
 
 
 
 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Fundação Joaquim Nabuco 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades 

 

 

 

RAPHAEL ALVES DA SILVA 

 

 

 

ESCOLA DA DEPRESSÃO: IMAGINÁRIO COLETIVO SOBRE A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR EM MEMES NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 2018 

 



RAPHAEL ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

ESCOLA DA DEPRESSÃO: IMAGINÁRIO COLETIVO SOBRE A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR EM MEMES NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS. 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Culturas e 

Identidades, da UFRPE/FUNDAJ para 

obtenção do título de Mestre. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Flávia Mendes de 

Andrade e Peres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 2018 



ESCOLA DA DEPRESSÃO: IMAGINÁRIO COLETIVO SOBRE A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR EM MEMES NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

RAPHAEL ALVES DA SILVA 

 

 

Dissertação de mestrado avaliada em: 13/04/2018 

 

Banca Examinadora 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Flávia Mendes de Andrade e Peres - Presidente (Orientadora) 
 

__________________________________________________________ 
Prof.º Dr. º Hugo Monteiro Ferreira – Examinador Interno 

 
__________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ivanda Maria Martins Silva -  Examinadora Externa 
 

__________________________________________________________ 
Prof.ª Pompéia Villacha-Lyra - Examinadora Interna (Suplente) 

 
__________________________________________________________ 

Prof.ª Drª Taciana Pontual da Rocha Falcão -  Examinadora Externa (Suplente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 O processo de escrita desta dissertação só foi possível porque contei com a 

presença e apoio da minha família, especialmente minha mãe, Rosimari Alves, meu 

companheiro, Lourinaldo Junior e da professora Flávia Peres, que acreditou no meu 

potencial e dividiu comigo as dúvidas e as inquietações filosóficas e metodológicas 

que giram em torno do tema que, felizmente, abraçamos. Obrigado por confiar nas 

minhas ideias e por acreditar na minha forma de escrever sobre o mundo, mesmo 

estando, nós dois, imersos em um contexto acadêmico que ainda se mostra tão 

inflexível e tradicional em alguns aspectos.  

 Nessa jornada, também pude contar com o apoio dos professores e 

funcionários da UFRPE/FUNDAJ, que sempre se mostraram atenciosos e solícitos, 

com destaque para as meninas da secretaria. Essa experiência não teria sido a 

mesma sem o companheirismo das colegas de turma Flavinha, Manu e Vanessa, 

com quem dividi os melhores abraços e as gargalhadas inesquecíveis. Importante 

pontuar que sem as contribuições do professor Hugo Monteiro e Ivanda Martins, 

essa pesquisa não seria a mesma, com carinho, atenção e experiência, eles foram 

guias importantíssimos nessa jornada.  

 Esse trabalho nasceu primordialmente do desejo de dialogar com as pessoas 

que, por razões políticas e históricas, ainda se sentem tão distantes das discussões 

que giram em torno da educação. Enquanto o poder permanecer nas mãos 

daqueles que sucateiam a escola e silenciam os alunos, professores e gestores, 

estaremos sempre juntos, gritando, contestando, utilizando o humor como caminho 

para a crítica, ocupando paralelamente as ruas e as mídias digitais, cenários que 

hoje estão cada vez mais próximos.  

 

 

 

 



RESUMO: A dimensão transcendental da tecnologia ganhou um componente que 
potencializou bastante a capacidade de interação global entre as pessoas, a 
internet. Diante disso, este trabalho busca compreender a articulação entre a 
complexa constituição de um imaginário coletivo sobre a escola, em diálogo com 
conceitos levantados por Maffesoli (2010) e a sua materialização no gênero discurso 
“meme”. A partir de uma perspectiva teórica, cujos eixos centrais abordam as 
temáticas de Educação, Redes Sociais, Memes e Imaginário Coletivo, conduzimos 
o nosso olhar para um dos mais importantes fenômenos da contemporaneidade, 
que é a grande rede discursiva presente nos contextos virtuais. Trata-se de um 
estudo orientado pela etnografia virtual proposta por Hine (2004), cuja metodologia 
é desenhada com base em material retirado da página do Facebook Escola da 
Depressão, considerada a maior comunidade virtual brasileira que utiliza a escola 
enquanto unidade temática. A discussão em torno das redes sociais digitais 
defendida por autoras como Recuero (2009) torna-se importante porque, a partir 
dela, é possível compreender como os complexos arranjos virtuais estão alterando 
as relações humanas, promovendo a propagação de diferentes discursos e de 
alguma maneira permitindo que os agentes ainda silenciados pelos processos 
históricos possam expressar o que pensam. São parte do corpus os memes 
publicados nessa página que, a partir do ponto de vista dos estudantes, retratam 
diversas situações vivenciadas por eles no cotidiano escolar. Nesse contexto, os 
trabalhos de Possenti (2005) nos ajudam a compreender como os criadores de 
memes, na maioria das vezes, fazem uso do humor, na tentativa de perceber, 
ressignificar e criticar as experiências permitidas e impostas por esse cenário. Essa 
pesquisa pode contribuir para reflexões sobre os memes, utilizando como suporte 
teórico os estudos de Shifman (2014) e a produção de significados na 
contemporaneidade, visto que provoca reflexões, a partir de críticas suscitadas por 
autores como Foucault (1999), sobre o papel da educação escolar, a atuação dos 
agentes envolvidos nos processos de aprendizagem e o caráter crítico, contestador 
e político dessas manifestações.  
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ABSTRACT: The transcendental dimension of technology has gained a component 

that has greatly enhanced the capacity for global interaction between people, the 

internet. In face of this, this work aims to understand the articulation between the 

complex constitution of a collective imaginary about school in dialogue with concepts 

raised byMaffesoli (2010) and its materialization in the discourse genre "meme". 

From a theoretical perspective, whose central axes address the themes of 

Education, Social Networks, Memes and Collective Imaginary, we turn our attention 

to one of the most important phenomena of contemporaneity, which is the great 

discursive network present in the virtual contexts. It is a study oriented by virtual 

ethnography proposed by Hine (2004), whose methodology is drawn based on 

material taken from the Facebook page Escola da Depressão, considered the largest 

Brazilian virtual community that uses the school as a thematic unit. The discussion 

about digital social networks advocated by authors such as Recuero (2009) 

becomes important because, from it, it is possible to understand how the complex 

virtual arrangements are changing human relations, promoting the propagation of 

different discourses and somehow allowing agents still silenced by processes to 

express themselves. The memes published in this page  will be part of the corpus  

that, from students' point of view, portray several situations experienced by them in 

the daily school life. In this context,Possenti's(2005) work help us to understand how 

the creators of memes, for the most part, make use of humor, in an attempt to 

perceive, re-signify and criticize experiences allowed and imposed by this scenario. 

This research can contribute to reflections on memes, using as theoretical support 

the studies of Shifman (2014) and the production of meanings in contemporaneity, 

as it provokes reflections, based on criticisms raised by authors as Foucault (1999), 

on the role of school education, the action of the agents involved in the learning 

processes and the critical, challenging and political character of these 

manifestations. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

                                         Meme 1.  

Publicado pela página Escola da Depressão no dia 5 de janeiro de 2017. 

 

                                                                                     Fonte: Facebook     

 

Com o advento da internet e das redes sociais, por volta do fim do século XX 

e início do XXI, vários discursos, antes circunscritos a determinados grupos sociais, 

passaram a circular mais livremente, uma vez que as mídias sociais democratizam 

cada vez mais o saber e a crítica. Esses discursos, materializados quase sempre 

em textos verbais e imagens, nos permitem compreender a história do tempo 

presente, já que estão intrinsecamente relacionados com a forma como construímos 

conhecimento. A escola enquanto espaço legitimamente encarregado de provocar 

e propagar conhecimento, continua demonstrando certa dificuldade em 

acompanhar os intensos processos interacionais presentes em um mundo onde o 

apelo visual e o uso de imagens são recorrentes. 

 Diante disso, este trabalho busca, a partir do método etnográfico realizado 

em ambientes virtuais, compreender a articulação entre a complexa constituição de 
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um imaginário coletivo sobre a escola e a sua materialização nos memes publicados 

na página do Facebook chamada Escola da Depressão, um espaço onde a 

educação formal é imaginada por uma rede com mais de dois milhões de usuários. 

Pensando nos processos discursivos coletivizados, objetivamos perceber até que 

ponto unidades linguísticas, como os memes, possibilitam ou restringem a atuação 

crítico-transformadora sobre os contextos escolares e identificar, a partir das 

regularidades discursivas encontradas, como as ações e os comportamentos 

vividos no ambiente escolar são tematizados pelos membros daquela comunidade. 

Com o papel de fornecer os subsídios para o desenvolvimento intelectual e 

moral dos alunos, promovendo socialização e inserção, as instituições voltadas para 

a educação formal recebem alunos imersos em contextos e realidades distintas, 

jovens que trazem com eles demandas cada vez mais desafiadoras, como as 

demandas ligadas à dinâmica interacional imagética e visual provocada pelas redes 

sociais digitais. Assim como toda instituição social, a escola tem sua própria história, 

uma trajetória marcada pela tentativa de promover cidadania e pelo desejo de 

transformar a realidade. O seu papel social reflete as inquietações do tempo e por 

ser parte da cultura, como aponta Candau (2003), ela quase sempre procurou 

acompanhar o complexo constitutivo da vida social. 

 Pensar sobre a escola não é um fenômeno recente, as reflexões em torno do 

seu papel atravessaram o tempo e ainda se fazem presentes na 

contemporaneidade. Em face dos inúmeros estudos e teorias formuladas sobre a 

educação formal, duas indagações se mostram pertinentes: quais os agentes 

autorizados a formular e prescrever as regras de funcionamento das escolas? Que 

agentes foram ouvidos e silenciados na formulação do projeto que permitiu a sua 

consolidação enquanto espaço legítimo de construção do saber? Se olharmos, por 

exemplo, para o Brasil, iremos perceber que foi somente após o processo de 

democratização do ensino no século XX que o projeto de nação voltado para a 

industrialização se tornou possível, provocando medidas drásticas em diversos 

setores econômicos e sociais. Como aponta Hora (1994), todo o processo político, 

legal e burocrático, que tornou possível o acesso à escola pública e permitiu que as 
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camadas populares tivessem acesso à escolarização foi construído a partir de muita 

luta popular, que culminou com o texto presente na Constituição de 1988, no qual 

foi instituído que a educação é um “direito de todos e dever do Estado e da família”  

e que ela será promovida visando “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

A partir desse momento, todos os planos que objetivavam desenvolver uma 

política nacional de educação foram pensados a partir da colaboração mútua entre 

agentes federados e acadêmicos, não trazendo em seu texto legal nenhuma 

menção à participação ativa de crianças, adolescentes e jovens que já faziam parte 

do sistema. Esse foi um momento crucial na história da educação brasileira. Nesse 

momento, como aponta Marchelli (2010), foram criados os instrumentos de 

avaliação, que procuravam atingir um nível de qualidade a partir de um regime de 

competências, e fortalecidos os meios de prestação de contas e de controle da 

evasão. A falta de protagonismo dos estudantes nesse processo, indiscutivelmente, 

revela como as políticas públicas geralmente não conseguem criar mecanismos de 

democratização, originando fissuras que perduram até hoje. 

As discussões sobre acesso, permanência e qualidade dos métodos 

adotados pela escola estiveram e ainda estão quase que exclusivamente nas mãos 

de adultos, sendo geralmente realizadas em fóruns políticos que historicamente 

excluem a participação ativa da juventude; ainda que organizações como União dos 

Estudantes estivessem de forma constante buscando representação. Atualmente, 

apesar da luta organizada e sistemática dos movimentos estudantis, ainda é 

necessário promover e criar espaços de efetiva participação dos alunos no cotidiano 

das escolas, isso significa fomentar cada vez mais espaços onde as experiências 

sejam compartilhadas de forma mais democrática. 

Quando negado, no dia a dia, o direito à participação na tomada de decisões, 

principalmente no que diz respeito às ações relacionadas com a atuação discente, 

ainda repleta de mecanismos de controle e avaliação, as manifestações críticas, os 

xingamentos e as piadas sobre a escola ganham corpo nas ruas, nos cartazes e 

principalmente, hoje, nas redes sociais que são construídas nas mídias digitais. Foi 
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a chegada em larga escala dos computadores e a organização de novas 

comunidades, agora dentro de espaços virtuais, que permitiu com que vozes antes 

excluídas dos processos decisórios pudessem se manifestar. A dimensão mais 

importante dessas tecnologias é a capacidade que elas possuem de interligação, 

de construção de redes cada vez mais complexas, espaços onde os sujeitos podem 

construir novas formas de textualidade, deslocar sentidos, questionar e propagar 

discursos.  

Estudos realizados nos ambientes virtuais possibilitam a compreensão dos 

diferentes significados atribuídos às coisas e pessoas, a partir do ponto de vista dos 

sujeitos de determinados grupos ou comunidades que emergem nessas redes. 

Mesmo mediadas por computadores, as interações estabelecidas na virtualidade 

não podem, como defende Hine (2004), ser analisadas dissociadas dos contextos 

nos quais elas ocorrem. Essa mudança de perspectiva criou aquilo que 

chamaremos de ciberespaço. Lévy (2000) conceitua essa nova espacialidade como 

um lugar habitado pelos saberes onde os indivíduos podem se manter interligados 

independentemente do local geográfico em que se situam.  Dessa maneira, são os 

sujeitos, a partir das trocas simbólicas, e dos discursos promovidos e permitidos 

pelos gêneros textuais oriundos dessas plataformas que constroem novos espaços 

de significação e criam delimitações territoriais que, apesar de mutáveis, são 

bastante necessárias para a constituição da inteligência coletiva, “uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real” 

(LÉVY, 2000, p.28) que ocorre a partir do uso das tecnologias da informação e 

comunicação. 

É dentro desse espaço múltiplo, diverso e naturalmente complexo que os 

sujeitos deixaram de ser vistos apenas como agentes receptores de informação, 

pelos alcances de interação e atuação hoje são vistos como comunicadores ativos, 

criando e preservando campos de relações. Nesse espaço, novas formas de 

codificação da linguagem emergem todos os dias, como os gêneros discursivos 

multimodais oriundos do “uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais 

como linguagem [texto verbal], imagem, sons e música em textos multimodais e 
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eventos comunicativos” (VAN LEEUWEN, 2011, p. 668), que desafiam 

pesquisadores no mundo todo à criação de novos métodos analíticos aos 

fenômenos também novos.  

O meme, um dos gêneros mais presentes nas redes sociais digitais, 

exemplifica os emergentes e criativos processos de enunciação, já que de forma 

bastante dinâmica possibilita a elaboração e a propagação de vozes carregadas de 

discursos e ideologias. Já apresentando uma gramática própria, como podemos ver 

nos estudos realizados por Shifman (2013), o caráter polifônico e rotativo dos 

memes cria um contexto bastante desafiador para quem se dispõe a pesquisá-los. 

Aristimuño (2015) afirma que a riqueza dos memes da internet está no fato de eles 

permitirem que fronteiras simbólicas sejam rompidas, na mesma medida em que as 

identidades sociais dos sujeitos, nos processos virtuais interacionais, sejam forjadas 

ou reorganizadas. 

Geralmente a utilização do humor é o elemento discursivo que justifica sua 

elaboração, conforme Imagem 1, torna-se imprescindível, a critério de análise, 

perceber quais os mascaramentos e as intencionalidades que um meme carrega, 

nas sutilezas de sentido o que o humor engendra. Cientes de que o recurso 

humorístico nos leva a perceber as relações sociais e cotidianas de outra maneira, 

é importante perceber, caso a caso, se ele atua na tentativa de subverter os padrões 

e as verdades instituídas ou se ele apenas procura ser facilmente digerido, a partir 

da ludicidade, como aponta autores como Lipovetsky (2005).   
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Imagem 1.  

Meme publicado pela página Escola da Depressão no dia 14 de fevereiro de 2017 

 

                                           Fonte: Facebook 

 

Ainda no que diz respeito aos memes, é importante pontuar que percebemos 

o discurso como 

Práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 
que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 
irredutíveis à língua e ao ato da fala. E esse “mais” que é preciso fazer 
aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 2005, p. 55). 

 

 Em outras palavras, podemos dizer que as práticas discursivas não podem 

ser vistas apenas como resultado daquilo que é colocado através das palavras, mas 

também dos significados que são estabelecidos em contextos específicos. Sendo 

assim, é preciso, para qualquer pesquisador que deseje trabalhar com o meme da 

internet, adotar uma postura analítica que o enxergue como um caminho possível e 

legítimo de manifestação, compreendendo paralelamente que a sua materialidade 

nos espaços virtuais reflete formas de ver o mundo cada vez mais diversas, grupos 

que agora podem se organizar e interagir em grande escala. A relação que os 

sujeitos estabelecem com esses gêneros também nos ajuda a compreender como 
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sociedade, papéis sociais e instituições como a escola passam a ser imaginados na 

coletividade. 

Entendemos que a construção dos imaginários coletivos é um fenômeno 

antigo e existia, evidentemente, muito antes do surgimento das redes sociais 

digitais. Estudos como o de Valle (1997), sobre esse aspecto, buscam compreender 

os antecedentes históricos da imaginação sobre a escola, a partir de diferentes 

tradições teóricas. Superando a visão conservadora, que via o imaginário apenas 

como “agência de produção de falsas imagens, de ilusões, de visões deformadas 

da realidade” (p.48), a autora considera que o imaginário de uma sociedade leva 

em conta o fato de que ele representa uma força instituidora, unificadora da 

sociedade e, sempre dinâmico, está aberto à produção do novo. 

São os trabalhos de Durand (1997) sobre o imaginário que, com bastante 

cautela e evitando determinismos, buscam entender qual o papel efetivo das 

imagens e dos símbolos, principalmente no que diz respeito ao campo das 

motivações psicológicas e culturais. Na tentativa de propor um estudo concreto 

sobre essa área, Durand (1997) adota uma posição a favor dos estudos 

antropológicos e defende que o pensamento humano está constantemente 

promovendo articulações simbólicas, ou seja, funciona como uma espécie de 

constante e permanente reapresentação. É a maturação e a presença dos sujeitos 

nos meios sociais que possibilitam a construção de um imaginário e, apesar de 

obedecer aos anseios e às ideologias aceitas e reproduzidas pelo eu, está 

paralelamente a serviço de esquemas externos como, por exemplo, as relações 

interacionais que ocorrem dentro e fora da internet. Nos seus estudos é perceptível 

que a noção de imaginário é complexa, podendo ser vista, em síntese, como um 

“conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado 

do homo sapiens” (DURAND, 2012, p 18).  
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Ancorado nos postulados e nas teorias de Bachelard1 e do próprio Durand, 

de quem foi discípulo, é Maffesoli (2001) quem vai admitir a existência de dois tipos 

de imaginário, o individual, que ocorre a partir dos processos de identificação, 

apropriação e distorção daquilo que vem do outro; e o coletivo, este geralmente 

estruturado a partir do que ele chama de contágio, ou seja, da aceitação, 

disseminação e imitação daquilo que vem do outro. Ao afirmar que “o imaginário 

estabelece um vínculo” (MAFFESOLI, 2001, p. 76), o autor reforça a tese de que, 

como uma espécie de cimento, o imaginário liga, ou seja, une os sujeitos em algum 

nível numa mesma atmosfera, a partir do que o autor define como um processo de 

tribalização das sociedades.  

A partir desse pressuposto, é inviável enxergar o imaginário como um 

fenômeno de ordem apenas individual.  É preciso compreender que a imaginação 

não pode ser lida exclusivamente como uma oposição do sujeito ao real e sim como 

parte de um processo que envolve uma série de imagens mentais, discursos, 

interações simbólicas, culturas e ideologias. É por isso que Maffesoli (2001), ao 

pensar nas tecnologias da informação, reforça que “o imaginário, enquanto 

comunhão é, sempre, comunicação” (p. 80) e que a “internet é uma tecnologia da 

interatividade que alimenta e é alimentada por imaginários” (MAFFESOLI, 2001, p. 

80).  

É possível perceber que a discussão teórica aponta não só para um 

movimento altamente dinâmico, mas de caráter aparentemente cíclico e 

retroalimentador, que pode ser melhor compreendido a partir do fluxograma, 

Imagem 2: 

 

 

 

                                                           
1 Gaston Bachelard (1884-1962) foi um filósofo e ensaísta francês que defendia a existência de duas 

imaginações, “uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa 
material; ou, mais brevemente, a imaginação formal e a imaginação material” (BACHELARD, 1998. 
p. 1). 
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Imagem 2. Fluxograma com a construção retroalimentadora dos imaginários 

 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

O Imaginário Coletivo construído historicamente antes do processo de 

democratização das mídias digitais é resultante de um longo processo que, como 

pontua Valle (1997), está intimamente relacionado “à sua existência material, 

histórica, política, ideológica e legal” (p.34).  Com o surgimento da internet e 

posteriormente a criação e democratização das redes sociais digitais, novas 

práticas discursivas sobre esse objeto passaram a ser construídas e midiatizadas 

pelos sujeitos. Esse jogo interativo, percebido no esquema a partir da interseção 
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entre o imaginário coletivo sobre a escola antes e depois das materializações 

discursivas no ciberespaço, é estruturado em níveis discursivos cada vez mais 

complexos, espaços que nos fornecem materialmente alguns dos elementos que 

constituem o imaginário construído a partir das relações presentes no ciberespaço; 

terreno fértil para os estudos descritivos, analíticos e reflexivos podem ser 

realizados. Importante ressaltar que essas duas formas de imaginar a escola não 

podem ser vistas de forma dicotômica, pelo contrário, existem muitas interseções 

entre elas, já que ambas são reflexos dos processos híbridos e genuínos de 

subjetivação que criam um polo contínuo que não enxerga barreiras significativas, 

no que diz respeito às manifestações discursivas, entre aquilo entendido por real ou 

virtual.  

