linguísticas e visuais encontradas na 

internet mostram que o domínio-alvo PROVA está sendo conceptualizado em termos de 

GUERRA. Nessa conceptualização, tal como participar de uma guerra, realizar uma 

prova representa uma luta entre adversários, professores e alunos. Neste embate, várias 

práticas pedagógicas e não pedagógicas tornam-se armas eficientes para derrotar o 

oponente. Essa dualidade também evidencia o conflito existente entre eles, em que 

somente um pode ganhar esse confronto. A distinção entre esses dois domínios pode ser 
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mais bem evidenciada no quadro abaixo, inspirado no mapeamento da metáfora 

conceptual FUTEBOL É GUERRA sugerida por ROCHA (2017, p. 44, 45):  

 

Quadro 3 – PROVA É GUERRA II 

Domínio-fonte: GUERRA 
 

Domínio-alvo: PROVA 

Comandante / General Professor  
Soldado Aluno 
Batalha  Dia de prova  
Guerra  Semana de prova 
Campo de batalha  Sala de aula 
População de uma cidade, País Pais; Agentes de educação (coordenação, 

direção) 
Artilheiros  Professor com alto índice de reprovação; 

Alunos aprovados com nota máxima, 
Nerds 

Feridos  Alunos aprovados, regulares 
Vítimas  Alunos reprovados 
Vitória Professor = Reprovação; 

Aluno = Aprovação.  
Derrota  Professor = Aprovação; 

Aluno = Reprovação. 
Medalha  Nota Azul 
Tiro Nota vermelha  
Táticas / Estratégias  Provas A e B; pegadinhas; teste surpresa; 

questões capciosas; troca de assentos; 
ameaças; chantagens; etc.  

 

De acordo com esta conceptualização, o professor assume a posição de comando 

e gerenciamento de seus subordinados, os alunos, e tudo que se insere na sala de aula. Os 

responsáveis por esses alunos e os agentes de educação auxiliam no processo de ensino e 

aprendizagem por meio do incentivo e exigências monitoradas (notas e índices de 

aprovação e reprovação).  

O desempenho dos participantes desta guerra é revelado por meio dos resultados 

obtidos em uma avaliação escolar. De um lado, os professores cujo índice de reprovação 

e notas vermelhas em um diário escolar tangem um nível significativo são considerados 

temidos e cruéis. Este resultado situam esses professores como vitoriosos desse embate. 

De outro, os alunos cuja resolução da prova tenha alcançado nota máxima tornam-se 
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vencedores com honrarias, já aqueles aprovados de maneira regular (obtenção da média) 

são apontados como sobreviventes, visto que foram atingidos por alguns ataques 

ofensivos do inimigo, mas conquistaram a aprovação, meta principal dos estudantes. Os 

alunos reprovados, tornam-se os eliminados desse confronto. Assim, a metáfora 

conceptual PROVA É GUERRA se baseia em experiências vividas ou conhecidas (a 

exemplo de passado escolar com práticas punitivas físicas) e conhecimento histórico e 

cultural. 

Os exemplos coletados e aqui analisados demonstram a aversão e a rejeição dos 

alunos falantes da língua portuguesa, inglesa e espanhola, em sua maioria, às provas 

aplicadas em sala de aula. Tal animosidade provavelmente foi desenvolvida após 

percepção da prática pedagógica avaliativa belicista e não mais diagnóstica e acolhedora.  

Sardinha (2007) evidencia as metáforas, no contexto educacional, como meio de 

compreender as práticas de ensino e como meio de intervenção em casos de situações 

divergentes entre as partes envolvidas. As metáforas e metonímias conceptuais expostas 

neste trabalho reforçam a necessidade de o corpo docente se utilizar de tantos outros 

instrumentos avaliativos possíveis para acompanhar e contribuir no processo de ensino-

aprendizagem do aluno. Essa oferta pode propiciar aos estudantes a oportunidade de 

melhores resultados durante o ano letivo, mas, principalmente, de diferentes recursos para 

observar e aprimorar o seu desenvolvimento educacional e pessoal.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a análise aqui realizada, a metáfora conceptual PROVA É 

GUERRA parece ser acionada frequentemente em materializações linguísticas e visuais 

encontradas em comentários e memes acerca da prova no contexto escolar. O 

conhecimento sociocultural dos envolvidos torna-se imprescindível para a compreensão 

desta e de tantas outras metáforas conceptuais existentes e essenciais para a nossa 

percepção e construção de mundo. 

A hipótese desta pesquisa apontava, apenas, para a existência de uma metáfora 

conceptual a respeito da prova escolar. Contudo, no decorrer da análise dos dados 

coletados, observou-se a existência de outras metáforas relacionadas a este instrumento 

pedagógico e aos elementos que o compõem. São elas: PROVA É ARMA, PROFESSOR 

É ALGOZ, PROFESSOR É EXTERMINADOR, PROVA É JULGAMENTO, MAU 

RESULTADO É MORTE e CORREÇÃO É MATANÇA. Essas metáforas foram aqui 

abordadas como possíveis submetáforas da metáfora conceptual PROVA É GUERRA, 

tendo em vista que os elementos arma, morte, confronto e julgamento apresentam relação 

com os elementos presentes no domínio fonte ‘guerra’.  

Durante a análise dos dados, assim como novas metáforas se revelaram, 

metonímias do gênero UMA PARTE PELO TODO (LAKOFF, JOHNSON, 1980/2002) 

também. PROVA POR AVALIAÇÃO, INSTRUMENTO PELO APLICADOR e 

LÁGRIMAS POR SOFRIMENTO evidenciam a aplicação aparentemente majoritária de 

prova escrita em detrimento de outros instrumentos avaliativos existentes, bem como a 

aversão dos alunos à prova e a criação e a manutenção de um clima hostil nas salas de 

aula, respectivamente.  