 Como podemos perceber, diante de mudanças tão significativas, em que 

novas formas de consumo e de comunicação surgem diariamente, compreender o 

que é produzido, propagado e refutado por qualquer grupo social é um grande 

desafio. Hoje, no Brasil, existe uma carência de pesquisas etnográficas que 

trabalhem especificamente com os significados oriundos dos gêneros propagados 

no espaço virtual. Essa lacuna se justifica pelo caráter naturalmente transdisciplinar2 

desse ambiente, onde os imaginários são construídos e reconstruídos a partir de 

relações interativas bastante complexas, que exigem, na maioria das vezes, uma 

postura mais autoral e inovadora, principalmente no que diz respeito à construção 

dos percursos metodológicos. Diante disso, este trabalho está organizado em 

quatro blocos, na tentativa de criar interseções entre eixos temáticos que fluem do 

passado ao presente e que se contaminam no decorrer da história. O primeiro 

capítulo traz um panorama histórico sobre a construção da escola, com ênfase para 

os aspectos que giram em torno do imaginário coletivo, antes e depois do 

surgimento das redes sociais digitais. O segundo, discute o processo de 

consolidação dos espaços virtuais dentro das mídias, apresentando o gênero meme 

enquanto produtor de enunciados participante de práticas interativas cada vez mais 

                                                           
2 Transdisciplinaridade significa transgredir a lógica da não-contradição, articulando os contrários: 
sujeito e objeto, subjetividade e objetividade, matéria e consciência, simplicidade e complexidade, 
unidade e diversidade. (NICOLESCU, 1999, p. 29). 
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complexas. O capítulo três nos coloca diante do percurso metodológico escolhido, 

mostrando como se deu o processo de categorização e organização da amostra. 

No último capítulo, os memes são analisados e lidos a partir de um olhar crítico, 

evidenciando quais as marcas imaginárias que constituem a Escola da Depressão.  

No leque de estudos das ciências sociais, espera-se que essa pesquisa 

proporcione discussões importantes, na medida em que possivelmente revele 

algumas respostas ou novas perguntas sobre as problemáticas presentes no 

cotidiano dos alunos. É de extrema importância vislumbrar como discursos sobre a 

educação escolar, a partir da relação entre as experiências individuais e aquelas 

compartilhadas coletivamente a partir das marcas de veridicção, podem criar novos 

imaginários. No estudo etnográfico proposto, mergulhamos em uma importante rede 

de significações sobre o ambiente escolar, visto que na virtualidade os discursos 

também nos ajudam a problematizar, refletir, investigar e interpretar os contextos 

educacionais a partir do olhar e dos significados elaborados por sujeitos que agora 

encontram na virtualidade um caminho para a manifestação discursiva daquilo que 

defendem, impulsionando-nos a pensar e propor medidas que possam ser 

traduzidas em futuras ações. 
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CAPÍTULO 1 - ESCOLA VIVIDA E ESCOLA IMAGINÁRIA: PERCORRENDO 

CAMINHOS HISTÓRICOS 

 

                                         Meme 2.  

Publicado pela página Escola da Depressão no dia 31 de janeiro de 2017. 

 

                                                                                       Fonte: Facebook 

 

A escola, enquanto instituição social e educativa, tem uma história 

relativamente recente. O surgimento da propriedade privada afetou não só a 

dinâmica das relações primitivas, como criou um sistema no qual os sujeitos fossem, 

a partir de uma dimensão socializadora, permanentemente capazes de se integrar 

ao coletivo. Os processos formais de troca de conhecimento e aprendizagem no 

Brasil, que estiveram por muito tempo a serviço de uma classe dominante, com o 

passar do tempo foram ampliados, permitindo, diante da luta protagonizada pelos 

movimentos sociais, a entrada na escola de milhares estudantes oriundos de 

diversas classes sociais.  

 

Muitas propostas pedagógicas foram adotadas no país, cada uma delas 

refutando e potencializando novas práticas, inclusive relacionadas aos desafios que 
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a entrada massiva originara, como a manutenção dos sujeitos nas instituições e 

formas de evitar a evasão. Saviani (1996, p.83) contextualiza de forma crítica alguns 

modelos, como o “tradicional”, o “tecnicista’ e o “crítico-reprodutivista”, presentes 

até hoje em parte significativa da estrutura educacional no Brasil. Mesmo 

possibilitando uma mudança no que diz respeito à produção de conhecimento e às 

formas de convívio social, a escola é uma instituição ideológica. Isso significa que 

ela ainda reproduz o discurso neoliberal, já que foram criadas pela classe dominante 

com o objetivo central de promover a manutenção das condições materiais da 

burguesia. Para afastar-se dessa reprodução, Segundo Saviani (1996, p. 17), a 

escola teria que “tomar consciência desse estado de coisas, visando a compreender 

suas causas e acionar não só explicações, mas os mecanismos possíveis de 

enfrentamento desse tipo de situação”. Isso quer dizer que a educação precisa ser 

vista como o “ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens.” (SAVIANI, 2003, p 17).  

 

Os estudos historiográficos e sociológicos sobre a escola, que se inquietaram 

diante de questionamentos embrionários como: O que é uma “escola”?, ajudam-nos 

a compreender como a palavra escola passou a constituir uma categoria 

reconhecida e presente no pensamento dos sujeito. É no decorrer da história 

moderna que a escola vai assumir com maior intensidade os valores e a identidade 

que de certo modo prevalecem nos dias atuais. No século XVI, foi possível 

acompanhar o processo de disseminação dos colégios, um evento que é 

considerado por muitos estudiosos como “o fenômeno mais marcante da história 

das instituições escolares” (PETITAT, 1994, p. 76). É nesse momento que as 

escolas passam a estabelecer uma ligação mais próxima com o Estado e começam 

a pensar sobre aquilo que as caracteriza enquanto instituição. Entre os aspectos 

que de alguma forma podem ser considerados mais estruturantes para o seu 

desenvolvimento, podemos citar a “concentração dos cursos dentro dos 

estabelecimentos, gradação sistemática das matérias, programa centrado no latim 

e no grego, controle contínuo dos conteúdos adquiridos, supervisão e disciplina.” 
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(PETITAT, 1994, p.76). Foi esse o desenho que possibilitou a concentração de 

estudantes e professores em espaços delimitados e a organização dos saberes 

amplamente apoiada em exercícios e contínuo monitoramento.  

 

 Com a gradativa falência dos meios de produção mais artesanais, um projeto 

que atendesse melhor aos anseios da burguesia precisava, de fato, ser executado. 

Essa classe social adotou a educação como um de seus pilares de sustentação, 

visto que com a produção de excedente para a venda e troca, uma nova categoria 

social emergia, a do trabalhador.  Foi exatamente nesse momento histórico que a 

Igreja passou a ocupar um papel fundamental no que diz respeito a restruturação 

das formas de aprendizagem, que como pode ser inferido, precisavam ser 

democratizadas. Dessa maneira, Jesuítas e Protestantes, separadamente e 

voltados para os seus próprios interesses, estavam sempre propondo reformas e 

planos no âmbito da educação formal. Lutero, por exemplo, em 1528, chegou a 

dividir o ensino em classes separadas: leitura, gramática latina e lógica.  Sobre isso 

Monroe (1979) afirma:  

 

Lutero via claramente a importância fundamental da educação universal 
para a Reforma e a preconizou insistentemente em suas pregações. O 
ensino deveria chegar a todo o povo, nobre e plebeu, rico e pobre; deveria 
beneficiar meninos e meninas – avanço notável; finalmente, o Estado 
deveria decretar leis para freqüência obrigatória [...] Era opinião de Lutero, 
ainda, que o Estado tinha o dever de obrigar os seus súditos a enviar seus 
filhos à escola, da mesma forma que compelia todos eles a prestar serviço 
militar para sua defesa e prosperidade. Conseqüentemente, a educação 

deveria ser mantida e dirigida pelo Estado. (MONROE, 1979, p. 179). 

 

Essa nova concepção da instituição educacional foi apoiada por nomes como 

o de Comêmio 3 (1966), que defendia o pressuposto de que a escola deveria 

“ensinar tudo a todos” (p.141).  

 

Se, portanto, queremos Igrejas e Estados bem ordenados e florescentes e 
boas administrações, primeiro que tudo ordenemos as escolas e façamo-

                                                           
3 João Amós Comênio nasceu em 1592 e é considerado um dos maiores pensadores do século XVII, 
visto até hoje como um pioneiro e o pai da pedagogia moderna. Uma de suas obras mais importantes, 
Didática Magna (1632), é definida em seu próprio texto como “um método universal de ensinar tudo 
a todos” (CÔMENIO, 1966, p.45). 
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las florescer, a fim de que sejam verdadeiras e vivas oficinas de homens e 
viveiros eclesiásticos, políticos e econômicos. Assim facilmente 
atingiremos o nosso objetivo; doutro modo, nunca o atingiremos. 
(CÔMENIO, 1966, p.71). 

 

Para além do pioneirismo no que diz respeito à democratização do ensino, 

que aos poucos foi incluindo os menos favorecidos socialmente, como pobres e 

mulheres, percebe-se a partir do posicionamento de Comenius que a metodologia 

passa naquele momento a ser a maior preocupação da educação. Essa mudança 

de concepção sedimenta uma nova pedagogia em quase todos os colégios do 

ocidente. Altera-se o tempo de permanência nos espaços escolares, a marcação do 

tempo logo permite a divisão e a disposição das disciplinas, que começam a ganhar 

cada vez mais o caráter de confinamento. A ideia de progressão é adotada, com 

ênfase na bonificação daqueles que conseguiam obter um melhor desempenho. 

Passa a existir também uma exaltação ao trabalho, impulsionada pela lógica de que 

a escola, a partir da atuação dos professores, iria moldar e capacitar o indivíduo. 

Comênio sobre isso afirma que: 

 
Quase sempre, o professor toma o aluno tal qual o encontra, e começa 
logo a torneá-lo, a batê-lo, a tecê-lo, a modelá-lo a seu modo, pretendendo 
que ele se torne imediatamente uma beleza, uma jóia; e, se o não 
consegue logo (e como seria possível consegui-lo?), enche-se de ira, 
indigna-se, enfurece-se. E havemos de admirar-nos que haja quem critique 
e fuja de semelhante método de educação? Devemos antes admirar-nos 
que haja ainda quem se entregue a tais educadores (COMÊNIO, 1966, 
p.173). 
 

 

Comênio é visto como uma peça importante para o entendimento da origem 

da escola moderna, contribuindo de muitas maneiras para a efetivação de práticas 

educativas que ultrapassaram o tempo e que são reproduzidas até hoje por escolas 

em diversos países. Apesar de seu método não apoiar práticas coercitivas e 

violentas e ter bases religiosas, que se preocupavam com a transformação dos 

sujeitos através do contato com novos valores éticos e morais, a adoção de suas 

propostas, mesmo que de forma gradativa, provocou um corte substancial nos laços 

culturais e coletivos que as crianças e os adolescentes ainda eram capazes de 

manter com a sociedade e com os adultos. As categorias infância e adolescência, 
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por exemplo, são abraçadas pela sociologia exatamente na modernidade. 

Cavalcanti (1988), sobre isso, diz que: 

 
Olhando para o passado se evidencia, com surpresa, que há pouco mais 
de 300 anos, ninguém fazia a menor menção ao período de vida que hoje 
chamamos adolescência. O próprio conceito de infância era muito vago na 
antigüidade e, só no final da Idade Média, com o aparecimento dos 
comerciantes como segmento de força social numérica e qualitativamente 
importante, é que a infância se caracterizou como um período de vida 
diferente da idade adulta [...] Nesse sentido, enquanto que a sócio-gênese 
da infância está ligada à história da burguesia, a sócio-gênese da 
adolescência é, em termos históricos, um acontecimento relativamente 
recente. Tem-se falado que a adolescência é uma invenção social que teve 
lugar a partir do século XVIII. Em épocas anteriores, o indivíduo saía da 
infância diretamente para a idade adulta, sem nenhum período 
intermediário. Se a infância nasceu com a burguesia, a adolescência foi 
gerada no bojo da revolução industrial. Seu conceito é mais nítido na 
população urbana do que na população do campo e bem mais 
caracterizado quanto maior for o privilégio da classe social a que 
pertence... (CAVALCANTI,1988, p.9,10). 

 
 

Isso evidencia que os colégios modernos não só foram criados a partir de um 

novo recorte e organização dos saberes, mas provocaram mudanças significativas 

na dinâmica social. Mesmo que, a princípio, ainda estivessem preocupados apenas 

em atender aos anseios de uma burguesia em ascensão, pouco a pouco esses 

espaços vão sendo reestruturados, acompanhando sempre de perto as mudanças 

econômicas. Em síntese, tornava-se importante trazer para dentro dos muros da 

escola aqueles que já eram e que deveriam continuar sendo os responsáveis pela 

produção de bens. A consolidação desse modelo se dará a partir do século XIX, 

quando o modo de produção capitalista atinge seu apogeu e se consolida. Apesar 

de não ter sido instituída para atender exclusivamente aos anseios do capital, é 

impossível negar que a educação formal seja um elemento essencial para a 

manutenção desse sistema.   

 

O iluminismo é outro momento histórico de extrema relevância quando 

pensamos na gênese da educação escolar. Foi nesse período histórico que 

algumas das diretrizes que sustentariam o modelo educacional que foi abraçado 

pelo Estado em diversos países foram postuladas. Abaixo temos algumas das 

principais orientações defendidas por esse movimento: 
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1ª) Orientação cívica e patriótica, inspirada em princípios democráticos e de 

liberdade; 

2ª) Educação como função do Estado, independente da Igreja; 

3ª) Obrigatoriedade escolar para a totalidade das crianças; 

4ª) Gratuidade para o ensino primário, correspondente ao princípio da 

obrigatoriedade; 

5ª) Laicismo ou neutralidade religiosa; 

6ª) Unificação do ensino público em todos os graus de acesso dos mais 

capazes aos graus superiores (LUZURIAGA, 1969, p. 157) 

 
Apesar de já apontadas no século XVIII, com o iluminismo, a gratuidade e a 

universalização dos espaços escolares vão se tornar conquistas atribuídas à 

Revolução Francesa, quando a classe mais pobre passa a ocupar as instituições de 

ensino. Nesse momento, todo o sistema organizacional precisou ser reconfigurado, 

buscando solidificar uma infraestrutura física e conceitual que suportasse o 

aumento da demanda, e que de forma efetiva convencesse a sociedade que aquele 

era o modo de educar adequado para o momento histórico que atravessavam.  

Diante disso, fica evidente que a educação foi sendo gradativamente reconfigurada 

a partir dos anseios sociais. Uma de suas principais funções passou a ser, a partir 

de um novo processo de institucionalização, consolidar novas formas de convívio. 

Esse modelo até hoje não “tem cessado de se estender e se generalizar para se 

tornar o modo de socialização dominante de nossas formações sociais.” (VICENT, 

LAHIRE, THIN, 2001, P. 37,38). 

 

Esse breve relato histórico nos leva a pensar em como essa concepção de 

escola chegou ao Brasil e de que forma dialogou com os contextos políticos e 

econômicos mais locais. As ações voltadas para a catequização do índio, por 

intermédio da fé, foram fundamentais para a efetivação do modelo que garantiria, 

no futuro, a efetivação do sistema capitalista de exploração. De acordo com Xavier 

(1994), o modelo de educação pensado e executado no período colonial foi 

construído a partir de três pilares: a divisão racional do espaço, do tempo e do 



29 
 

trabalho. Os hábitos dos índios aos poucos foram sendo controlados, passando por 

um violento processo de rotinização. Cálculo, escrita e leitura eram utilizados como 

base para a compreensão dos textos sagrados. 

 

 Os mecanismos de disciplinarização também buscavam controlar os corpos, 

alterar as relações pessoais, ressignificar o contato com a natureza e 

consequentemente impor valores éticos bem distantes daqueles já praticados pela 

comunidade indígena. Essas ações, mesmo nos contextos diversos aqui no Brasil, 

permanecem quase intocadas na escola atual. Autores como Foucault (1999), mais 

de quatrocentos anos depois, passaram a estudar como o controle, também 

adotado pelas instituições voltadas para o processo de escolarização, funcionou no 

decorrer da história como um dos principais dispositivos disciplinares que ainda 

atuam na constituição do sujeito pós-moderno. 

 

                                   

Meme 3.  

                           Publicado pela página Escola da Depressão no dia 12 de março de 2017. 

 

 

                                                                        Fonte: Facebook 
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É inegável que nos países essencialmente católicos, em especial no Brasil, 

a Companhia de Jesus também teve um papel fundamental na construção daquilo 

que passaríamos a entender como “educação escolar”. O método educacional 

desenvolvido nos colégios jesuítas ficou conhecido como Ratio Atque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu, um documento publicado originalmente em 1599 pelo 

padre Geraldo Cláudio Aquaviva, que estabelecia qual o currículo, a orientação e a 

administração que deveria ser seguida pelo sistema educacional. O Ratio Studiorum 

olhava para a formação de religiosos e de leigos, incluía o ensino de filosofia, 

teologia e o estudo sistemático das humanidades: as línguas e a literatura, a 

retórica, a história e o teatro, como afirma Miranda (2009). Os cursos eram 

compostos por disciplinas e, apesar de não possuírem bases puramente 

pedagógicas, funcionando mais como um conjunto de prescrições, já era possível 

identificar neles uma hierarquia organizacional, e um sistema de regras e méritos 

onde os mais inteligentes eram promovidos a partir de um sistema competitivo 

internalizado. Sobre isso, Saviani (2007) afirma que o Ratio foi estruturado a partir 

de  

 
um conjunto de regras cobrindo todas as atividades dos agentes 
diretamente ligados ao ensino. Começava pelas regras do provincial, 
passava pelas do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de modo 
geral e de cada matéria de ensino, chegava às regras da prova escrita, da 
distribuição de prêmios, do bedel, dos alunos e concluía com as regras das 
diversas academias. (SAVIANI, 2007, p. 55). 

 
  

Mesmo ainda vistos como seminários, esses espaços começaram aos 

poucos a desenvolver as bases para uma formação que visava o sucesso dos 

jovens na vida adulta. Esses aspectos afastam esses colégios do modelo mais 

purista adotado na era medieval e revelam como a educação passou a ser vista 

como um benefício que deveria ser oferecido a partir do controle constante dos 

espaços, dos corpos, do tempo e dos valores. Raymundo (1998), fala que:  

 
A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de 
Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 
pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 
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integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 
pela força da unidade lei-rei-fé. (RAYMUNDO, 1998, p. 43). 

 
 

A Igreja, nesse momento, se esforçou para manter os valores cristãos e para 

acompanhar as mudanças sociais que se mostravam inevitáveis. Ela passa a 

reorganizar sua metodologia visando a atender à diversidade de interesses que 

estava posta.  Ribeiro (1998) conclui que a 

 
vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da 
educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa 
história, e, certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada e 
sobretudo pelas conseqüências que dela resultaram para nossa cultura e 
civilização. (RIBEIRO, 1998, p. 28).  

 
 

 

Os Jesuítas são expulsos do Brasil em 1759 pelo Marques de Pombal, uma 

decisão política4, visto que, apesar dos esforços, eles impediam a consolidação do 

Estado Moderno e não contribuíam efetivamente para a formação intelectual do 

sujeito burguês, que deveria acompanhar de perto os ideais iluministas e os 

princípios liberais. Nesse momento, o interesse de Estado acabou entrando em 

choque com a política protecionista dos jesuítas para com os índios e melindrando 

as relações com Pombal, tendo esse fato entrado para a história como “uma grande 

rivalidade entre as ideias iluministas de Pombal e a educação de base religiosa 

jesuítica” (SECO, 2006, p. 5). Como todo processo histórico, esse também deixa 

marcas importantes na construção do modelo de educação escolar, entre elas 

podemos citar a inserção de mecanismos disciplinares individualizantes, sendo a 

escola um lugar propício à docilização dos sujeitos; à obrigatoriedade da frequência, 

às práticas de monitoramento, controle, observação, experimentação e à cobrança 

sistemática de impostos.  

 

                                                           
4 “O afastamento dos jesuítas dessa região significava tão somente assegurar o futuro da América 
Portuguesa pelo povoamento estratégico. O interesse de Estado acabou entrando em choque com 
a política protecionista dos jesuítas para com os índios e melindrando as relações com Pombal, 
tendo esse fato entrado para a história como “uma grande rivalidade entre as ideias iluministas de 
Pombal e a educação de base religiosa jesuítica” (SECO,2006, p. 5). 
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À luz da discussão de Foucault (1999) sobre a transmissão e a naturalização 

do poder, é possível compreender como a escola rapidamente se transforma em 

uma “instituição de sequestro”, ou seja, um espaço capaz de capturar os corpos e 

submetê-los a tecnologias de poder disciplinar. Ao discutir os processos de 

dominação, Foucault (1999, p.72) defende que o poder “produz realidade, produz 

campos de objetos e rituais de verdade”, o que reforça a associação que ele propõe 

entre a prisão e a escola, visto que em ambas é possível identificar uma disposição 

geográfica onde os espaços hierárquicos e punitivos, como as coordenações e 

diretorias são facilmente identificáveis e o cumprimento de horários rigidamente 

controlados estão presentes. Para o autor, o funcionamento histórico da escola 

esteve atrelado a ideia de vigilância, controle e recompensa, em outras palavras, 

ela permitia que os sujeitos estivessem sempre presos “numa universalidade 

punível-punidora” (FOUCAULT, 1999, p.159).  

  

São esses processos contínuos, em que a educação é arranjada, 

regularizada e democratizada a partir das necessidades sociais e das novas 

concepções de sujeito emergentes dos contextos históricos, os principais 

construtores de um imaginário coletivo sobre a escola, como será apontado no 

próximo capítulo. É importante frisar que a implementação dos modelos 

educacionais não pode, evidentemente, ser encarada de forma reducionista. A 

educação é um fenômeno em constante movimento, suas matrizes ideológicas e 

simbólicas são bastante flexíveis. Isso fez com que ela fosse vista até hoje como 

um dos principais instrumentos de transformação das estruturas sociais, mesmo 

também sendo determinada e controlada por essas mesmas estruturas. Nesse 

processo constante de ressignificação, as tecnologias ocuparam sempre um lugar 

de destaque, já que a partir da expansão do uso da internet e da popularização dos 

aparelhos celulares, surgiram novas formas de significar o mundo, na escrita e na 

fala. Os processos de troca de conhecimento passaram a sofrer mudanças 

concretas, influenciando e sendo influenciado por comunicações em rede que se 

propagam com enorme velocidade. Esse momento de descentralização, ainda em 

andamento, tem levantado questionamentos importantes sobre o papel efetivo da 
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escola, permitindo que os agentes participantes desse contexto avaliem e 

reconstruam suas próprias práticas educativas. 

 

Para compreender a construção do imaginário sobre a educação escolar é 

preciso, em primeira instância, lidar com o fato de que ele não é um fenômeno 

estático e que qualquer tentativa de conceituá-lo é transitória e incompleta. Falar 

sobre os imaginários que atuam sobre a escola significa indiscutivelmente perceber 

até que ponto a mesma tem se mostrado sensível às realidades dos sujeitos, às 

culturas, às inovações tecnológicas, aos problemas sociais e aos conflitos que dela 

emergem. Diante disso, faz-se necessário resgatar algumas noções sobre o 

conceito de imaginário, refletindo paralelamente, de que forma as mídias participam, 

fomentam e preservam a sua atuação e permanência nos dias de hoje.   

 

 

1.1 A Importância do imaginário para a consolidação de uma escola política  

 

 

Meme 4.  

                              Publicado pela página Escola da Depressão no dia 04 de fevereiro de 2017. 
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                                                                                                  Fonte: Facebook. 

 

 Atualmente, mais do que em outras épocas, a vida cotidiana é mediada pela 

imagem, principalmente por aquelas oriundas das mídias digitais. A elaboração e 

organização dessas imagens, muitas vezes resultam na composição de novos 

gêneros textuais; estruturas complexas que circulam livremente e intensificam os 

processos de interação entre milhões de pessoas no mundo todo. Diante do elevado 

número de processos interacionais que realizamos e das imagens que invadem o 

nosso campo de visão, muitas vezes esquecemos que a imaginação ainda ocupa 

um papel central na constituição da grande rede de valores, significados e 

sensações que fazem parte de qualquer sociedade.  

 

 Durand (1997) foi um dos primeiros estudiosos a apontar para uma nova 

trajetória no que diz respeito aos estudos sobre o imaginário. Apoiado na 

antropologia, o autor procurou pensar sobre os processos de temporalização das 

imagens, olhando especificamente para aquelas que participam da constituição do 

pensamento social e para as que regulam, de certa maneira, o comportamento dos 

sujeitos. A grande contribuição inicial de Durand (1997) foi deslocar o conceito de 

imaginário para as ciências sociais, já que quase sempre esse tema foi visto com 

uma “desconfiança iconoclasta” (p.9) pela filosofia fundamental. Muitos estudiosos 

viram o imaginário como objeto de reflexão, porém, ele quase sempre era visto 

como um lugar de identificação e de relações duais, opostas e difusas. Para Lacan 

(1953), por exemplo, o imaginário ajuda a compor a realidade humana mais como 

um espaço para a teatralização das ilusões do eu, em outras palavras, ele criava 

pontos de interseção entre o real e o simbólico, mas opera dentro de sua própria 

instância.  

 

Durand (1997) vai se opor fortemente a essa concepção de imaginário e no 

seu famoso trabalho chamado As estruturas antropológicas do imaginário, não só 

critica as abordagens com viés mais dualista, como também procura questionar as 

inúmeras posturas conceituais adotadas até aquele momento. O imaginário para 
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Durand (1997) é na verdade “o conjunto das imagens e das relações de imagens 

que constitui o capital pensado do homosapiens” (p. 14). Isso significa que a 

imaginação é parte constitutiva do pensamento humano, ou seja, ela se manifesta 

como uma atividade capaz de criar e transformar a realidade. A ideia de que 

pensamento e imagem não podem ser vistos dicotomicamente vem do fato de que 

os signos, símbolos e todos os componentes que atuam nos processos de 

significação estão de forma dinâmica interligados aos sentidos carregados pelas 

imagens, o que levará Durand (1997) a postular sobre uma “ciência do imaginário” 

(p.97).  

 

A partir desses pressupostos que a imagem passa a ser melhor 

compreendida nas ciências sociais, sendo vista como uma manifestação do 

invisível, do não concreto. Ao enxergamos o imaginário enquanto um “museu” vivo 

onde estão depositadas as “imagens passadas, possíveis, produzidas e a produzir, 

nas suas diferentes modalidades da sua produção” (DURAND, 1994, p. 3) 

compreendemos melhor a relação estabelecida entre os sujeitos e os processos 

históricos que estão intrínsecos ao desenvolvimento de qualquer sociedade. Durand 

(1984) defende que é: 

 
pela imaginação que passa a doação do sentido e que funciona o processo 
de simbolização, é por ela que o pensamento do homem se desaliena dos 
objetos que a divertem, como os sonhos e os delírios que a pervertem e a 
engolem nos desejos tomados por realidade (DURAND, 1984, p. 37). 

 

 

 Isso mostra que apesar de constituído e constituinte dos sujeitos, o 

imaginário não se desenvolve em torno de imagens livres e aleatórias, existe uma 

lógica composicional, um caminho possível no qual um mundo de representações 

simbólicas emerge. O percurso antropológico percorrido por Durand o levou a 

afirmar que enquanto ocidente adotava uma postura imperialista, enxergando a 

ciência como uma verdade, o papel das imagens e o potencial coletivo da 

imaginação eram ignorados. Se para Durand, a imaginação “é o trajeto 

antropológico de um ser que bebe numa “bacia semântica” (DURAND, 1994, p.66),  

em outras palavras, uma espécie de lago com significados oriundos do encontro 
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das águas, para Maffesoli (2001) ele se estabelece a partir do vínculo social. Para 

o autor, o imaginário é uma espécie de aura, que assim como a atmosfera, não pode 

ser vista, mas pode ser sentida.  

  

 Bebendo na fonte de Durand, de quem foi um leitor assíduo, Maffesoli (2001) 

levará a palavra imaginário para um campo de sentido onde ele possa ser entendido 

como um tipo de catalisador, uma energia criada e pertencente aos grupos a partir 

das sensações, afetos, lembranças e estilos de vida que compartilham.  Isso 

significa que, se por um lado, a construção do imaginário do sujeito ocorre a partir 

das identificações, apropriações e distorções estabelecidas em função do outro, o 

imaginário social, da coletividade, será resultando de processos movidos por 

contágio, ou seja, pelas aceitações, imitações e disseminações que permeiam a 

vida dentro da tribo.  

  

 Maffesoli (2010) utiliza o termo tribo com a intenção de apontar para a 

organicidade dos grupos sociais. Em síntese, o sentimento de pertencimento é 

resultante de um processo complexo onde ao ser retirado da solidão, o sujeito passa 

a conviver em uma atmosfera compartilhada, um espaço onde o imaginário contribui 

para que ele se sinta assimilado, pertencente à um todo. Dessa maneira, enquanto 

a cultura pode ser “identificada de forma precisa, seja por meio das grandes obras 

da cultura, no sentido restrito do termo, o imaginário é uma força social de ordem 

espiritual, uma construção mental” (MAFFESOLI, 2001, p.75). 

 
 O imaginário, ao ser visto como uma rede volátil, estabelece relação direta 

com aquilo que é compartilhado não só no plano concreto, mas também no virtual. 

Sendo os textos verbais e imagens formas históricas que possibilitam a 

representação do mundo, descrevendo os objetos, dando sentido amplo ou restrito 

àquilo que apreendemos enquanto realidade, é natural que participem ativamente 

das narrativas imaginárias. No processo que envolve a consolidação temporária5 

                                                           
5 Para Maffesoli (2001) todo imaginário é inacabado, sendo muitas vezes visto como uma construção 
coletiva processual. 
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desses imaginários, a hipertextualidade6 ocupa um lugar de destaque, visto que 

participa ativamente das manipulações repletas de iconicidade, ou seja, de relações 

de similaridade ou analogia com seus referentes, realizada nas mídias.  

 

 Se os imaginários preexistem aos sujeitos e podem ser compartilhados a 

partir das trocas que eles estabelecem no coletivo, podemos inferir que 

disseminação das redes sociais digitais pelo mundo transformaram ainda mais os 

sujeitos em inseminadores de imaginários. É importante pontuar que o conceito de 

imaginário não deve ser restrito ao ato de imaginar sobre mundo, ele atua mais 

como um conector obrigatório pelo qual as representações são construídas, 

permitindo assim que os sujeitos sintam-se pertencentes a algo. É por isso que, 

para Maffesoli (2001), o imaginário instala-se por contaminação, criando impulsos 

que levam os sujeitos a realizar ações concretas, como, por exemplo, a 

materialização dos discursos que permeiam os dispositivos informativos e os 

artefatos visuais.  

 

 Os enunciados que ganham materialidade nas redes sociais quando 

categorizadas em gêneros discursivos, cada qual com suas especificidades, se 

tornam elementos passíveis de análise e descrição, sendo vistos quase sempre 

como um elemento importante da cultura, neste caso, cibernética. Mas como de fato 

a tecnologia permite a disseminação de imaginários? Para Maffesoli (2001), o 

imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado, nação, 

de uma comunidade, etc (MAFFESOLI, 2001, p.76), logo, é natural que os 

processos interacionais permitidos pelas redes sociais digitais, amplamente 

organizados em páginas, grupos e perfis individuais, também reflitam e representem 

parte daquilo que é imaginado pelos sujeitos na coletividade.  

 

 Os estudos de Foucault (1999) também nos ajudam a elucidar essa questão, 

já que ao fundamentar as suas teorias sobre representação, busca compreender 

                                                           
6 Entende-se a hipertextualidade como “uma escritura não-seqüencial e não-linear, que se ramifica 
de modo a permitir ao leitor virtual o acesso praticamente ilimitado a outros textos, na medida em 
que procede a escolhas locais e sucessivas em tempo real” (KOCH, 2005, p. 01) 
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como a ordenação dos signos verbais ajudam a construir uma imagem do mundo. 

Suas ideias, mesmo pertencentes a um período histórico que antecede a 

disseminação das mídias digitais, são elucidativas e revelam como se deu a 

passagem de um período onde a discursividade verbal, oral e escrita prevalecia, 

para um onde essa discursividade é excessivamente visual.  

  

 O próprio Foucault (2005) apontava para o fato de que o discurso dos povos 

antigos era realizado a partir de imagens enunciadas, já que a linguagem se 

desenvolve também a partir do contato entre os sujeitos e os objetos, ou seja, 

quanto maior a importância desse objeto, mais facilmente ele será percebido e 

compreendido pelos grupos, se tornando além de significado, um significante 

extremamente importante para a construção dos imaginários. Obviamente, isso não 

quer dizer que a descrição de imagens represente categoricamente o imaginário 

sobre os fenômenos e os processos institucionais nos quais os sujeitos estão 

inseridos. Quando nos debruçamos sobre gêneros propagados dentro das mídias, 

como os memes, por exemplo, estamos estabelecendo contato com artefatos 

culturais, de ordem simbólica, que contribuem e participam reciprocamente desses 

processos na atualidade. 

 

 Essas muitas dimensões imaginárias podem nos ajudar a perceber como foi 

concedida à escola uma importância tão permanente, como aponta Valle (1997),  

 
“é como instituição eminentemente imaginária que a escola se edifica, em 
sua origem, como projeto político de uma sociedade; e é pela capacidade 
de permanente reconstrução de seu sentido imaginário que ela pôde 
resistir ao tempo como instituição duravelmente enraizada na vida social” 
(VALLE, 1997, p.13). 
 

  

 Esse raciocínio nos leva a refletir sobre como se deu não só o processo de 

consolidação da educação formal, mas também como as unidades de sentido e os 

processos identitários foram estabelecidos entre aqueles que podiam participar 

ativamente da política educacional e aqueles que por muito tempo foram vistos 

apenas como componentes passivos, como receptores. A construção do imaginário 

sobre a escola no Brasil resulta, no primeiro momento, das imposições colocadas 
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por aqueles que detinham poder, que desenharam um modelo institucional voltado 

para a capacitação de uma mão de obra especializada, essencial para a 

consolidação do projeto econômico voltado para o acúmulo do lucro. Muitos estudos 

sobre a história da educação, como o de Savianni (2004), revelam como a criação 

de um sistema nacional de ensino não significou necessariamente uma 

democratização da educação, visto que, com a intenção de fazer da escola pública 

um condutor para o mercado de trabalho, as políticas conduzidas por uma classe 

social dominante passaram a favorecer apenas uma parcela da sociedade, 

evidenciando ainda mais a desigualdade, provocando diretamente o sucateamento 

sistêmico e organizado da rede pública de ensino e, por fim, criando as bases para 

a consolidação dos modelos privados de educação formal. 

 

 Valle (1997), ao olhar para essas questões, discute como na história da 

educação brasileira, o movimento pela “desideologização” da escola alimentava-se 

da “ilusão de que era possível submeter a instituição” a uma “radical racionalização” 

(p.14). Ao difundir ideias estrategicamente pensadas para atender ao capital, essa 

crise política do imaginário sobre a escola, que conseguiu, de muitas maneiras, 

silenciar as vozes dos oprimidos, provocou o surgimento de dois sentimentos que 

passaram a conviver sistematicamente, o primeiro, de resistência, organizado em 

movimentos políticos, como os grêmios estudantis e o segundo, mais voltado para 

a frustração das expectativas, aqueles que logo passaram a enxergar a escola como 

um espaço onde estavam presentes as exigências, as responsabilidades, as 

imposições e consequentemente a falta de liberdade. Esses sentimentos 

acompanharam os processos evolutivos da sociedade e se materializaram de 

diferentes formas no decorrer da história. Os movimentos de luta política se 

diversificaram, conquistando novos espaços. Alguns, em busca de maior 

representatividade, filiaram-se rapidamente a partidos políticos, enquanto as outras 

vozes, mais voltadas para o sentimento de pertencimento, ligadas ao cotidiano, 

encontraram recentemente, nas mídias digitais, um espaço para corporificação dos 

seus discursos.  
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 Nos últimos anos, a atuação dos sujeitos nas redes sociais digitais tornou 

possível o surgimento de novas formas de organização e realização das 

manifestações políticas. No final de 2015, por exemplo, um grupo significativo de 

estudantes do Ensino Médio e Fundamental II das escolas públicas de São Paulo 

iniciaram uma mobilização contra o projeto de “Reorganização Escolar” 7 proposto 

pelo governador Geraldo Alckmin. A falta de transparência sobre os critérios 

adotados pela gestão, culminou no movimento de ocupação das escolas. 

Articulando suas ações em páginas, eventos e canais do Facebook e Youtube, não 

demorou para que a indignação e insatisfação dos secundaristas paulistas 

ganhasse adesão em outros estados do país.  Mesmo com a cobertura 

relativamente tímida da imprensa tradicional, “no total, mais de 200 escolas foram 

ocupadas durante o processo” (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016). O 

movimentou fez com que o governo de São Paulo recuasse e logo foi decretada a 

suspensão da “reorganização”. Na segunda metade de 2016, o país, diante da 

concretização do um golpe institucional, que culminou com o afastamento da 

presidenta Dilma Rousseff, entra em um novo ciclo de manifestações. O ilegítimo 

governo rapidamente tenta aprovar a Emenda Constitucional (PEC) nº 241/2016, 

que propunha congelar, pelo prazo de 20 anos, as despesas primárias federais, 

incluindo as da educação e a Medida Provisória (MPV) nº 746/20168, que de forma 

apressada lançava uma reestrutura radical no ensino médio. Novamente os 

movimentos de ocupação se intensificam, dessa vez com a participação em grande 

escala dos Institutos Federais e das universidades públicas. Como aponta Ximenes 

(2016), uma das principais características da mobilização foi a sua capacidade de 

se mostrar heterogenia, cada escola conseguiu criar uma dinâmica própria, onde as 

                                                           
7 Em linhas gerais, a reorganização proposta pelo governo de São Paulo se baseava na redução de 
cerca de 2 milhões de alunos, nos últimos 17 anos, na rede estadual, justificada pelo número de 
vagas ociosas e a separação dos anos letivos por ciclos, atitude que favoreceria o desempenho 
superior dos alunos (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015).  
 
8 BRASIL. Medida Provisória n. 746, de 22 de setembro 2016. Institui a Política de Fomento à 
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei n. 11.494 de 
20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 23 set. 2016. Em vigor atualmente. 
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práticas, os métodos, os sistemas hierárquicos de exclusão mais locais passaram 

a ser questionados. Diante do grande alcance e do apoio de importantes setores da 

sociedade, os movimentos de ocupação mostram como as mídias e redes digitais 

podem contribuir para o debate político, foi através delas que estudantes de várias 

partes do Brasil conseguiram “utilizar espectro tão grande de táticas e se 

metamorfosear em tão curto espaço de tempo” (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 

2016, p. 15-16).  

 

 Ao tratarmos das questões políticas que envolvem a educação formal no 

Brasil, é importante pontuar que ao falarmos em escola imaginária, estamos 

entrelaçando dimensões complexas que atuam nos espaços de construção do 

conhecimento, como as práticas metodológicas, as temáticas, os sentimentos de 

pertencimentos, e as relações entre os sujeitos, que como evidenciado pelos 

movimentos de ocupação, também podem gerar a inclusão ou a exclusão dos 

sujeitos.  Apesar da enorme dimensão geográfica do Brasil, que permite a 

coexistência de escolas com bases estruturantes e práticas metodológicas 

totalmente diferentes, seria possível, hoje, identificar quais os princípios comuns 

entre elas, ou seja, quais práticas reproduzidas e compartilhadas entre professores, 

gestores e alunos que ajudam a constituir o imaginário coletivo sobre a educação 

escolar? As redes sociais digitais, vistas atualmente como um mundo possível e 

democrático de manifestação, um espaço complexo onde os discursos podem ser 

propagados com maior liberdade, permitem que as imagens participem ativamente 

dos processos de imaginação, já que estas participam ativamente dos processos 

de interação entre os sujeitos. Sendo assim, entender como funcionam estas redes 

e como estão estruturados os gêneros que nela ganham suporte, é de fundamental 

importância, tanto para aqueles que nunca visitaram páginas como a Escola da 

Depressão, objeto de estudo deste trabalho, como para aqueles que participam dos 

processos de interação que nela ocorrem. Dito isso, faz-se necessário no capítulo 

seguinte discutir sobre o processo de consolidação das redes digitais, dando 

posterior ênfase ao estudo dos memes da internet.  
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CAPÍTULO 2- REDES SOCIAIS E MEMES: UMA NOVA MANEIRA DE 

EXPERIMENTAR O MUNDO. 

 

 

Meme 5.  

                               Publicado pela página Escola da Depressão no dia 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                                          Fonte: Facebook 

 

As redes sociais digitais que temos hoje à disposição, como o Facebook, 

Twitter e Instagram, são, indiscutivelmente, um dos maiores fenômenos culturais da 

atualidade.  O surgimento de novas possibilidades técnicas de comunicação, como 

afirma Perruzo (2002), fez com que questões ligadas às noções de espaço e tempo 

na vida dos sujeitos passassem a sofrer alterações sem precedentes.  Cardoso 

(2007, p. 29), por exemplo, afirma que o nosso mundo é “um mundo de 

comunicação mediada por tecnologias”. Sendo assim, está cada vez mais evidente 

que essas redes dinamizam a utilização da internet e criam espaços de 

concentração cada vez mais complexos, possibilitado que vozes, antes isentas das 

discussões político-sociais, hoje possam de alguma maneira expressar o que 

pensam. Através dessas redes, como afirma Lévy (2000), temos a possibilidade “de 

construir sentido, de criar zonas de familiaridade, de aprisionar o caos ambiente” 
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(p.161), ou seja, de estruturar zonas de significação apropriadas que “deverão 

necessariamente ser móveis, mutáveis, em devir.” (p.162). 