Alguns questionamentos foram levantados no decorrer da análise dos dados 

selecionados, dentre eles a composição da metáfora conceptual proposta neste trabalho.  

De acordo com os dados coletados duas metáforas conceptuais são possíveis - PROVA É 

GUERRA ou SEMANA DE PROVAS É GUERRA. 

Na condição de observar que muitos elementos de guerra se encontram presentes 

no processo de conceptualização de prova escolar como arma, bomba, ataque, destruição, 

defesa, morte, desespero etc., pode-se entender que a primeira composição proposta seja 

cabível e manifestada demasiadamente pelos falantes por meio de palavras e imagens.  

Ao considerar uma guerra como um conjunto de batalhas, assim como um 

conjunto de avaliações escolares compõem um período de provas e ao final desse período 
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são revelados os sucedidos (aprovados) e os derrotados (reprovados), pode-se assumir a 

noção de prova em termos de batalha, ambas geralmente ocorrem em único momento, e 

a semana de provas em termos de guerra, uma vez que esses dois eventos acontecem em 

um período superior a um dia. Assim, a segunda composição proposta seria mais coerente 

e manifestada por falantes de línguas portuguesa do Brasil, inglês e espanhol.  

Esta dissertação favorece a primeira proposta - PROVA É GUERRA - por 

compreender que toda e qualquer prática avaliativa exercida em um contexto escolar, 

especialmente a prova, uma das ferramentas mais utilizadas por professores para aferir o 

conhecimento adquirido do aluno e a única retratada nos memes aqui analisados.  

Outro fator surpreendente observado nos dados analisados é a representação do 

docente nas imagens selecionadas. Além da relação professor-algoz e professor-

exterminador, expostas em vários exemplos, já causar estranheza e evidenciar um 

distanciamento significativo das propostas oferecidas por políticas educacionais e 

pesquisadores a respeito do papel do educador avaliador, as figuras escolhidas se 

restringiram a personagens masculinos.  

Esta observação levanta uma questão acerca da figura do educador. Ao recorrer 

às experiências pessoais como aluna e professora, notou-se que o gênero feminino sempre 

prevaleceu no quantitativo de funcionários de uma instituição escolar. Tal percepção 

encontra-se em desacordo com as imagens apresentadas nos memes. Será que a imagem 

prototípica de um docente associada a uma mulher branca em frente a um quadro negro 

está sendo desconstruída? Será que a imagem prototípica do homem (força bruta) e da 

mulher (delicadeza) prevaleceram durante o processo de conceptualização do professor 

exterminador?   

Todos os exemplos aqui ilustrados foram analisados sob a perspectiva do 

estudante. E os professores? Será que a conceptualização acerca da prova em termos de 

guerra é compartilhada por eles? Ou será que há metáforas conflitantes entre professores 

e alunos?  Essas observações e questionamentos podem ser aprofundados em estudos 

futuros.  

A inserção de memes neste estudo foi relevante para melhor compreensão e 

reflexão a respeito das atividades avaliativas atuais, uma vez que muito se revela sobre 

acepções convencionalizadas acerca dos mais variados temas, inclusive o pedagógico. As 

instanciações metafóricas, até o presente momento detectadas nos memes coletados, 

demonstram a aversão e a rejeição dos alunos falantes da língua portuguesa, em sua 

maioria, às provas aplicadas em sala de aula. Essa rejeição igualmente revela que a 
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realização e o resultado de uma prova podem ser tão devastadores quanto os efeitos de 

uma guerra.  

Esses dados nos indicam a importância de se continuar identificando as crenças, 

materializadas metaforicamente por meio da língua ou imagens de todos os agentes 

participantes a respeito do ensino e de tudo o que esse ensino abarca. E assim auxiliá-los 

a identificá-las e refletir criticamente sobre elas, visto que a avaliação escolar deveria 

estar “a serviço de uma pedagogia que entenda e esteja preocupada com a educação como 

mecanismo de transformação social” (LUCKESI, 2008, p. 28). 

Há várias propostas inclusivas e qualitativas a respeito das atividades avaliativas. 

Contudo, essas ações só terão resultados positivos quando todos os envolvidos nesse 

processo de ensino e aprendizagem tiverem a oportunidade de refletir sobre as práticas 

sociais e institucionais, além de desejarem mudanças nestas práticas a fim de 

gradativamente transformarem novas metáforas conceptuais e crenças. 

As instanciações apresentadas e licenciadas por essa metáfora conceptual proposta 

e tantas outras licenciadas por diferentes metáforas conceptuais existentes no modelo 

cognitivo dos indivíduos corroboram com a afirmação de Lakoff & Johnson (1980/2002) 

a respeito da relação da metáfora com a realidade humana, promovendo a metáfora como 

uma operação cognitiva essencial à construção e à compreensão de mundo, e como meio 

de intervenção e transformação (SARDINHA, 2007). Como destaca Sardinha (2007, p. 

30), “se quisermos fazer parte da sociedade, interagir, ser entendidos, entender o mundo 

etc., precisamos obedecer (‘live by’) às metáforas que nossa cultura nos coloca à 

disposição”.   

Percepções e reflexões a respeito das conquistas e lacunas no ensino podem 

propiciar transformações construtivas a todos os envolvidos, como evidencia Luckesi 

(2008, p. 16), “estou certo de que estamos construindo o hoje e o amanhã, que, com 

certeza, será melhor do que o ontem, em decorrência da nossa ação. Juntos 

transformaremos nossos sonhos em realidade”, oferecermos a todos uma educação de 

qualidade.  
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