 

Essas zonas de significação, a depender da rede e do objetivo que 

pretendem alcançar, podem ser chamadas de grupos, páginas ou comunidades; e 

são habitadas por muitos atores e controladas por políticas de monitoramento cada 

vez mais desenvolvidas. Lazzarato (2006), ao discutir sobre os agrupamentos 

virtuais afirma que 

 

Com a internet, não se trata mais de dispositivos de formação de opinião 
pública, de compartilhar julgamentos, mas da constituição de formas de 
percepção comum e de formas de organização e de expressão da 
inteligência comum. (LAZZARATO, 2006, p.183). 

 

A aderência ao uso dessas redes permitiu o nascimento de uma cibercultura, 

ou seja, novas formas de organização e expressão se materializam através das leis 

que objetivam monitorar os agenciamentos coletivos  e mediar não só o uso dos 

códigos linguísticos, que estão cada vez mais voláteis e adaptáveis, mas também a 

propagação de novos gêneros discursivos como os memes, que geralmente são 

carregados de humor, geram engajamento, mobilização e permitem que os sujeitos 

disseminem e propaguem ideias cujo alcance é cada vez mais difícil de prever.  

 

A cibercultura impacta também nos processos interativos que hoje permeiam 

a educação formal, visto que ela, como afirma Lévy (2000), representa a transição 

de uma educação estritamente institucionalizada (em espaços como a escola e a 

universidade) para a troca generalizada de saberes, ou seja, a própria sociedade 

reconhece e gerencia o seu saber.  A relação da sociedade com os meios digitais e 

a constituição das redes que nascem dessa nova cultura são temas fundamentais 

para que possamos entender as motivações dos agrupamentos de sujeitos e os 

curiosos modelos de aprendizagem que se originam da vida cibernética. 

 

2.1 Redes sociais digitais 
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 Neste trabalho, opta-se pela nomenclatura rede social digital, entendendo 

que elas são sociais, ou seja, capazes de permitir a colaboração e interação de 

grandes grupos e, concomitantemente, são mídias, já que devem ser vistas como 

meios de transformação de informação e de conteúdo, como defende Torres 

(2009).  Neste capítulo, nas seções seguintes, iremos, no primeiro momento, 

apresentar como o conceito sobre tais redes foi construído antes da democratização 

da internet, entendendo como as mesmas hoje alimentam e são alimentadas pelo 

imaginário coletivo e permitem que vozes socialmente e historicamente silenciadas 

como, por exemplo, as dos alunos, possam se manifestar com mais liberdade. No 

segundo momento, os memes digitais serão apresentados e discutidos, mostrando 

como, através do contato com eles, seja como produtores ou replicadores, somos 

capazes de construir relações cada vez mais criativas entre elementos textuais e 

imagéticos, significando e ressignificando a realidade na qual estamos inseridos. 

Pode-se perceber que, atualmente, as relações humanas estão cada vez 

mais fluidas e difíceis de serem categorizadas. Estamos vivendo um momento de 

transição bastante plural, gradativamente passamos a nos constituir a partir daquilo 

que está em evidência no ciberespaço, onde estão presentes as redes sociais 

digitais. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que redes sociais e redes sociais 

digitais são a mesma coisa, já que são termos amplamente utilizados como 

sinônimos no dia-a-dia. Na verdade, o conceito de rede social surgiu na primeira 

metade do século XX, mas a princípio foi usado no sentido metafórico, mais amplo, 

ou seja, “os autores não identificavam características morfológicas, úteis para a 

descrição de situações específicas, nem estabeleciam relações entre essas redes 

e o comportamento dos indivíduos”, como aponta Portugal (2007, p.4). 

 

Foi no início da segunda metade do século XX, que os estudos 

antropológicos realizados na Grã-Bretanha passaram a adotar um sistema voltado 

para as relações sociais a partir de redes, deixando em segundo plano os sistemas 

culturais até então adotados. Essa mudança permitiu que os comportamentos dos 

indivíduos fossem explicados através das redes em que eles estão inseridos, 
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adotando, como afirma Portugal (2007), um olhar específico para as suas interações 

e motivações, tanto no nível macroestrutural, quando no microestrutural. 

  

Antes do surgimento da internet e, posteriormente, das redes digitais, a 

grande mídia se organizava de forma que a sociedade fosse vista apenas como um 

reduto receptor de informação e conteúdo. Esse modelo, bastante verticalizado e 

protagonizado com ênfase pelo rádio e pela televisão, ficou conhecido como 

broadcasting9, que em linhas gerais “era baseado em emissores poderosos, 

dispendiosos, e receptores simples e baratos” (ROSA, 2013, p.8). Uma das 

principais características das redes consolidadas na “era broadcasting”, foi o alto 

grau de hierarquização. Rádios e Canais de Tv em um número bastante limitado 

controlavam o canal comunicativo e filtravam as informações direcionadas à 

audiência. As redes sociais digitais, por sua vez, romperam com esse modelo, na 

medida em que permitiram experiências relacionais das mais distintas, diminuindo 

perceptivelmente o nível de hierarquia até então vigente. Torres (2009, p.30) 

defende, em linhas gerais, que as redes sociais digitais devem ser vistas como “sites 

na internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e 

conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo 

tempo produtor e consumidor da informação”. 

 

Dessa maneira, é possível entender que muitas delas, como o Facebook, 

Instagram, Twitter e WhatsApp, hoje consolidadas, são formadas por um conjunto 

amplo de atores. Nessas redes, eventos interativos intensos permitem que esses 

mesmos sujeitos insiram, criem e propagem discursos, isto é, produzam sentido. 

Antes da democratização do acesso a essas redes10, autores como Castells (2006, 

p.75), por exemplo, afirmavam que a invenção da internet reforçou “também a ideia 

                                                           
9 Nome que se dá ao método de transferência de mensagem para um número grande receptores 

simultaneamente. Como define Wolf (2007), é uma estrutura assimétrica de um para muitos, o rádio 
é um exemplo clássico desse tipo de comunicação. 
 
10 A primeira rede social ofertada e usada em larga escala, o Orkut, foi criada em 2004 e 
desativada dez anos depois exatamente por não suportar a concorrência com outras redes como o 
Facebook. 
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de que a cooperação e a liberdade de informação podem ser mais propícias à 

inovação do que a competição e os direitos de propriedade.” 

 

Com a enorme quantidade de redes sociais digitais disponíveis hoje, é 

preciso ter cautela e discernimento nas pesquisas sobre os fenômenos que ocorrem 

em seus espaços, pois cada uma delas deve ser avaliada considerando seu 

contexto particular, sua própria organização, já que cada uma é direcionada para 

um público específico e foca em níveis de relações bem variados, como pontua 

Torres (2009). Hoje, percebe-se que, apesar do cenário mais aberto e receptivo 

promovido por elas, onde as relações não estão tão concentradas geograficamente, 

como no passado, algumas barreiras históricas ainda não foram transpostas. É por 

isso que perceber os tensionamentos e a mútua influência entre aquilo que é vivido 

no virtual e fora dele são atitudes fundamentais para o pesquisador que deseja 

compreender as necessidades individuais e coletivas que fazem parte do campo 

das subjetividades. 

 

Redes como o Facebook, por exemplo, possuem inúmeros caminhos para 

que os laços sociais que originam determinados agrupamentos sejam possíveis. 

Recuero (2009), ao discutir a construção das identidades dentro desses ambientes, 

reforça como o anonimato, a incorporação de um vocabulário próprio e a 

possibilidade de reconstruir uma imagem são elementos fundamentais para a 

identificação dos atores como membro de determinada rede. Diante disso, é 

possível afirmar que uma rede social é sempre definida por dois elementos centrais: 

os atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais) (WASSERMAN E FAUST, 1994; CARRINGTON, 

SCOTT E WASSERMAN, 2005; DEGENNE E FORSÉ, 1999). A própria Recuero 

(2009), ao resgatar estudos realizados por Wasserman e Faust (1994), aponta para 

o surgimento de um tipo específico de rede, as chamadas Redes de Filiação, ou 

Redes de Dois Modos, que são, em linhas gerais, agrupamentos formados por um 

número determinado de atores que se relacionam por conexões onde o sentimento 

de pertencimento se faz presente. 
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Imagem 3. Rede de dois modos proposta por Watts. 

 

 

Fonte: Six Degrees. The Science of Conected Age 

 

 Os milhares de atores ativos nas páginas do Facebook, por exemplo, podem 

não possuir laços sociais fora do ciberespaço, mas a partir da interação permitida 

pela plataforma, é possível perceber que outras relações atrativas são 

estabelecidas. Porém, não apenas a interação é responsável pela construção 

desses laços, Watts (2003) propõe um esquema chamado “Rede de dois modos” 

(Imagem 3), onde “os nós pretos significam eventos e os brancos, indivíduos.” 

(p.120), e aponta como esse tipo de rede é definida principalmente pelo 

pertencimento, ou seja, pelos contextos divididos e reconhecidos pelos atores, que 

logo criam possibilidades para que o estabelecimento de relações, com conexões 

em diversos níveis.  

 

O meme abaixo, publicado pela Escola da Depressão (Imagem 4) mostra 

que a grande quantidade de atores que estabeleceram relação com a postagem, 
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compartilhando ou reagindo11, identificam nele alguns elementos discursivos que 

dialogam com suas vivências particulares, o que nos leva a perceber que a vivência 

no ambiente escolar, no passado ou no presente, constitui um dos nós que os 

interconectam. Estudos que se voltam para essas manifestações imaginárias 

coletivas podem nos ajudar a entender quais os fatores que levam as pessoas a 

aderirem, em escala global, às redes digitais e, também, como a linguagem 

materializada nessas redes nos leva a adotar uma postura menos unilateral, 

consequentemente mais transdisciplinar, visto que as problemáticas sociais, 

também manifestadas no ciberespaço, jamais poderiam ser entendidas sem um 

diálogo que fosse capaz de transpor as barreiras ainda impostas por algumas 

concepções de ciência. 

 

Imagem 4. Meme publicado pela página Escola da Depressão no dia 17 de janeiro de 2017. 

 

 

         Fonte: Facebook 

 

É importante pontuar que esses avanços não seriam possíveis sem uma 

política voltada para a democratização do uso dessas mídias. Aqui no Brasil, de 

                                                           
11 O meme recebeu 18 mil reações e 24.235 compartilhamentos.  
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acordo com uma pesquisa publicada pela plataforma “We are Social”12 chamada 

Digital in 2017 Global Overview, aproximadamente 139 milhões de pessoas 

navegam na internet, 58% dos brasileiros utilizam redes sociais e quase metade 

desse número acessa através dos smartphones. Apesar das taxas elevadas e dos 

números cada vez mais crescentes, debates sobre acessibilidade e 

representatividade no ciberespaço estão cada vez mais fortes. Por terem se tornado 

um importante canal de informação e vendas, as redes sociais digitais são lucrativas 

e já são vistas como espaços determinantes para a promoção de grandes marcas. 

Hoje elas também influenciam na manipulação do debate político, permitindo com 

que discursos sejam massificados sem filtro, colocando com isso em xeque a 

credibilidade dos processos democráticos. 

 

 Por promover uma disputa dinâmica de narrativas e influenciar a construção 

imaginária dos sujeitos, muitas dessas redes possuem uma política de algoritmo 

que controla e filtra o alcance das publicações. Os algoritmos mais modernos, como 

aponta um estudo realizado pela FGV (2017)13, “conseguem identificar perfis 

populares e segui-los, identificar um assunto sendo tratado na rede e gerar um 

pequeno texto por meio de programas de processamento de linguagem natural e 

gerar certo grau de interação.” (p.12).  Isso significa que ao manipular os algoritmos 

e influenciar diretamente no recebimento das mensagens criadas pelos usuários, 

essas redes acabam criando bolhas, como aponta Zuckerman (2017)  

 

a navegação baseada em interesses passou a nos conduzir à segregação 
ideológica, seja por causa dos tópicos que selecionamos, seja pela 
linguagem que usamos. Não espere fazer amigos conservadores em um 
site de culinária vegetariana, da mesma forma que buscar progressistas 
em um site sobre caça pode ser frustrante. A linguagem empregada para 
descrever uma questão –mudança do clima, aquecimento global ou fraude 
científica– pode isolar a informação que obtemos, com base em critérios 
ideológicos. O que a mídia social oferece de diferente não é a possibilidade 
de escolhermos os pontos de vista com os quais entraremos em contato, 

                                                           
12 https://wearesocial.com/br/ 
 
13 Robôs, redes sociais e política no Brasil [recurso eletrônico]: estudo sobre interferências ilegítimas 
no debate público na web, riscos à democracia e processo eleitoral de 2018 / Coordenação Marco 
Aurélio Ruediger. – Rio de Janeiro : FGV, DAPP, 2017. 
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mas sim o fato de que muitas vezes não estamos cientes das escolhas. 
(ZUCKERMAN 2017, p.1). 

 

Objetivando mascarar essa dinâmica, quase todas as redes informam que o 

usuário pode estruturar sua zona de filtros, ou seja, escolher o que deseja receber 

na sua linha temporal. Caso não utilize essa ferramenta, a própria plataforma 

verifica aquilo que gerou alguma reação, que tipo de postagem criou interação, e 

passa a selecionar conteúdos com o mesmo padrão. Os estudos sobre as bolhas 

de filtro ainda estão em andamento, uma das hipóteses que os pesquisadores 

esperam investigar “é a de que, embora se queixem das bolhas, muitos apreciam o 

isolamento ideológico e deliberadamente escolherão um regime de seleção de 

conteúdo parecido com o que encontram hoje.” (ZUCKERMAN 2017, p.1). 

 

 Ainda no campo político, vários países hoje discutem sobre a neutralidade 

no uso da internet. Até o momento ela é vista como um serviço público, ofertado por 

provedoras que não podem diferenciar o uso dos dados por conteúdo, porém em 

países como os Estados Unidos, leis estão sendo encaminhadas com o objetivo de 

autorizar essas operadoras a cobrarem valores diferentes para o tipo de acesso 

desejado pelo consumidor. No Brasil a neutralidade de rede passou a ser garantida 

a partir de 2014, quando o Marco Civil da Internet entrou em vigor. Sobre 

neutralidade, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, atualizado em 2015, que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil 

afirma que: 

 

O tráfego da internet poderá ser gerenciado desde que o usuário seja 
informado das políticas e das condições do contrato. As empresas de 
conexão e demais empresas de telecomunicações deverão agir com 
transparência, isonomia, em condições não discriminatórias e que 
garantam a concorrência. A defesa do consumidor e da concorrência é 
reforçada explicitamente para que empresas não degradem aplicações e 
serviços de concorrentes (Skype, Netflix, etc.), em atitudes lesivas aos 
usuários. A nova lei indica que o tráfego poderá ser discriminado 
(gerenciado) para a prestação adequada dos serviços e aplicações 
contratadas. Planos por franquia continuam permitidos. (Brasil. Lei n. 
12.965, de 23 de abril de 2014). 
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 O debate sobre acesso e neutralidade é fundamental para que as pesquisas 

realizadas no ciberespaço possam ser justificadas e delineadas, já que enxergar os 

fenômenos no virtual não significa enxergar a sociedade em sua totalidade, mesmo 

assim, como aponta Lévy (2000), não devemos enxergar o real e o virtual como 

opostos e sim como categorias onde a complementaridade e a mútua influência se 

fazem presentes. Nos estudos sobre os discursos materializados nas redes sociais 

digitais, é imprescindível levar em consideração o perfil dos atores que estão 

presentes dentro dos agrupamentos. Plataformas como o Facebook já 

disponibilizam dados etários, de gênero e a localização geográfica dos usuários, 

como veremos no capítulo 3, que trata da metodologia usada na presente pesquisa 

e da etnografia virtual, que nos deu base para a construção e análise dos dados.  

 

Diante do crescimento de adeptos, das possíveis barreiras mercadológicas 

e dos mecanismos ofertados pelas redes digitais, como as reações, a publicação 

de notas, imagens, vídeos e o registro de atividades, é a política de 

“compartilhamento” que promove uma maior autonomia por parte dos usuários. 

Essa afirmativa reforça o argumento de Lemos (2011, p.11), quando aponta que “o 

digital não pode ser visto apenas como um suporte, ele hoje é um meio de 

elaboração.” Os usuários nas redes sociais digitais transitam em espaços 

permeados por estruturas simbólicas, passam a pertencer a determinados locus de 

convívio e fazem assim as suas próprias escolhas, mesmo que estas estejam 

transversalizadas e influenciadas por inúmeras ideologias. Isso reforça o argumento 

de que, para estudar as redes sociais digitais, é preciso primeiramente diagnosticar 

os seus aspectos socioculturais e o papel que elas ocupam no imaginário coletivo, 

avaliando que tipos de subjetividades estão sendo disseminadas e de que forma 

podemos percebê-las de forma mais concreta. A vida em rede já vinha 

possibilitando, como já afirmou Hall (2002) em seus estudos sobre as novas 

identidades, o contato com outras formas de organização da sociedade. Hoje, com 

o advento das mídias digitais, as identidades estão ainda mais deslocadas, já que 

na virtualidade é possível vivenciar fenômenos que são oriundos e se manifestam 

em diferentes culturas.  
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Sobre a constituição dos sujeitos nesse ambiente extremamente mutável, 

Cordeiro (2016) reforça que é o dinamismo realizado pelos próprios indivíduos em 

suas ações e atividades relacionais que criará um cenário amplamente interativo, 

onde trocas constantes entre o eu e o outro serão consolidadas. Ao olharmos 

especificamente para o que está sendo produzido por páginas como Escola da 

Depressão, onde as interações giram em torno do que é a escola no imaginário 

coletivo dos seguidores, estamos, como aponta Souza (2011), olhando para os 

atores sociais dentro de contextos específicos de interação.  

 

 Como vimos, as redes sociais digitais nos permitem ter contato com vozes 

muitas vezes negligenciadas, percebendo como elas se manifestam em ambientes 

onde as sanções existem, mas estão aparentemente ocultas, e em muitos casos, 

não são percebidas. Enxergar, por exemplo, o imaginário coletivo manifestado nos 

memes publicados na página Escola da Depressão é perceber também como os 

sujeitos se manifestam em ambientes de interação onde as relações de poder não 

estão estruturadas como nos ambientes formais de educação. 

 

A interação social em ambientes virtuais faz também com que o acesso à 

informação, antes controlado por grandes veículos, seja agora construído e 

ressignificado no contato entre amigos, entre sujeitos que não só compartilham o 

mesmo espaço, mas também trocam entre si suas próprias percepções sobre aquilo 

que desejam.  Castells (2006), ao debater sobre o alcance das redes sociais, 

defende que elas são estruturas abertas e que se expandem de forma ilimitada. 

 

[...] as redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, 
sejam indivíduos, famílias ou grupos sociais. [...] a grande transformação 
da sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a substituição de 
comunidades espaciais por redes como formas fundamentais de 
sociabilidade. (CASTELLS, 2006, p.112). 

 

Já estudos mais recentes, como o de Silva (2006), utilizam essa mesma linha 

de raciocínio, mas a ampliam para afirmar que as redes sociais digitais são na 
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verdade uma nova forma de organização social, já que não apenas permitem a 

comunicação entre aqueles que partilham do mesmo código, como potencializam 

naturalmente o papel dos sujeitos enquanto produtores e replicadores de discursos. 

Assim, funcionam na atualidade como um forte instrumento de fortalecimento da 

liberdade de expressão. Martino (2015) reforça essa linha de raciocínio, quando 

mostra como o próprio conceito de rede social se fortaleceu a partir do surgimento 

da tecnologia: 

 
[...] as redes podem ser entendidas como um tipo de relação entre seres 
humanos pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica entre seus 
participantes. Apesar de relativamente antiga nas ciências humanas, a 
ideia de rede ganhou mais força quando a tecnologia auxiliou a construção 
de redes sociais conectadas pela internet, definida pela interação via 
mídias digitais. [...] A noção de “redes sociais” é um conceito desenvolvido 
pelas Ciências Sociais, para explicar alguns tipos de relação entre 
pessoas. (MARTINO, 2015, p.55). 

 

Os novos jogos interativos permitidos pelas mídias digitais paralelamente 

provocaram uma ampliação considerável no conceito de comunidade. Mesmo 

nunca tendo sido uma unanimidade, a ideia de comunidade sempre foi 

compreendida nas ciências humanas de forma muito abrangente. Em meados do 

século XIX, por exemplo, Durkheim (1995) afirmava, ao tentar diferenciar 

comunidade de sociedade, que a primeira era mais orgânica, ou seja, formada a 

partir de bases mais naturais, enquanto a segunda podia ser vista como uma 

corrupção da primeira. Apesar das semelhanças entre elas, o autor procurou 

defender que ambos eram conceitos incompletos, visto que até aquele momento os 

estudos sociais ainda enxergavam os fenômenos a partir de tipos ideais, evitando 

adotar métodos empíricos.  

 

No Séc XX, Weber (1987) vai apontar para uma noção de comunidade 

diferente, onde a tradição, a afetividade e o emocional serão os fatores 

determinantes. 

 
"Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a 
orientação da ação social, na média ou no tipo ideal- baseia-se em um 
sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou 
tradicionais dos participantes.” (Weber 1987, p.77). 
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Com a chegada da internet, os sujeitos rapidamente passaram a 

experimentar uma mudança significativa no que diz respeito a forma de organização 

coletiva. Vínculos que antes eram formados a partir do sentimento de 

pertencimento, de ajuda mútua, passaram a ser construídos como uma resposta ao 

que estava no campo do individual.  

 

Sennett (1997) vai dizer que com esse canal mais personificado de 

elaboração de sentidos, as comunidades passaram a ser construídas a partir dos 

interesses e traços de identidade comuns. Esses espaços, contrariando alguns 

teóricos que refutaram no primeiro momento o uso do termo comunidade para se 

referir aos arranjos virtuais, principalmente devido a não existência de uma “base 

territorial” (RECUERO, 2009, p. 6), são simbolicamente desenhados a partir de 

tópicos de interesse e neles sempre ocorre bastante interatividade. Jones (1997) 

amplia a discussão ao propor uma possível diagramação espacial para a 

constituição dessas comunidades, chamada de virtual settlements e aponta quatro 

características fundamentais para sua constituição:  

 

1)   Interatividade, onde as mensagens sejam sequencialmente encadeadas; 

2)   Interesse comum entre um número variado de sujeitos comunicadores; 

3)   Interação em ambiente público entre os sujeitos; 

4)   Quantidade mínima e constante de sujeitos para que a comunicação seja sustentável 

por um tempo. 

 

   Recuero (2009) ao discutir o conceito de virtual settlements14, indica que eles 

são necessários para a existência de qualquer comunidade digital, já que nelas existe 

“sempre um tópico de interesse, uma determinada lista de discussão”, o que ela chama 

de fronteiras simbólicas. Na página Escola da Depressão, como foi dito, a escola, 

enquanto instituição, é o tópico de interesse, enredando-se um espaço imaginado 

                                                           
14 Assentamentos Virtuais em tradução literal. 
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coletivamente pelos milhares de seguidores que interagem diariamente com as 

postagens nela publicadas. O meme da internet é o gênero discursivo escolhido para 

materializar uma comunicação pública que se sustenta por um longo tempo, já que são 

compartilhados por um número elevado de sujeitos, ganhando novos comentários e 

reações a cada novo movimento replicador. 

 

2.2 Memes 

 

O meme da internet é hoje um dos gêneros discursivos mais presentes no 

ambiente virtual. Enquanto unidade discursiva, ele possibilita ou restringe a atuação 

crítico-transformadora sobre os mais diversos contextos, podendo ser visto como 

um dos maiores fenômenos das mídias digitais. Para entender melhor o seu 

processo de formação e como esse gênero passou a ganhar força entre os usuários 

das redes, é preciso entender o seu significado e as relações históricas que 

carregam de sentido o seu nome, cuja etimologia vem do grego mimeme (imitação).  

 

A primeira definição de meme está ligada ao conceito criado e defendido pelo 

escritor e filósofo britânico Richard Dawkins no final da década de 1970. O autor, 

em seus estudos voltados para as questões biológicas da evolução, defendia que 

as características fenotípicas de um gene do ser humano, mesmo se limitando ao 

seu corpo, pode propagar-se no ambiente. Esse pequeno gene, essa unidade que 

pode ser ampliada nas suas relações com o mundo exterior, que ele chama de 

“replicadora”, por possuir a capacidade de criar cópias de si mesma (SCHUABB, 

2016, p.13), serviu como base teórica para que ele abrisse caminho para o que hoje 

se denomina memética, ou seja, o conjunto de estudos realizados sobre os memes. 

É o próprio Dawkins que diz  

 
Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que 
transmita a idéia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade 
de imitação. ‘Mimeme’ provém de uma raiz grega adequada, mas quero 
um monossílabo que soe um pouco como ‘gene’. Espero que meus amigos 
helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir 
como consolo, pode-se, alternativamente, pensar que a palavra está 
relacionada à ‘memória’, ou à palavra francesa même. (DAWKINS, 1979, 
p. 122 -123). 
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 Dawkins, em seus estudos, aponta para algumas características que definem 

o sucesso de replicação cultural de um meme. São elas a fecundidade, a 

longevidade e a fidelidade de cópia, ou seja, aquilo que de alguma maneira é 

mantido durante o processo de replicação. Mesmo não sendo considerada ainda 

uma ciência por muitos teóricos, encontramos na psicóloga francesa Susan 

Blackmore uma forte defensora dos memes como objeto de estudo científico. Em 

seu trabalho, a autora fala sobre o aspecto reprodutivo que também caracteriza e 

define o meme: 

 
Quando você imita alguém, algo é passado adiante. Esse ‘algo’ pode então 
ser passado adiante de novo, e de novo, e assim ganha uma vida própria. 
Nós podemos chamar essa coisa uma idéia, uma instrução, um 
comportamento, um pedaço de informação...mas se nós vamos estudá-la 
nós precisamos dar a ela um nome (BLACKMORE, 2000, p. 06). 

 

Os estudos sobre a memética e o arcabouço teórico que vem se construindo 

em torno dos memes, avançaram bastante no início da década de 1990. Além da 

Blackmore, outros autores, como Daniel Dennett (1996), passaram a teorizar sobre 

a semente plantada por Dawkins, buscando novos caminhos de abordagem. A 

academia e outras comunidades científicas, por sua vez, continuam enxergando o 

posicionamento desses teóricos com bastante resistência. O argumento principal é 

o de que tanto Blackmore, quanto Dennet, que especificamente se voltou para o 

diálogo entre religião e meme, utilizam formulações bastante contraditórias e não 

conseguem fundar uma episteme para o objeto em questão. Essa é uma discussão 

que vem sendo aprofundada em outras esferas, visto que o fazer ciência depende 

intrinsicamente desse jogo de valores, onde teses são contestadas e defendidas. 

Apesar de interessante, essa questão é secundária para as pesquisas sobre os 

memes construídos e propagados no ciberespaço, visto que estes já possuem uma 

conceituação mais definida e seus processos de elaboração e compartilhamento, 

apesar de dinâmicos e rápidos, já estão na rota analítica de muitos estudiosos. 
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 Todos os dias, redes como o Facebook e o Twitter são espaços propícios 

para a propagação de memes. Apesar de criados por inúmeros sujeitos, muitos 

deles se multiplicam rapidamente, como organismos, a partir de uma rede 

ininterrupta de compartilhamentos. Foi o próprio Dawkins(1979), mesmo não se 

referindo aos memes da internet, que defendeu a capacidade de propagação 

autônoma deles.  Até meados da década de 1990, não havia correlação entre esse 

termo e a unidade digital que conhecemos hoje e nunca foi possível apontar 

oficialmente quem utilizou o termo meme pela primeira vez para se referir ao gênero 

que ganhava cada vez mais espaço nas embrionárias redes sociais digitais. Sabe-

se que a grande virada no que diz respeito ao tipo de conteúdo disponível na internet 

se deu quando o público passou também a atuar enquanto produtor, deixando de 

assumir em sua totalidade o papel de consumidor passivo. Sobre a participação 

mais ativa dos sujeitos no ciberespaço, Jenkins (2009) aponta 

 
Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços 
e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados 
em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por 
haver mais informações sobre determinado assunto do que alguém possa 
guardar na cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre nós 
sobre a mídia que consumimos.” (JENKINS, 2009, p. 30) 

  

Os memes da internet são, dessa maneira, parte desse fluxo em total 

transformação dentro dos ambientes virtuais. De acordo com Lankshear e Knobel 

(2011), eles devem ser vistos como uma nova experiência de letramento15, ou seja, 

são elaborados a partir de elementos textuais e visuais, normalmente com cunho 

humorístico e atuam na transmissão de conhecimento, discursos e opiniões sobre 

assuntos específicos para os atores sociais. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Entende-se por letramento o “desenvolvimento de competências (habilidades, conhecimentos e 
atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em práticas sociais que envolvam a língua escrita.” 
(SOARES, 2004, p.90).  
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Imagem 5. Meme publicado pela página Escola da Depressão no dia 27 de março de 2017. 

Fonte: Facebook 

 

 Estudiosos como Souza (2013, p.131) defendem que os temas abordados 

pelos memes geralmente são “provenientes em grande parte de outros canais 

midiáticos, sendo estes a televisão, os jornais impressos e o rádio.” O meme, 

Imagem 5, por exemplo, foi publicado pela página Escola da Depressão no dia 27 

de março de 2017, e nele é possível perceber como os elementos textuais se 

organizam. Fontanella (2009), ao discutir o processo de elaboração de um meme e 

a intencionalidade de quem o produz, diz que ele é caracterizado principalmente por 

dois aspectos: 

 

1)    A combinação de permanência de um elemento replicador original;  
 
2)    A mutação, fruto de seu aproveitamento por diferentes usuários para a criação 

de novas versões. 
 

Na Imagem 5, por exemplo, as cenas retiradas do desenho “Os Simpsons”16 são 

os elementos originais que, quando combinados entre si e relacionados ao texto 

                                                           
16 Os Simpsons é uma série de animação adulta e sitcom norte-americana criada por Matt Groening 
para a Fox Broadcasting Company. Ela é uma paródia satírica do estilo de vida da classe média dos 
Estados Unidos, simbolizada pela família protagonista e está atualmente na sua 29º temporada. 
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verbal, formam uma versão diferente da ideia original. Shifman (2014) propõe uma 

definição bastante atual para os memes, afirmando que eles devem ser vistos como 

“um grupo de unidades digitais que compartilham características comuns de 

conteúdo, forma e/ou posição” (p.7). A autora também pontua duas de suas 

principais características: que eles são criados com uma consciência um do outro; 

que eles circulam, são imitados e/ou transformados pelos usuários da internet. 

 

Apesar de sofrerem um “processo viral” (p.7), termo novamente emprestado da 

biologia para simbolizar o tipo de mensagem que pode alcançar grandes proporções 

na rede, como defende Barrichello e Oliveira (2010), os memes não podem ser 

vistos apenas como unidades propagadoras de discursos, para além disso, eles 

sofrem mutações diversas e incontroláveis, de modo que é quase impossível 

determinar o seu criador(a) original, como aponta Burgess e Green (2009). Isso 

significa, por fim, que todo meme é resultado de um processo de imitação. Eles são 

produzidos a partir de uma narrativa embrionária que é replicada, ganhando novos 

sentidos. Como resume Shifman (2014), eles moldam pensamentos, formas de 

comportamento e ações de grupos sociais (SHIFMAN,2014, p.18). 

 

Esse processo de recriação nas redes digitais tem forte ligação com o 

sentimento de pertencimento a determinado grupo. Martino (2015) discute sobre a 

capacidade dos memes no que diz respeito a criação de laços: 

 
Reelaborar um “meme” é ser parte de uma comunidade talvez anônima, 
mas não menos forte. “Memes” são compartilhados em redes sociais 
digitais, de certa maneira, pelo mesmo motivo que pessoas contam piadas 
ou histórias que ouviram: para fazer parte do grupo [...] (MARTINO, 2015, 
p. 179). 

 

 

Imagens e textos verbais são formas históricas e consolidadas de 

representar o mundo, ou seja, são caminhos concretos que permitem a construção 

dos discursos, que são, também, produtos do funcionamento da linguagem. Sendo 

assim, como qualquer objeto que se manifesta através da linguagem, os memes 

devem ser explorados e vistos como objetos discursivos que formam e propagam 
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pensamentos, sendo capazes de reproduzir e instituir verdades por meio da 

sedimentação dos discursos neles contidos. 

  

É perceptível que para fazer sentido dentro dos jogos discursivos permitidos 

pelas redes sociais digitais, o meme precisa se constituir dentro da realidade 

daqueles que podem fazer uso do seu discurso. Ele geralmente agrega uma ou 

mais motivações, a princípio individuais ou de um pequeno grupo que, 

evidentemente, após milhares de compartilhamentos, acabam se tornando um traço 

cultural daquela comunidade.  Como pontua Souza (2013), 

 
Os textos mêmicos carregam em si mensagens que são decodificadas 
pelos cérebros receptores, analisadas, interpretadas, adotadas e, por 
vezes, replicadas, tal que, ao se familiarizarem com a linguagem contida 
no componente a ser replicado, estarão dialogando de certa maneira com 
o criador do “meme”, ou mesmo com os partícipes das mesmas interações 
de transmissão de ideias. É a linguagem enquanto fenômeno social, como 
prática de atuação interativa. (SOUZA, 2013 p.134). 

 

 Esse processo interativo permite que os sujeitos sintam-se pertencentes não 

só à comunidade da qual fazem parte e possibilita que eles se sintam aptos a 

participar do sistema de produção de significados. Essa filiação se dá a partir dos 

recursos ofertados pelas plataformas onde essas redes estão construídas. 

Facebook e Twitter, por exemplo, possuem botões específicos para o 

compartilhamento dessas imagens e sempre disponibilizam uma área onde o 

usuário pode escrever o seu próprio comentário sobre o que está replicando. Porém, 

a decisão sobre o compartilhar ou não compartilhar determinado meme envolve 

questões mais complexas, como por exemplo o papel do humor na construção dos 

discursos que ele carrega. Toda essa discussão nos leva a refletir sobre a 

linguagem em uso nos seus mais diversos contextos, visto que na comunicação 

existe variação, heterogeneidade e uma diversidade de uso que está diretamente 

ligada à multiplicidade de contextos. Se tomarmos como exemplo a teoria dos atos 

de fala proposta por Austin (1965) e desenvolvida por Searle (1969), que marcou 

um modo de ver pragmático sobre como fazemos coisas com palavras, podemos 

atualizá-la em relações multimodais presentes nos memes para perceber que existe 

nesses gêneros discursivos típicos da contemporaneidade uma combinação de 
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intenções que parte de um sujeito e, ainda, que convenções sociais com diferentes 

graus de formalidade criam condições subjetivas e imaginárias, originadas de 

práticas sociais. 

 

Pensar, por exemplo, sobre a “presença e a disseminação do humor em 

nossa vida e seus papéis necessários e importantes dentro dela” (TRAVAGLIA, 

1990, p.56), nos leva a perceber como o mesmo, ao revelar antigos e novos valores, 

pode ser utilizado tanto para promover críticas e denúncias, como para reforçar 

estereótipos e preconceitos.  Travaglia (1990) pontua o papel do humor e como ele 

não pode ser visto apenas como um recurso voltado para a provocação do riso: 

 
O humor é uma atividade ou faculdade humana cuja importância se deduz 
de sua enorme presença e disseminação em todas as áreas da vida 
humana, com funções que ultrapassam o simples fazer rir. Ele é uma 
espécie de arma de denúncia, de instrumento de manutenção do equilíbrio 
social e psicológico; uma forma de revelar e de flagrar outras possibilidades 
de visão do mundo e das realidades naturais ou culturais que nos cercam 
e, assim, de desmontar falsos equilíbrios. (TRAVAGLIA, 1990, p.55) 

 

Com frequência encontramos nas redes sociais digitais memes que difundem 

discursos, utilizando o humor, para falar sobre diversos campos da vida social. Eles 

são, como defende Possenti (2005), materiais ricos que nos ajudam a compreender 

elementos culturais. É importante frisar que o autor também aponta que o “discurso 

humorístico, nos diversos gêneros textuais em que se materializa, faz apelo a um 

saber, a uma memória – mas não necessariamente a uma cultura específica.” 

(p.148). É por isso que a maior parte dos textos humorísticos disseminados nas 

redes digitais exploram conceitos ou fatos já conhecidos pelos sujeitos, ou seja, eles 

“não se caracterizam por difundir discursos novos, “mas por explorar de forma 

específica discursos correntes.” (POSSENTI, 2005, p.82). 

 

Dessa maneira, o discurso humorístico pode levantar questões humanas 

essenciais, mostrando como o cultural, o imaginário, o inconsciente, o político e o 

linguístico convergem e podem promover atitudes de adesão e resistência. O 

humor, como pontua Justo (2006), deve ser encarado como uma das formas 
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legítimas de mediação com o mundo, para isso ele precisa ser adequado ao usuário, 

assumindo muitas vezes um tom político, sarcástico e/ou caricatural. Isso ocorre 

porque, como afirma Possenti (2005), as piadas, geralmente, são enunciados que 

“só podem ocorrer num solo fértil de problemas, como os das zonas discursivas 

assinaladas acima, solos cultivados durante séculos de disputas e de preconceitos.” 

(POSSENTI, 2005, p. 37). 

 

 A escola, enquanto instituição social, é um terreno propício para a 

disseminação de discursos e, por estar presente no cotidiano de inúmeras pessoas 

nas culturas escolarizadas, elicia processos de significação. Como veremos nas 

análises que compõem o capítulo 5, os processos de significação eliciados a partir 

das culturas escolarizadas são, antes de tudo, o resultado dos sentidos emergentes 

do imaginário coletivo que, como sabe-se, circulam sócio historicamente. 
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CAPÍTULO 3 - CONHECENDO A ESCOLA DA DEPRESSÃO: POR UMA 

METODOLOGIA POSSÍVEL  

 

Meme 6.  

                               Publicado pela página Escola da Depressão no dia 27 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                                    Fonte: Facebook 

 

Com o passar dos anos, outras ciências passaram a enxergar nas 

comunidades, grupos e páginas virtuais, que estão organizadas dentro das grandes 

redes digitais, um caminho para analisar aspectos do comportamento humano, e 

com isso abriram caminho para que novas formas de adquirir conhecimento 

pudessem ser adotadas como método. O surgimento de novas demandas, e a 

possibilidade de trabalhar com dados produzidos e replicados por milhões de 

pessoas, oriundas de diferentes grupos sociais, torna-se assim um elemento 

importante para compreensão dos imaginários coletivos em suas mais variadas 

formas de manifestação.   
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Falar da cultura digital contemporânea, que se perpetua cada vez mais como 

campo de pesquisa, é pensar em como podemos tornar qualquer método analítico 

perecível, entendendo que eles sempre precisam respeitar a natureza dos objetos. 

Se antes, livros, instituições e territórios geográficos eram o ponto de partida para 

as análises, hoje são os ícones, as relações em tela e as poucas ferramentas de 

avaliação de veracidade que nos desafiam a criar procedimentos e identificar novas 

e criativas possibilidades metodológicas.  

 Diante desse contexto desafiador, uma Etnografia Virtual foi realizada na 

página do Facebook Escola da Depressão, com a presença do pesquisador no 

campo de análise.  Durante um período compreendido entre janeiro e março de 

2017, foi realizada uma imersão no Facebook, com visitas sistemáticas e 

observação das práticas vivenciadas na página em foco, que permitiu um panorama 

sobre as ações de uso e distribuição dos memes na mesma. Essa margem de tempo 

foi pensada previamente, diante do fato de que ela permite contato tanto com o 

conteúdo produzido no período de férias, quanto com aquele publicado durante os 

primeiros meses do ano letivo.  Para que pudéssemos compreender a dinâmica e o 

fluxo das publicações da Escola da Depressão a partir dos memes, foi preciso 

adotar um método que possibilitasse um contato sistemático e organizacional com 

o material que estava à disposição. Diante disso, duas etapas complementares 

foram pensadas; a primeira focou na seleção e organização do conteúdo publicado, 

enquanto a segunda incidiu especificamente na análise dos memes. As ferramentas 

de análise centraram-se na Análise Crítica de Conteúdo e serão melhores descritas 

ao longo do capítulo.  

 

A Etnografia Virtual tem sido adotada como um caminho possível para o 

estudo das relações entre indivíduos e grupos no ambiente virtual e vem se 

distinguindo das outras abordagens porque, primeiro, como afirma Nimrod (2011), 

está baseada na análise de textos públicos, segundo, porque se volta para a 

observação das interações particulares que constituem também a coletividade, e 

terceiro, porque permite que as análises possam ser feitas posteriormente, a partir 

da reunião de um corpus composto por gêneros diversos que, por sua vez, são 
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artefatos importantes nos processos interativos. A escolha da Etnografia Virtual 

como aporte metodológico permite também que o pesquisador organize e selecione 

os objetos mais relevantes para as questões processuais que estão sendo 

levantadas e escolha com mais flexibilidade os elementos que melhor atendem ao 

percurso de análise.  

A Etnografia Virtual possui bases antropológicas, visto que, como aponta 

Malinowski (1978), objetiva apreender o ponto de vista dos sujeitos e as relações 

que eles estabelecem com o mundo dentro de contextos específicos, além de 

procurar perceber qual a visão de mundo que possuem. Mauss (1999), ao discutir 

o papel do etnógrafo, diz que a sua atuação está voltada para a observação e para 

a classificação dos fenômenos. Isso significa que apesar de serem métodos 

“indissociáveis” (MARTINS, 2012, p. 1), principalmente por utilizarem bases 

conceituais similares em alguns momentos, a Etnografia Virtual nasce da 

necessidade de contemplar especificamente as peculiaridades do ciberespaço.  

Sobre a evolução das metodologias que se voltam para o ambiente virtual e 

o uso de termos como Netnografia, Etnografia Online e Etnografia Virtual, Martins 

(2012) resume 

Pieniz (2009) e Gutierrez (2010) apontam que o termo “netnografia” surgiu 
em 1995, cunhado por pesquisadores norte-americanos. Segundo 
Montardo & Passerino (2006), Robert Kozinets (1997, 2002) começou a 
fazer adaptações da metodologia etnográfica em ambiente virtual em suas 
pesquisas sobre marketing em comunidades online. Logo em seguida, 
Christine Hine (2005) também começa a estudar o espaço virtual. 
(MARTINS, 2012, p. 3). 

 

 Para esta pesquisa, levou-se em consideração a perspectiva de Hine (2005), 

que não só caracteriza e propõe uma práxis voltada para a Etnografia Virtual, como 

aponta para alguns problemas percebidos por quem adota esse tipo de abordagem. 

O principal deles é o fato de que ela ainda é fruto de muitos conceitos herdados das 

ciências tradicionais, e por isso, ainda existe muito a ser estudado. A autora, em 

trabalho intitulado Virtual Ethnography (2000), nos apresenta uma lista com 
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algumas questões que a etnografia virtual pode nos ajudar a compreender melhor. 

Entre elas é importante citar: 

 

1) como os usuários da Internet “enxergam” suas capacidades comunicativas e 

interativas; 

2) como a Internet afeta as organizações e relações sociais, com o espaço e 

com o tempo; 

3) quais são as implicações para a autenticidade e segurança; 

4) se a experiência do virtual é radicalmente diferente da experiência do real 

físico. 

 

          Hine (2004) reforça que a Etnografia Virtual não é uma transposição 

categórica do método etnográfico, que se volta para o acompanhamento de atores 

sociais, já que ela assume que existem diferenças significativas entre o contexto de 

pesquisa mais tradicional e o virtual, como por exemplo, a noção de tempo e 

espaço.  Para a pesquisadora: 

uma etnografia da Internet pode olhar em detalhes para as maneiras pelas 
quais a tecnologia é experienciada na prática. Na sua forma básica a 
etnografia virtual também consiste em um pesquisador usando um período 
de tempo estendido imerso num 'campo de ação', percebendo as relações, 
atividades e compreensões daqueles que estão nesse ambiente e 
participam do processo (HINE, 2004, p.4). 

 

O excesso e a multiplicidade dos dados em rede exigem também uma 

flexibilização no que tange a manipulação das amostras. Davies (2013), ao discutir 

sobre as possíveis metodologias adotadas no ciberespaço, critica a marginalização 

das discussões que envolvem big data17, apontando que esse tipo de material vem 

sendo naturalizado, sem que questões como a manipulação de grandes plataformas 

e a condições de produção dentro desses cenários sejam consideradas.  

                                                           
17 “Conjuntos de dados extremamente amplos e que, por este motivo, necessitam de ferramentas 
especialmente preparadas para lidar com grandes volumes, de forma que toda e qualquer 
informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil.” Fonte: 
https://www.infowester.com/big-data.php, acesso em 11 de dezembro de 2017.  

https://www.infowester.com/big-data.php
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Como visto, a proposta metodológica indicada por Hine (2004), que nasceu 

dos seus estudos no campo da biologia, se volta com mais ênfase para as análises 

estruturais das redes digitais, não aprofundando as questões sobre as relações 

sociais e os imaginários que possivelmente estão armazenados e evidenciados no 

ciberespaço. Com a intenção de pensar na Escola da Depressão enquanto 

fenômeno manifestado no virtual que está em total diálogo com questões 

vivenciadas pelos sujeitos no cotidiano das escolas, defendemos a perspectiva de 

Winner (1983, p.1) sobre as “qualidades políticas dos artefatos técnicos” (p.1), 

visando considerar também as formas de poder e autoridade que se manifestam 

nas “máquinas, estruturas e sistemas”. A própria Hine (2004), apesar do caráter 

aparentemente estruturalista da sua proposta, não deixa de reforçar o potencial 

reflexivo dos métodos que nascem dos fenômenos digitais. Isso nos leva a perceber 

que o exercício da Etnografia Virtual é constante e deve considerar as análises 

interpretativas presentes nos textos multimodais que constituem os espaços 

virtuais.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, que vai lidar com sujeitos com 

intensa atividade interativa, será preciso seguir “um caminho indutivo para 

estabelecer leis, mediante verificações objetivas, amparadas em frequências 

estatísticas”, como pontua Chizzotti (2003, p.222). A não presença física do 

pesquisador faz com que seja necessário evitar algumas inconsistências. Para isso, 

autores como Bradley (1993, p. 236) solicitam que os pesquisadores qualitativistas 

“procurem conferir a credibilidade da fonte e do material analisado, que primem pela 

fidelidade na transcrição do material e que busquem posteriormente a confirmação 

dos dados analisados”. A etnografia virtual nos aproxima de correntes como a 

interpretacionista, que faz com que seja possível adotar um caráter mais descritivo, 

onde a presença do pesquisador se faz necessária. Esse engajamento é essencial 

para que essa etnografia não seja vista como “sinônimo supostamente legítimo para 

uma mera observação e monitoramento” (AMARAL, 2010, p.129). 

 

 Os aspectos éticos da pesquisa também precisam ser considerados; é 

importante apontar que “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com 
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a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de 

crítica, canalizador de momentos criativos”, como defende José Filho (2006, p.64). 

Isso significa que procuraremos assumir uma postura íntegra diante do campo de 

análise, seguindo as diretrizes éticas em pesquisas na internet, que defendem os 

direitos humanos à dignidade; o respeito à pessoa e a segurança e proteção aos 

participantes, como sinaliza Markham & Buchanan (2012). Entendemos por ética, 

nesse contexto, o que Glock e Goldim (2003) chamam de estudo do apropriado e 

inapropriado, do correto e do incorreto. É importante que ela guie todos os passos 

da pesquisa, de modo que “a investigação não traga prejuízo para nenhuma das 

partes envolvidas” Dupas (2001, p. 75). 

Diante de estudos como esse, é preciso ficar atento não só aos seus 

benefícios, como aos os possíveis riscos que qualquer abordagem possa trazer aos 

sujeitos cujas manifestações discursivas estejam de alguma forma presentes na 

abordagem metodológica, como se prevê no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Sendo a coleta do corpus e a análise do material realizadas no 

espaço virtual, especificamente em uma página em que o conteúdo é publicado em 

modo público, esse termo, servirá como guia de consulta, não sendo necessário 

aplicá-lo com os autores e comentaristas dos memes. Porém, mesmo a página 

selecionada não possuindo um caráter privativo, será necessário, como defende 

Kozinets (2002), perceber até que ponto às informações contidas nela realmente 

são públicas ou privadas, prezando sempre por um uso consensual das informações 

ali contidas. Isso significa que o pesquisador, a partir dos seus objetivos, precisa 

solicitar todas as permissões necessárias que irão surgir no seu percurso 

metodológico. Cientes que o TCLE não é apenas um texto jurídico, mas um 

instrumento que pode contribuir para a comunicação entre o pesquisador e sujeito 

da pesquisa, como aponta Martin (2002)18, procuramos estabelecer contato com os 

administradores da página, na intenção de estreitar vínculos e discutir questões 

como motivação e fluxo, importantes para essa pesquisa. Solícitos no primeiro 

momento, os administradores, contactados por e-mail, aceitaram responder a uma 

                                                           
18 Caderno de Ética em Pesquisa.  



69 
 

entrevista semiestruturada, ver anexos, porém durante os meses subsequentes não 

obtivemos resposta. Desse modo, garantimos que todos os cuidados serão 

tomados no que se refere ao anonimato dos sujeitos e a checagem dos dados, afim 

de prezar pela credibilidade da pesquisa. 

É preciso pontuar que para respeitar as bases conceituais, metodológicas e 

a essência interativa do campo de análise, adotamos uma visão que nos permitiu 

atuar como agentes observadores que mesmo enxergando o fenômeno a partir de 

um prisma analítico, estaremos sempre preocupados em respeitar a dinâmica dos 

espaços coletivos, como a Escola da Depressão, onde os sujeitos estabelecem 

suas relações de identificação, materializam e propagam aquilo em que acreditam.  

 

3.1 Como chegar na Escola da Depressão? 

 

Se qualquer usuário inserir a palavra “escola” na caixa de busca do 

Facebook, disponibilizada na parte superior esquerda da barra principal de 

navegação, como podemos perceber na Imagem 6, a própria plataforma sugere 

inicialmente uma lista prévia com nomes de páginas e grupos onde o termo aparece. 

O sistema cria, nesse momento, uma espécie de funil que, como afirma Eli Pariser 

(2011), representa de alguma maneira o que pode ser tomado como relevante para 

determinado usuário, utilizando-se de outras palavras, de forma programada, essa 

filtragem disponibiliza uma lista com os resultados potencialmente acessíveis. A 

página Escola da Depressão, como podemos ver, foi, nesse caso, a primeira 

indicação sugerida na pesquisa, o que nos leva a considerar logo no início do 

processo a atuação de novos atores, os algoritmos. 
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Imagem 6. Pesquisa com a palavra “escola” na Caixa principal de busca no Facebook 

  

                            Fonte: Facebook 

 

Autores como Kitchin (2014) afirmam que os algoritmos são atores que agem 

de forma objetiva e imparcial, ou seja, são realizações que apresentam fragilidades, 

por serem essencialmente incertos, possuírem tempo de duração curto e atuarem 

a partir de programação prévia. Por outro lado, Gillespie (2014) defende que a ideia 

de algoritmo como imparcial “o certifica como um ator sociotécnico confiável, 

confere relevância e credibilidade aos seus resultados e mantém a aparente 

neutralidade do seu provedor em face às milhões de avaliações que faz” 

(GILLESPIE, 2014, p. 179). No entanto, essa aparente neutralidade mascara o fato 

de que tais listas são formadas de acordo com a relevância e os critérios escolhidos 

pelos administradores desses provedores, mesmo adotados a partir das escolhas 

dos sujeitos e dos respectivos grupos de interesse. Isso significa que qualquer 

pesquisa realizada no Facebook, como a realizada anteriormente, vai levar em 

consideração o histórico de interações do perfil que está solicitando a busca. Esse 

processo é dinâmico e, naturalmente, está em constante desenvolvimento. A pesquisa 

realizada em um dia, por exemplo, pode não trazer os mesmos resultados no dia 

seguinte, cada uma das buscas preza pela personificação.  
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 Sobre a criação das fanpages19, sabe-se que qualquer usuário do Facebook 

pode criá-las, o próprio Facebook disponibiliza um simples tutorial20 que auxilia na 

configuração da nova página.  De acordo com a própria plataforma, os três 

principais passos são: um nome para a sua página e uma breve descrição da sua 

empresa, uma foto de perfil e de capa21 e por fim, a ação que você deseja que as 

pessoas realizem quando visitam a sua Página. 

 

 Apesar de informar, conforme Imagem 7, que toda a configuração é gratuita, 

a lógica é abertamente voltada para a monetização. Independente da sua natureza, 

o Facebook espera que o usuário, agora chamado de anunciante, ao criar sua 

própria página, se enxergue como um empresário, como um dono de uma marca, e 

assim impulsione suas publicações a partir de uma ferramenta chamada Audience 

Network, que permite a expansão de campanhas, ou seja, divulgação de postagens, 

a partir de pagamento antecipado. Essa dinâmica serve para grandes marcas e para 

produtores de conteúdo independentes, qualquer usuário da plataforma pode ter 

acesso a essa política.  De acordo com dados divulgados por Sheryl Sandeberg, 

diretora de operações do Facebook22, a rede possui atualmente mais 65 milhões de 

anunciantes ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Termo em inglês que significa Páginas de Fã, no Brasil traduzido apenas como Página. 
 
20 Conjunto de instruções ou explicações relativas a um assunto específico.  
 
21 As páginas do Facebook precisam utilizar uma foto de perfil, que servirá como ícone (logo) nas 
interações que ela proporcionar, e uma foto de capa, uma espécie de banner personalizado que 
pode ser visto no topo da página.  
 
22 Dados publicados pela revista Forbes em abril de 2017. 
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Imagem 7. Página principal de para a criação de uma fanpage 

 

       Fonte: Facebook 

 

 

 Ao escolher a opção “ver todos os resultados para escola” (Imagem 6) somos 

direcionados para uma outra página, Imagem 7, onde é possível manipular uma 

série de filtros que auxiliam na busca do conteúdo desejado. A combinação 

sequencial da opção “página”, na barra superior interna, mais a categoria “qualquer 

categoria”, nos indica a Escola da Depressão como primeira opção, o que reforça a 

boa pontuação dela no sistema de algoritmo adotado pela plataforma. Esse status 

se deve também ao fato de que nenhuma outra fanpage brasileira que use o termo 

“escola” possua um número maior de curtidas e seguidores23. Diante disso, é 

possível supor que a Escola da Depressão possua atualmente, entre as outras 

                                                           
23 Percebe-se, antes do filtro, que é possível marcar a categoria “verificada” na lateral esquerda, essa 
opção diz respeito às páginas e perfis que foram verificados pelo Facebook como autênticos: isso 
significa que o Facebook confirmou que esta é uma página ou perfil autêntico dessa figura pública, 
empresa de mídia ou marca. É o que acontece, por exemplo, com a página da revista paulista “Nova 
Escola”, que possui aproximadamente 1,1 milhões de curtidas. Fonte: Facebook.  
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páginas, uma maior chance de ser indicada como primeira opção no sistema de 

busca. Com a possibilidade de criar sua própria marca e se lançar como autor 

independente da sua própria plataforma, milhares de sujeitos atuam hoje como 

criadores de conteúdo. 

 

Imagem 8. Lista com as páginas encontradas após a pesquisa com o nome “escola”. 

 

     Fonte: Facebook. 

 

A Escola da depressão até o dia 14 de janeiro de 2018 possui exatamente 

2.795.679 curtidas, sendo 2.819.993 o número de seguidores24. Como visto no 

recorte da sua aba biográfica25, Imagem 4, a página se coloca como um 

personagem fictício, o que nos leva a refletir sobre a necessidade comunicativa de 

se colocar como um “eu”, quer dizer, como um ator que pode ser reconhecido pela 

                                                           
 
24 É possível seguir só as publicações do Facebook sem necessariamente ter curtido a página, ou 
seja, você visualiza as postagens da página, mas não será contabilizado entre os curtidores.  
25 Toda fanpage possui uma aba na lateral direita, onde é possível encontrar um resumo com seus 
principais dados, incluindo o tamanho da comunidade (número de seguidores / número de curtidas) 
que conseguiu formar.  
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coletividade. Sobre emissores que produzem realidades dentro do espaço virtual, 

Sibilia (2008) diz 

 

É uma ficção necessária, pois somos feitos desses relatos: eles são a 
matéria que nos constituiu enquanto sujeitos. A linguagem nos dá 
consistência e relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que 
resulta desse cruzamento de narrativas se (auto) denomina eu. (SIBILIA, 
2008, p.31). 

 

Imagem 9. Páginas encontradas após a pesquisa com o nome “escola”. 

 

                                                   Fonte: Facebook 

 

 O processo de ficcionalização da escola, transformada aqui em personagem, 

nos leva a compreender que a constituição de fanpages, como a Escola da 

Depressão, é possível, principalmente porque a sua natureza está fortemente 

atrelada ao processo de simulacrização da realidade. Ou seja, o móvito para a 

existência de páginas desse tipo e as práticas sociais engendradas dá-se pelo 

compartilhamento de ideias imaginárias, e pela multiplicidade interpretativa que 

provoca adesão ou resistência. O consumidor, em sua manifestação coletiva, 

precisa estabelecer vínculos com a proposta, reconhecendo e se familiarizando com 
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aquilo que está sendo posto discursivamente, já que “a própria vida tende a se 

ficcionalizar recorrendo aos códigos midiáticos” (SIBILIA, 2008, p.196). Booth 

(2010) chama o investimento de tempo e energia com os objetos de mídia de 

“encantamento” (BOOTH, 2010, p.11), um envolvimento que só é possível diante 

de um receptor que se sente cada mais ativo dentro dos processos de consumo, 

como pontua Jenkins (2009). 

 

 Ao lado do quadro onde estão as informações básicas da Escola da 

Depressão, logo abaixo da seção “sobre”, é possível ampliar os dados clicando na 

opção ver tudo, conforme Imagem 4. Ela nos leva para outra aba onde estão 

presentes o nome do usuário26, as informações de contato, como e-mail, o link de 

direcionamento para outras redes sociais, a frase que resume a identidade da 

página e a declaração de autoria completa, ambas escritas pelos administradores, 

como visto na Imagem 10.  

 

 Percebe-se que a equipe brinca com a aplicação de provas, informando que 

ao seguir a página o usuário estará em contato com as melhores e absurdas 

respostas. Cientes que ainda hoje “[...] o nosso exercício pedagógico escolar é 

atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma do ensino e 

aprendizagem” (LUCKESI, 2002, p. 18), é curioso perceber como a relação entre 

prova e acerto vem carregada de ironia, mostrando que essa é uma unidade de 

sentido importante, e que por ocupar esse espaço de destaque, deve ser 

reconhecida por um número grande de usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 O Facebook permite que os criadores da fanpage criem automaticamente um nome de usuário, 
precedido de @. No caso da Escola da Depressão temos @EscolaDepress1. 
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Imagem 10. Página ‘sobre” com dados sobre a Escola da Depressão. 

Fonte: Facebook 

 

 A declaração de autoria, por sua vez, mostra primeiro que a página é 

uma extensão de um perfil que já existia no Instagram27, que ela é 

especializada em humor acadêmico e entretenimento, pontuando que “todo o 

conteúdo é cuidadosamente selecionado para que pessoas de todas as idades 

e gêneros possam ter a melhor experiência possível.” A ideia de humor 

acadêmico não é nova, antes da expansão das mídias digitais, outros gêneros, 

como a piada e a charge, utilizavam os espaços formais de educação como 

tema. Com o crescimento das redes sociais digitais, esse tipo de humor passou 

a ser organizado e produzido por sites específicos, como o 

                                                           
27 A Escola da Depressão nasceu em 23 de julho de 2015 no Instagram, rede social criada em 6 de 
outubro de 2010, onde é possível publicar fotos e vídeos entre seus usuários. Na mesma data ela 
migrou para o Facebook. Atualmente os dois perfis são atualizados paralelamente, já que essas 
duas redes pertencem ao mesmo grupo e podem ser interligadas.  Por possuírem naturezas 
diferentes, tendo cada uma delas suas próprias práticas interativas, escolhemos o Facebook por 
possuir até hoje um número maior de seguidores e consequentemente uma maior possibilidade de 
alcance.  
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posgraduando.com28 (Imagem 11) que atualmente possui uma aba chamada 

Humor na pós, onde costuma postar memes, tirinhas e relatos sobre a vida 

acadêmica. Atualmente, conforme o próprio sistema de pesquisa da plataforma, 

existem outras milhares páginas no Facebook que utilizam o humor para falar 

da escola, da universidade, ou dos agentes envolvidos no e com o processo de 

ensino aprendizagem. 

 

Imagem 11. Recorte da página principal do posgraduando.com 

 

 

 

Fonte:  posgraduando.com 

 

 O Facebook só autoriza a criação de páginas com nome similares se cada 

uma delas pertencerem a categorias diferentes. Para utilizar a mesma categoria, é 

preciso que os futuros administradores alterem alguma letra do nome, podendo 

usar, por exemplo, letras maiúsculas ou minúsculas para diferenciá-las. Para termos 

uma ideia da abrangência do uso desses termos, criou-se a Tabela 1 (em anexo) 

que mostra um levantamento realizado com a combinação dos termos Escola/ 

Depressão na barra de pesquisa do Facebook (ver Imagem 12), nela é possível 

contabilizar a quantidade de páginas criadas a partir dessa associação, a categoria, 

o nome de usuário e a quantidade aproximada de curtidas recebidas por cada uma 

delas. Foram contabilizadas 61 páginas, que totalizam 2.812.693 curtidas. Esses 

                                                           
28 http://posgraduando.com/ 
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dados nos levam a concluir que a Escola da Depressão não é um evento isolado29, 

muitos outros sujeitos criaram, mesmo que não levem adiante, sua própria rede 

seguindo uma linha de atuação possivelmente similar.  

 

Imagem 12. Lista com algumas páginas sugeridas a partir da associação entre os termos 

“escola” e “depressão” 

 

Fonte: Facebook 

 

 Ao nomearem a escola que imaginam como “Da Depressão”, essas páginas 

revelam que existe um movimento de identificação que ultrapassa os limites da 

virtualidade, o que nos leva a refletir sobre os agenciamentos entre o que está no 

virtual e fora dele, como afirma Deleuze (1996)  

 

As imagens virtuais são tão pouco separáveis do objeto atual quanto este 

daquelas. As imagens virtuais reagem, portanto, sobre o atual. Desse 

ponto de vista, elas medem, no conjunto dos círculos ou em cada círculo, 

um continuum, um spatium determinado em cada caso por um máximo de 

tempo pensável. A esses círculos mais ou menos extensos de imagens 

virtuais correspondem camadas mais ou menos profundas do objeto atual. 

                                                           
29 Não é possível confirmar qual página foi criada primeiro, o Facebook não disponibiliza a data de 
criação para os visitantes.  
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Estes formam o impulso total do objeto: camadas elas mesmas virtuais, e 

nas quais o objeto atual se torna por sua vez virtual (DELEUZE, 1996, p. 

174). 

 

Esse levantamento nos ajuda a perceber que não só existe uma grande 

quantidade de sujeitos que enxergam a escola como um espaço passível de 

significação e ressignificação no virtual, como boa parte deles utilizam das mesmas 

estratégias discursivas para materializar, com humor, aquilo que pensam sobre a 

escola e sobre as experiências que ela possibilita.  Os prints30 abaixo (Imagens, 13, 

14 e 15) foram retirados das 3 páginas com maior número de curtidas após a Escola 

de Depressão; neles é possível identificar uma similaridade no que diz respeito ao 

uso do gênero meme e suas intencionalidades, como também perceber que duas, 

das três páginas, são de escolas que existem fisicamente. Perceber que os próprios 

alunos identificam a escola em que estudam como da depressão e criam páginas 

sobre elas no Facebook31, nos leva a ratificar que existem muitos pontos de 

convergência entre a escola imaginada dentro e fora do virtual. Esse raciocínio 

também nos ajuda a refletir sobre o fenômeno da depressão, ou seja, sobre algumas 

páginas de diversos segmentos e não só sobre escolas que, com um tom sarcástico 

e carregado de humor, também imprimem uma visão crítica sobre muitas 

instituições sociais em atividade no país.  

 

 

                                                           
30 O Print é o resultado de uma imagem capturada a partir do print screen, que é uma tecla comum 
nos teclados de computador. No Windows, quando a tecla é pressionada, captura em forma de 
imagem tudo o que está presente na tela (exceto o ponteiro do mouse e vídeos) e copia para a Área 
de Transferência. Fonte: Wikipédia.  
 
31 Das 61 páginas contabilizadas, 16 foram criadas com nomes de escolas localizadas em vários 
estados do Brasil.  
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Fonte: Facebook  

 

 

 

 

Fonte: Facebook 

 

Imagem 14. Meme retirado da página 

Escola Sapopemba da depressão. 

@EESapopembadaDepressao 

Imagem 13. Meme retirado  

da página I.E.E da Depressão. 

@EscolaNormalMemesJF 
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Fonte: Facebook 

  

 Dados como esses também nos levam a reforçar que, como apontado 

anteriormente, ela possui mais chances de ser sugerida pelo sistema de busca do 

Facebook, já que contabiliza um número de seguidores maior que as três páginas 

verificadas que utilizam a palavra escola no seu título, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Dados referentes às três páginas verificadas que utilizam o termo “escola” no título. 

Nome da página 
Verificada 

utilizando o 
termo ‘escola” 

Número de 
curtidas 

Número de 
seguidores 

Escola de Bolo 2.575.270 2.552.713 

Nova Escola 1.187.442 1.173.093 

Escola do Amor - 
The Love School 

1.036.604 1.041.530 

                             

                       Fonte: Própria 

 

Imagem 15. Meme retirado da Escola 

da Depressão 

@EscolaDaDepressao01 
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 A presença dos memes nesse universo de páginas é um fator relevante e 

que também nos leva a atestar o seu valor dentro dos jogos interativos. Após a 

criação da fanpage, produzir memes, utilizando recursos simples32, é um movimento 

possível, os criadores sabem que através deles é possível conquistar uma audiência 

que já consegue intencionalmente ou intuitivamente captar e se relacionar os 

discursos que estão postos e passíveis de compartilhamento. Na seção seguinte, a 

materialização do meme dentro da Escola da Depressão será o principal tema a ser 

debatido.  

 

3.2 Reconhecer e categorizar: um passeio pelos corredores da Escola da 
Depressão  
 

 Percebe-se que a entrada do pesquisador em campo constitui-se como uma 

etapa metodológica importante, já que o percurso percorrido até as portas da Escola 

da Depressão evidencia questões fundamentais, como o caráter mercadológico 

adotado pela plataforma e a constituição algorítmica dos espaços interativos. Como 

foi dito no início desse capítulo, no que diz respeito a organização do material 

disponibilizado pela página no período entre janeiro e março de  2007, optamos por 

dialogar com a Análise de Conteúdo (AC), a qual possibilita que materiais como 

esse sejam “submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 1977, p. 96), sem 

impedir que “as impressões, representações, emoções, conhecimentos e 

expectativas” (FRANCO, 2008, p. 52) do pesquisador sejam anuladas.   

 

 Por muito tempo a AC foi vista como um método que anulava qualquer forma 

de subjetividade, buscando apenas revelar dados considerados fiéis. Sobre isso, 

Bendassolli (2013) lembra que ela muitas vezes foi tomada como um recurso para 

finalidades específicas nas pesquisas, isto é, como uma técnica desconectada da 

teoria, que não dialogava prioritariamente com a natureza dos fenômenos 

investigados. Essa percepção fez com que várias pesquisas eliminassem as 

                                                           
32 É possível criar memes de muitas formas, utilizando programas como o paint, clássico editor de 
imagens do sistema Windows, ou até mesmo sites e aplicativos especializados nesse tipo de gênero, 
como o Gerador de Memes e o Meme Creator, ambos podem ser acessados gratuitamente.  
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possíveis aplicabilidades do fenômeno e fragilizasse o uso de certas técnicas.  Foi 

a partir da década de 1960 que, como diz Hogenraad (2003), o computador pessoal 

de interface gráfica do usuário possibilitou maior rapidez e precisão, codificação e 

categorização dos textos que vinham sendo analisados a partir da AC. Com o 

passar do tempo outros elementos também contribuíram para a ressignificação das 

práticas adotadas por ela, entre eles está a inferência, vista aqui como “processos 

cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e 

considerando o respectivo contexto, constroem uma nova representação 

semântica” (MARCUSCHI, 2008, p. 249). 

 

 Bardin (1977, p. 38), por exemplo, defende que a AC não só consiste em “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, mas também 

infere e pensa sobre as condições de produção (ou eventualmente, de recepção), 

a partir de indicadores, quantitativos ou não. Com a possibilidade de inferir e 

interpretar os dados e indicadores, a AC também passou a ser chamada por alguns 

pesquisadores de Análise Crítica de Conteúdo (ACC). Ou seja, passou a ser vista 

como um caminho para que algumas incertezas sejam ultrapassadas, permitindo 

que o pesquisador respeite a sua visão teórica baseando-se em conceitos ligados 

à semântica estatística do discurso e vise à sua leitura inferencial a partir da 

identificação objetiva que caracteriza as mensagens presentes no seu corpus, como 

pontua Weber (1985). 

 Para trabalhar com a ACC, faz-se necessário também que a intuição, a 

imaginação e a criatividade estejam presente na definição das categorias que 

posteriormente serão analisadas, sem esquecer, como aponta Freitas, Cunha, & 

Moscarola (1997) de manter os rigores éticos da pesquisa.  Apesar do conflito 

conceitual entre quantitativo e qualitativo, todas as etapas, sistematizadas abaixo, 

nos ajudaram a perceber com maior clareza o modus operandi da Escola da 

Depressão, principalmente porque não eliminaram o contato direto e fluído com 

outras áreas do conhecimento. 
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 Bardin (1977) divide a Análise de Conteúdo em três etapas: 1) pré-análise, 

onde as categorias são formuladas, 2) exploração do material, 3) o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação; as duas últimas, nessa pesquisa e por 

questões de organização, foram realizadas paralelamente e condensadas em um 

capítulo próprio. Na fase de pré-análise olhou-se especificamente para a 

constituição do corpus, pensando na sua dimensão e na direção futura de análise. 

Durante os três meses de observação etnográfica, por exemplo, foram publicados 

450 memes na página Escola da Depressão33, conforme Tabela 3.   Esse indicador 

aponta não só para um fluxo intenso de publicações, como sugere que regras de 

recorte sejam adotadas na intenção de facilitar a categorização e o processo 

analítico. 

 

Tabela 3. Números de memes publicados na Escola da Depressão entre janeiro e março de 2017. 

Mês Números de 

Memes 

publicados 

Janeiro 121 

Fevereiro 170 

Março 159 

Total 450 

                                        Fonte: Própria 

  

 Os 450 memes foram printados com os seus respectivos dados de 

publicação, que incluem: a data da postagem, o comentário do administrador, o 

número de curtidas e compartilhamentos34 e dois comentários dos usuários, 

                                                           
33 A página raramente publica outro tipo de conteúdo, no período de tempo analisado apenas 3 links 
com postagens sobre o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foram postados. Todos eles com 
matérias sobre prazos e liberação das notas.  
 
34 O Facebook libera dados precisos e arredondados referentes ao número de curtidas e 
compartilhamentos recebidos por cada postagem, optou-se pela segunda opção por ser a sugerida 
quando clicamos para exibir o meme em tela cheia.  
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obedecendo a ordem de relevância35 adotada pela plataforma, conforme exemplo 

abaixo (Imagem 16). 

Imagem 16. Esquema com elementos textuais e imagéticos presentes no primeiro meme publicado 

pela página Escola da Depressão em 2017. 

 

 

Fonte: Facebook 

 

  Para a formulação das categorias de análise e em respeito ao fluxo adotado 

pelos administradores, optou-se pela leitura dos memes individualmente, deixando 

que as marcas discursivas de cada um deles, oriundas das relações intermediárias 

e das incursões recíprocas entre os elementos textuais e imagéticos, que criam os 

contextos dos mais diversos, atuassem como determinantes na criação das 

categorias que seriam adotadas. Esse processo fluído e dinâmico reforça a ideia já 

abordada, de que as imagens e as palavras, nos memes, interagem entre si, 

complementam-se e muitas vezes esclarecem-se. McCloud (2008), por exemplo, 

um teórico que por muitos anos estudou a composição dos quadrinhos, propõe uma 

categorização com sete possíveis relações entre o texto e a imagem, entre elas está 

                                                           
 
35 É possível ler os comentários em ordem cronológica de publicação ou usar um filtro para ler os 
mais relevantes, em outras palavras, os que recebem mais curtidas ou novos comentários dos 
usuários.  
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a combinação interseccional, onde palavras e imagens ampliam ou elaboram seus 

sentidos umas sobre as outras. Essa visão se aproxima bastante da relação de 

complementaridade proposta por Souza (2009), onde o código imagético e o código 

verbal são equivalentes, ou seja, a mensagem só é inteligível quando a relação 

entre eles é reconhecida e clara. 

 Na medida em que a leitura dos memes era realizada, procurou-se 

sistematizar um uma tabela onde fosse possível criar uma categorização prévia, o 

que Bardin (1977) chama de Categorias Iniciais. Através desse processo foi 

possível extrair os significados temáticos que aparecem com determinada 

frequência na amostra, conferindo assim uma organização mais sistemática e 

passível de entendimento. A constituição dessas categorias se deu a partir dos 

grandes enunciados que envolvem um número considerável e variável de temas, 

entendo aqui como tema aquilo que contribui para a coerência semântica do 

discurso, ou seja, os traços de sentidos recorrentes que permitem a coerência.  

  

 Diante do que foi exposto sobre os memes, é esperado que todas essas 

categorias estabeleçam relações de proximidade e distanciamento entre si, o que 

nos leva a acreditar que através da análise relacional entre elas será possível 

exprimir conhecimento, novos significados.  Em resumo, todo processo de escolha 

e de delimitação foi determinado pelos temas que estavam relacionados ao objeto 

de pesquisa, os memes, e identificados a partir dos enunciados materializados pelos 

sujeitos. Entendemos assim que um conjunto de categorias, quando estruturado 

com cautela, pode criar as condições favoráveis para que as inferências e 

interpretações reflitam adequadamente os objetivos propostos.   

 

 No processo de categorização inicial, não existem regras no que diz respeito 

a nomeação ou quantidade dessas categorias. Bardin (1977, p.149) chama esse 

tipo de técnica de “não apriorísticas” ou “acervo”, já que todas elas irão emergir 

totalmente daquilo que é produzido pelos dos sujeitos da pesquisa. Adotando essa 

postura, evita-se assim definir um roteiro que limitaria a abrangência de temas que 



87 
 

possivelmente não se encaixem nas categorias previamente estruturadas pelo 

pesquisador. 

 

 Finalizado o processo de reunião dos memes que compõem a amostra, 

iniciou-se a primeira leitura de cada um deles. Na tabela abaixo é possível 

vislumbrar a primeira lista de categorias temáticas criada a partir da leitura 

cronológica dos memes, ou seja, do dia 01 de janeiro de 2017, até o dia 31 de março 

do mesmo ano. 

 

Tabela 4. Tabela com as categorias iniciais pensadas a partir da leitura dos memes publicados pela 

Escola da Depressão. 

 

Categorias Iniciais 

Provas/Trabalhos 

Relação Aluno-Aluno 

Férias 

Escola X Universidade 

Metodologia do Professor 

Futuro 

Notas 

Prazos 

Interesse 

Relação Aluno - Professor 

Celulares/Internet/Redes Sociais 

Comportamento 

Relação Aluno - Família 

Ações do Aluno 

Outros (temáticas não relacionadas 
diretamente ao universo escolar) 

                                          

                                      Fonte: Própria 

 

 Configuradas a partir das impressões do pesquisador, essas categorias 

refletem um processo de organização mais subjetivo, que nesse momento busca 

apenas identificar e relacionar os enunciados presentes na materialização 

discursiva de cada meme.  Esse processo é fundamental para que os recortes de 

contexto e de registro, como defende Bardin (1977), possibilitem uma categorização 

que possua um grau de fidelidade com o objeto a ser analisado. Entende-se por 

recorte de contexto aquilo que indica a amplitude da mensagem, ou seja, a 
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dimensão dos significados. No caso dos memes, o recorte de contexto é percebido 

a partir da relação entre algumas unidades, como por exemplo, o tópico frasal e a 

imagem. Já os recortes de registros são percebidos na amostra, ou seja, são os 

segmentos de conteúdo temático que se configuram enquanto unidades. Nesse 

caso, tomando como base as unidades propostas por Bardin (1977), conforme 

Quadro 1 abaixo, optou-se pelas seguintes bases conceituais: 

 

Quadro 1. Esquema para construção das unidades de contexto e de registro 

 

Unidades de contexto 

Tópico frasal –> imagem –> conexões e inferências realizadas pelo 

pesquisador36 - > tema 

 

  

Unidade de Registro DESCRIÇÃO FINALIDADE OU USO 

O tema Descobrir os núcleos de 

sentido que compõe a 

comunicação. 

Permite que as 

motivações, opiniões, 

atitudes, valores, 

discursos, crenças, 

aceitações e negações 

sejam estudados. 

  Fonte: Própria 

 

 

 É importante pontuar que não existe relação de hierarquia entre as etapas 

que compõem a identificação das unidades de registro, visto que como foi dito no 

capítulo 2, os memes possuem uma natureza bastante dinâmica, não permitindo 

em essência que métodos de identificação e análise promovam qualquer tipo de 

                                                           
36 Entende-se por conexões e inferências realizadas pelo pesquisador o conhecimento prévio necessário para 

compreensão dos sentidos colocados nos memes, já que muitos deles fazem referência direta ou indireta aos 

artefatos culturais que ganham espaço nas redes digitais, com ênfase para a cultura pop, composta, por exemplo, 

por gêneros imagéticos como o cinema, a TV e os vídeos publicados no Youtube.  
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engessamento que venham a dificultar ou diminuir a leitura do pesquisador. Isso 

significa, em síntese, que o analista tem como principal função a identificação das 

unidades de contexto que lhe permitam compreender com maior clareza as 

unidades de registro. Todo esse ciclo operacional tem como principal objetivo 

individualizar as unidades para facilitar a compreensão do analista e dos possíveis 

leitores.  

 

 Ao exigir do pesquisador um intenso ir e vir ao material analisado, as 

categorias iniciais são reanalisadas com o objetivo de verificar a possibilidade de 

uma nova classificação, sempre levando em consideração a natureza das unidades 

de registro temático já estruturadas na etapa anterior. O exemplo abaixo (Imagem 

17) revela primeiro como os memes foram lidos, ou seja, todo o processo de 

compreensão dos seus possíveis significados, e segundo, como se deu o processo 

de transição entre as categorias iniciais e categorias finais.  

 

Imagem 17. Meme publicado dia 02 de fevereiro de 2017. 

 

    Fonte: Facebook 
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Unidades de contexto:  

 

1) tópico frasal: Quando você não sabe a resposta da pergunta, mas se recusa a 

deixar em branco. 

 

 

2) Imagem: Foto de um muro onde é possível ver um buraco que está sendo 

preenchido por tijolos de forma aleatória, sem uniformidade e forçando um encaixe.  

 

 

3) Conhecimento prévio: não existe unidade linguística que necessite de uma leitura 

externa ao que está expresso na relação entre o texto verbal e imagético.  

 

Unidade de registro (tema): 

  

Alunos que não conseguem deixar a questão da prova em branco. 

 
Categoria Inicial (1): Provas/Trabalhos 

 
Categoria inicial (2): Nota 

 

Como é possível verificar, os memes possuem uma natureza estrutural e de sentido 

bastante complexa, podendo, por exemplo, trazer à tona dois ou mais contextos que 

convergem, principalmente por tratarem, nesse caso, de temáticas que estão 

inseridas no complexo sistema de educação formal. Sendo assim, é natural que 

muitos deles estejam presentes em mais de uma categoria, criando interseções 

interessantes para o processo de análise37. 

 

                                                           
37 No próximo capítulo essas interseções estarão identificadas.  
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 Finalizado o processo de leitura e de formação das Categorias Iniciais, com 

um desenho esquemático das unidades de contexto e registro, foi possível trabalhar 

especificamente com 4 categorias finais, avaliando os pontos de contato entre elas 

e a possibilidade de sintetizar o número total, respeitando sempre as 

especificidades de cada uma. O Quadro 2 abaixo, formulado a partir dos 

pressupostos de Bardin (2006), mostra o processo de organização final das 

categorias, assim como o conceito norteador de cada uma delas e o número 

respectivo de memes encontrados. 

 

Quadro 2. Processo de constituição e organização das categorias 

Categoria Inicial 

(Tema) 

Conceito Norteador Número de 

Memes 

identificados 

em cada 

categoria inicial 

Categoria Final Número de 

memes 

identificado 

dentro da 

amostra 

Relação aluno-aluno Evidencia a dinâmica 

entre os estudantes 

diante das vivências 

escolares. 

 

66 

 

 

 

 

Relações entre 

agentes 

envolvidos, 

dentro e fora da 

escola, no 

processo 

educacional 

formal dos 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

119 

Relação Professor -

Aluno 

Revela o olhar dos 

alunos sobre o papel 

exercido pelos 

professores.   

 

 

41 

Relação aluno-

família 

Aponta, em linhas 

gerais, para o olhar da 

família no que diz 

respeito ao 

acompanhamento do 

desempenho dos 

estudantes.   

 

 

12 

Interesse Revela o interesse dos 

alunos diante da 

necessidade de 

frequentar o ambiente 

escolar. 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

Comportamento Mostra como os 

alunos se comportam 

diante das obrigações, 
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dos rituais e dos 

materiais didáticos 

impostos e/ou 

solicitados pela 

escola. 

 

136 

 

 

 

 

 

Pertencimento Ações do aluno Revela algumas das 

estratégias utilizadas 

pelos alunos diante do 

contexto em que estão 

inseridos.   

 

 

20 

Férias Revela como os 

alunos se sentem no 

período de férias e 

como eles lidam com o 

retorno às aulas. 

 

 

32 

Provas/ 

trabalhos 

Explora a relação dos 

alunos com os 

sistemas de avaliação 

utilizados pelas 

escolas. 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos e 

avaliativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 

Prazos Revela a visão dos 

alunos sobre os 

prazos determinados 

pela rotina estudantil. 

 

11 

Metodologia do 

professor 

Indica a avaliação dos 

alunos sobre a 

atuação e a didática 

utilizada pelos 

professores. 

 

 

42 

Notas Mostra o como os 

alunos se sentem 

afetados pelo sistema 

de notas. 

 

44 

Celulares 

/Internet/Redes 

Sociais 

 

 

 

 

Ilustra como os alunos 

se relacionam com os 

dispositivos 

tecnológicos dentro e 

fora do ambiente 

escolar. 

 

 

15 
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Escola X 

Universidade 

Foca na visão sobre a 

possível ida para a 

Universidade, assim 

como discute a 

diferença entre as 

vivências da escola e 

do ensino superior.   

 

 

25 

 

 

 

 

Desempenho e 

Projeto de Vida 

 

 

 

 

 

66 

Futuro Revela os anseios 

sobre o término da 

vida escolar e a 

necessidade de 

entrada no mercado 

de trabalho 

 

 

41 

Outros38 Agrupa temáticas que 

não estão vinculadas a 

realidade da escola. 

 

 

19 

 

 

Outros 

 

 

19 

Fonte: Própria 

 

 Durante o processo de transição entre as categorias iniciais e finais, foi 

possível compreender como a Escola da Depressão se relaciona com a rotina dos 

estudantes. Ao procurar atingir o maior número de seguidores, os administradores 

acompanham com bastante cuidado o calendário estudantil. No mês de janeiro, por 

exemplo, os memes sobre o período de férias são frequentes, nos meses seguintes, 

já com as aulas em andamento, eles vão ficando cada vez menos constantes, 

aparecendo apenas quando é necessário reforçar a ideia de que sentem falta desse 

período do ano, ver Imagem 18. Em contrapartida, as postagens que dizem respeito 

a rotina e as vivências permitidas e exigidas pela escola ganham mais força com o 

início do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Os memes presentes nessa categoria tratam de temáticas que não estabelecem relação com o 
ambiente escolar, a maioria deles são referentes a propagandas ou postagens sobre inveja e traição 
com foco em relacionamentos amorosos.  
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Imagem 18. Meme publicado dia 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                          Fonte: Facebook 

 

 Como foi pontuado, o uso dos memes imprime um caráter bastante complexo 

e que exige um grau de interpretação e análise bastante cuidadoso. É natural, 

também, que por se tratar de uma realidade repleta de nuances e de contrastes, as 

categorias ora se sobreponham, ora se complementem. Identificar cada uma dessas 

nuances é não só papel do pesquisador, mas se configura como um desafio para 

quem elabora as postagens e para o público receptor, já que exige um grau de 

compreensão e reconhecimento bastante peculiar. Esse caráter, por exemplo, 

impede que os procedimentos metodológicos estejam desconectados da análise, 

reforçando o caráter transdisciplinar que envolve esse tipo de pesquisa. Ao analisar 

o quadro de formação das categorias, é possível identificar, por exemplo, o grau de 

relação entre algumas delas, ou seja, o número de memes que tratam ao mesmo 

tempo de duas ou mais temáticas. 

 

 Chizzotti (2003) defende que “a descrição minudente, cuidadosa e atilada é 

muito importante”, uma vez que o pesquisador “deve captar o universo das 

percepções, das emoções e das interpretações dos informantes em seu contexto” 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 82). Assim, o próximo capítulo irá discutir cada categoria final 
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individualmente, trazendo os próprios memes como objetos centrais de análise, na 

intenção de refletir sobre a ligação que os sujeitos estabelecem com essas 

publicações e pensar sobre as conexões que podem ser estabelecidas entre a 

Escola da Depressão e o Imaginário Coletivo sobre as inúmeras vivências na qual 

os estudantes estiveram ou ainda estão inseridos. 

 

 A reunião dos memes em categorias finais tornou possível uma leitura mais 

cuidadosa da amostra, permitindo também que algumas temáticas fossem melhor 

aprofundadas. Como foi pontuado, algumas vezes, sabe-se que esses 

agrupamentos apresentam falhas, ou seja, revelam, ao mesmo tempo, 

consonâncias e contrastes, o que não se configura necessariamente um problema, 

já que diante da multimodalidade39 e da polissemia do gênero meme, enquadrá-lo 

poderia gerar um efeito reducionista, enjaulando-o, desconsiderando o caráter 

indiscutivelmente transversal.  

 

 Por ser um gênero discursivo, cuja enunciação depende muito mais do 

contexto comunicativo e da cultura do que das palavras isoladamente, como aponta 

Machado (2005), é o processo de enunciação que permitirá o surgimento de 

unidades de significação contextualizadas. Frente a essa questão, procurou-se, no 

capítulo de análise, relatar e descrever sistematicamente algumas nuances 

percebidas em cada categoria, pontuando, sempre que possível, as relações que 

elas criam entre si e as conexões que muitas vezes extrapolam os limites simbólicos 

da escola.  Foram selecionados para análise não só os memes representativos, ou 

seja, aqueles que carregam na materialidade discursiva os aspectos percebidos na 

maioria, mas também aqueles que destoam, ou seja, que carregam sentidos 

distantes ou até mesmo opostos daqueles propostos pelos conceitos norteadores 

antes citados. 

 

                                                           
39 Refere-se ao “uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais como linguagem [texto 
verbal], imagem, sons e música em textos multimodais e eventos comunicativos” (VAN LEEUWEN, 
2011, p. 668). 
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 Dito isso e em respeito aos processos que envolvem a criação e recepção 

dos memes, assume-se aqui uma postura analítica mais fluída, menos 

hierarquizante, já que o universo que eles habitam é plástico por natureza. Se 

colocar dessa maneira diante do processo de análise não significa que a 

organização tenha sido negligenciada, a escrita procurou seguir um fluxo pré-

estabelecido, mas evitou estar submetida a ele. Para melhor organizar a pesquisa, 

a descrição dos memes seguiu o modelo anteriormente proposto, ou seja, as 

temáticas serão discutidas a partir das unidades de contexto, realizando, quando 

necessário, diálogos com preceitos teóricos40. Todos eles foram analisados em 

diálogo com a categoria em que estão inseridos, ou seja, procurou-se discutir 

brevemente os aspectos mais relevantes presentes em cada uma delas, deixando 

que os próprios memes atuassem como protagonistas, como principais condutores 

dos discursos. 

 

 Esse percurso nos ajuda a compreender melhor não só o que significa a 

Escola da Depressão, mas também nos leva a refletir sobre como os processos de 

ensino e aprendizagem formais permeiam o cotidiano dos alunos; na mesma 

medida em que nos impulsiona a olhar para as significações que giram em torno 

das vivências experimentadas em casa, nas rodas de amigos ou nos espaços de 

lazer. Vivências estas que também chegam nas salas de aula, seja através dos 

relacionamentos afetivos, dos movimentos de rejeições ou até mesmo através das 

mídias tecnológicas que também formam o constructo histórico da educação escolar 

no Brasil.   

 

 

                                                           
40 Os comentários dos sujeitos que interagem com os memes serão transcritos quando relevantes 

para a discussão, já que alguns dos espaços destinados a eles são utilizados para propagandas. Os 
próprios administradores da Escola da Depressão utilizam a barra de comentários para divulgar 
marcas, blogs ou outras páginas com quem possuem parceria. 
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CAPÍTULO 4 -  BOCA NO TROMBONE: O QUE DIZEM OS ALUNOS NA ESCOLA 

DA DEPRESSÃO. 

 

Meme 7.  

                                   Publicado pela página Escola da Depressão no dia 06 de janeiro de 2017. 

 

 

                                                                                Fonte: Facebook 

  

 Diante da vida complexa, que insere os sujeitos em contextos dos mais 

diversos, a escola atua hoje como uma instituição que possui um discurso vital para 

a manutenção ou para a quebra dos valores sociais. Inserida em cenários 

geográficos e políticos bastante desafiadores, sua organização permite o 

surgimento de um rico capital simbólico que se manifesta principalmente nas 

relações entre os sujeitos que dela fazem parte. Enquanto espaço de convivência, 

ela geralmente é vista como uma rede, que conecta realidades e promove o contato 

com o conhecimento científico, mas também a ela cabem outros papéis; 

estabelecidos pelos alunos e pelas relações que eles estabelecem entre si, com 

seus professores e com a família. 
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 Sabendo que a escola também é um espaço onde as relações são 

construídas a partir de expectativas, variando consideravelmente de acordo com as 

funções e os papéis que cada um ocupa dentro da sua rotina, é esperado que os 

119 memes que tratam dessas relações evidenciem questões importantes como: 

hierarquização, vigilância, silenciamento e competitividade. Os professores, por 

exemplo, são vistos quase sempre como agentes de controle, que impedem a 

liberdade de ir e vir, que determinam prazos, exigem, e avaliam constantemente o 

desempenho individual. Essa representação do professor nos leva a perceber como 

as relações sociais estabelecidas no cotidiano “são resultados de representações 

que são facilmente apreendidas”, como defende Moscovici (1978, p.41). Esse olhar 

sobre o professor, nos memes é, “ao mesmo tempo, o produto e o processo de uma 

atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real, confrontando 

e atribuindo uma significação específica” (ABRIC, 1994, p. 188). Por ser processo, 

essa visão nunca representa a realidade, mas sim um fragmento dela, uma visão 

criada por sujeitos que interpretam o mundo e direcionam a comunicação que 

estabelecem entre si a partir do contato com objetos que paralelamente são 

representados. Moscovici (1978) reforça que essas representações não são apenas 

uma opinião, ou imagens construídas sobre algo, mas sim “teorias coletivas sobre 

o real” (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 59). 

 

4.1 Relações entre agentes envolvidos, dentro e fora da escola, no processo 

educacional formal dos estudantes.  
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Meme 8.  

                               Publicado pela página Escola da Depressão no dia 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                    Fonte: Facebook 

 

 No meme abaixo, Imagem 19, curtido por aproximadamente 7,5 mil 

seguidores, evidencia-se a imagem do professor enquanto agente de controle, na 

medida em que só a sua saída permite que os alunos possam ir ao corredor. 

Foucault (1977) denunciou em seus estudos não só a diagramação e a formatação 

prisional das escolas, mas também o fato de que as salas de aula estão sempre sob 

o olhar do professor. 
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Imagem 19. Meme publicado dia 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto 

 

1) tópico frasal: Quando a prof sai da sala e vc e seus amigos vão pro corredor e alguém grita 

dizendo que ela tá voltando 

 

 

2) Descrição da Imagem: caminhão realizando uma manobra dentro de um túnel estreito. 

 

 

3) Elementos contextuais: não existe unidade linguística que necessite de uma leitura externa ao 

que está expresso na relação entre o texto verbal e imagético.  

 

 

 

 A presença física na sala de aula, registrada em atas e diários, torna-se 

assim um dos mecanismos de controle impostos pela escola, o que Foucault chama 

de “micropenalidades do tempo” (FOUCAULT, 1999, p. 159), ou seja, os atrasos, 
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ausências e interrupções das tarefas que fazem parte de uma grande escala de 

punição.  Nos comentários relevantes da postagem é possível perceber as jovens 

Ana Maria e Benaia Jovino41 marcando seus próprios amigos42, rememorando 

eventos similares ocorridos na escola em que estudaram.  Não foram identificados 

nessa categoria memes que estabelecem uma relação de parceria, cumplicidade 

ou afetividade entre alunos e professores. Apenas um deles (Imagem 20) faz 

referência ao fato do professor utilizar um dos alunos como exemplo na sala de 

aula, atitude que provocaria um sentimento de orgulho naquele que acabara de ser 

citado.  

 

Imagem 20. Meme publicado dia 24 de janeiro de 2017. 

 

Fonte: Facebook 

 

 A frase “Quando o professor usa você como exemplo” ganha novo sentido 

ao se relacionar com a pose realizada pelo político Michel Temer43, em uma foto 

retirada de uma entrevista concedida à TV Cultura.  Os comentários postados 

                                                           
41 Nomes Fictícios  
 
42 O Facebook permite que o usuário cite um amigo de forma que uma notificação seja gerada, 
possibilitando que ambos interajam a partir do comentário inicial.  
 
43 Percebe-se que não existe relação entre a figura pública de Michel Temer, nem ao papel político 
ocupado por ele no contexto político daquele ano.  
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mostram que essa também é uma vivência percebida, uma reação compartilhada 

entre alunos, que também aponta para as impressões que eles compartilham entre 

si. A usuária Elis Matias44, traz à tona a lembrança de que o seu caderno estava 

sempre com todas as notificações, são marcadas nessa postagem uma de suas 

colegas e a própria professora. Isso mostra que a visão pessimista sobre o papel e 

a prática exercida pelos professores, aderida e replicada por milhares de seguidores 

da página não representa, evidentemente, em sua totalidade a visão dos estudantes 

sobre a docência, mas revela como algumas questões estruturais e históricas ainda 

se fazem presentes. 

 

 Sobre a relação entre os estudantes com seus pares, os memes mostram 

que no período de férias, as publicações giram frequentemente em torno do desejo 

de rever os amigos, conforme Imagem 21. A relação de amizade entre eles se torna 

uma temática constante e acaba se tornando um exemplo positivo de convivência 

em vários momentos, reforçando assim como esse tipo de vínculo atua como um 

dos pilares mais importantes para a prática educativa, aspecto defendido por Delors 

(1998). Com o início do ano letivo, os memes passam a falar enfaticamente sobre 

o comportamento dos alunos diante das exigências constantes do ambiente em que 

estão inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Nome fictício  
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Imagem 21. Meme publicado dia 15 de janeiro de 2017. 

 

                                                 Fonte: Facebook 

 

 

 Na maioria das vezes esses alunos precisam criar laços de cumplicidade e 

confiança para dividir tarefas. É comum o aparecimento de memes onde um aluno 

assume não ter realizado exercícios, apoiando sua prática no desempenho positivo 

de um amigo de classe. Como foi dito, ao criar os memes, os administradores 

pretendem, com humor, retratar episódios coletivamente reconhecidos, assumindo 

assim o papel daquele que geralmente burla as regras do sistema. 
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Imagem 22. Meme publicado dia 01 de fevereiro de 2017. 

 

                                               Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto:  

 

1) Tópico frasal: “Quando o professor fala que a prova é em dupla e você tem um amigo super 

inteligente” 

 

2) Descrição da Imagem: Dois homens estão abraçados, olhando para a mesma direção, enquanto 

um terceiro come algo sentado logo atrás.  

 

 

3) Elementos contextuais: Estão abraçados nos bastidores, Tyler Posey e Dylan o'brien, atores da 

série Teen Wolf . 

 

 No meme acima, Imagem 22, o gesto de afeto compartilhado entre os atores 

da série, como visto, foi o elemento imagético encontrado para representar a reação 

dos alunos ao decidirem realizar a prova em conjunto, a inteligência de um deles, 
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faz com que a escolha do outro seja necessária e oportuna para um melhor 

desempenho. O enunciado busca estabelecer referência direta com aqueles que já 

precisaram do apoio de amigos para pontuar bem nas avaliações. Importante 

perceber que à metodologia adotada pelo professor que desencadeia o evento e 

que, nos comentários relevantes as pequenas narrativas mostram um 

posicionamento contrário, duas alunas, por exemplo, relatam que mesmo juntas, 

não conseguiriam se sair bem.  

 

 Outra característica percebida nos memes onde a relação aluno-aluno se 

manifesta é a avaliação individual baseada geralmente no desempenho do amigo. 

Na maioria deles, os alunos que não se adaptam ao sistema de avaliação e que 

possuem notas altas falam em tom de comédia sobre como os próprios amigos 

estão sempre na dianteira. Apesar do teor cômico, percebe-se uma recorrência 

desse tema (ver Imagem 23), o que revela uma possível inquietação por parte 

daqueles que se sentem diminuídos frente ao sistema avaliativo que, com 

frequência, categoriza e hierarquiza os alunos. 

 

Imagem 23. Meme publicado dia 15 de janeiro de 2017. 

 

  

Fonte: Facebook 
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 É preciso pontuar que as transformações vividas por uma sociedade 

exaustivamente produtivista, impactam diretamente no conceito de educação 

escolar que faz parte do cotidiano de milhões de estudantes no Brasil. O 

componente trabalho, por exemplo, foi introduzido na Lei de Diretrizes e Bases 

oficialmente em 1996, sendo rapidamente visto como um elemento que “detém 

estreita relação com a educação geral e a conservação do conhecimento” 

(TEIXEIRA, 1999, p.97). Concepções como essa são rapidamente naturalizadas e 

criam até hoje um ambiente de extrema competitividade dentro das salas de aula.  

Muitas escolas, por sua vez, ainda possuem elementos potencializadores que 

contribuem para a manutenção desse contexto. Boa parte de suas práticas, como 

o próprio sistema de avaliação, criam hierarquias, impondo a delação, a competição, 

“as odiosas comparações”, a “rivalidade nas notas” (VARELA; ÁLVAREZ-URÍA, 

1992, p. 91-92).  

 A relação entre a família e a escola, por sua vez, é um tema bastante 

discutido na bibliografia sobre a educação escolar no Brasil. A constituição de 1988 

já trazia no Artigo 205 que a educação era um dever compartilhado entre Estado e 

família. Seguindo essa linha de raciocínio, autores como Diogo (1998) defendem 

que o núcleo familiar “é um espaço privilegiado de construção social da realidade 

em que, através das relações entre os seus membros, os factos do quotidiano 

individual recebem o seu significado.” (p.37). Em outras palavras, a família “cumpre 

sua   função   ideológica   em   complementação   a   outros   agentes sociais”, 

(REIS, 2001, p. 103). Percebe -se hoje uma heterogeneidade no que diz respeito a 

formação dos núcleos familiares no mundo, o que reitera o fato de que ela 

é uma instituição social que está “sempre   variando   através   da   história   e   

apresentando   até   formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, 

conforme o grupo social que esteja sendo observado.” (PRADO, 1981, p.12).   As 

relações entre a família e a sociedade são assim caracterizadas por “um   processo   

de   influências   bidirecionais”, entre os seus membros e os diferentes ambientes 

que compõem os sistemas sociais, dentre eles a escola, como aponta Polonia 

(2005, p. 22). 
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Imagem 24. Meme publicado dia 15 de janeiro de 2017. 

 

                                            Fonte: Facebook 

 Nos memes, as questões sobre diversidade não surgem, existe uma 

simplificação conceitual, que enxerga família apenas como um agente que possui 

resumidamente quatro papéis: punir, monitorar, cobrar e diminuir as expectativas e 

a imagem dos estudantes. Mães e pais são constantemente citados e na maioria as 

vezes estão apenas exigindo notas maiores ou rebaixando seus próprios filhos 

(Imagem 24) diante daqueles vistos como “mais inteligentes”. A família, nesse caso, 

é vista apenas como formadora de indivíduos obedientes e disciplinados, em outras 

palavras, como uma instituição que diante da perspectiva de futuro, preza para que 

os estudantes estejam aptos para lutar pela   ascensão   social   e   econômica. 

Essa visão reflete o posicionamento de Foucault (1999), ao apontar que o poder 

não está restrito aos muros institucionais, mas ocorre também através de práticas 

sociais exercitadas pelos sujeitos. Todos os memes publicados fazem referência 

direta ao contexto educacional, nenhum outro tipo de relação externa foi percebida. 

O núcleo familiar, explicitamente, atua como uma extensão do mesmo poder 

exercido pela escola no papel dos professores. 
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Imagem 25. Meme publicado dia 9 de fevereiro de 2017. 

 

   Fonte: Facebook 

 

 

Unidades de contexto:  

 

1) tópico frasal: “Filho, vc viu a reportagem do menino que passou em 11 faculdades de med...” 

 

2) Descrição da Imagem: Colagem com seis fotos onde vários personagens de séries e filmes 

reviram os olhos impacientemente. 

 

3) Elementos contextuais: As unidades linguísticas, vc e med, típicas contações presentes na 

internet, são respectivamente você e medicina.  

 

 No meme acima (Imagem 25) é possível identificar como a cobrança exercida 

pela instituição familiar se manifesta a partir de comparações, mostrando como a 

aprovação é uma resposta esperada por eles e que a expectativa gira em torno dos 
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status alcançado por cursos popularmente conhecidos por serem os mais 

concorridos45. Nos comentários, os usuários tentam desconstruir o jogo discursivo 

presente no meme, contestando o fato de que passar em onze faculdades não 

significa muito, já que ele “só vai estudar em um lugar mesmo kkkkk”, como aponta 

o usuário Lourinaldo46. Durante os três meses de imersão na página, todos memes 

onde o termo família, pai ou mãe apareceram reproduziam discursos muito 

similares, ou seja, a família é aquela cujos membros ocupam um papel de 

hierarquia, monitorando as bolsas e os livros dos seus filhos, adotando práticas de 

punição quando as notas estão baixas e curiosamente agindo sempre em função 

da permanência dos filhos nas escolas, conforme imagem 9. Existe assim um 

reconhecimento de que a permeância, mesmo obrigatória dos filhos, é algo 

imprescindível, reforçando aqui o papel redentor e transformador que a escola ainda 

carrega, como defende Luckesi (1994). 

 

Imagem 26. Meme publicado dia 9 de março de 2017. 

 

Fonte: Facebook 

                                                           
45 De acordo com dados publicados pelo INEP, os cursos de Administração, Pedagogia, Direito, 
Medicina e Educação Física foram os mais procurados no SISU 2017.  
 
46 Nome fictício  
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 Conforme foi pontuado na metodologia, durante o processo analítico 

procurou-se perceber quais as interseções temáticas entre as categorias finais, a 

fim de perceber como os discursos se entrelaçam na complexa rede de significados 

que os memes carregam e criam. No que tange as relações temáticas estabelecidas   

entre a categoria Relações entre agentes envolvidos, dentro e fora da escola, no 

processo educacional formal dos estudantes, com outras categorias finais, 

percebeu-se que os comportamentos, a atuação dos professores e os 

procedimentos metodológicos e avaliativos criam interseções significativas, o que 

nos leva a perceber como os agentes que atuam no sistema formal de educação 

ainda estão imersos em contextos onde dois elementos persistem: a especificação 

da vigilância e o desejo de tornar os dispositivos de controle cada vez mais 

funcionais, como reforça Foucault (1999). 

 Paralelamente, ainda no que diz respeito aos discursos presentes nos 

memes dessa categoria, é possível apreender que os laços construídos em torno 

dos eventos ritualísticos da educação escolar ainda apontam para a existência de 

um sistema opressivo bastante eficiente, onde o poder, como também aponta 

Foucault (1999), ainda está nas mãos daqueles que estão autorizados a agir de 

forma arbitrária e coercitiva. No que diz respeito a essa questão, vale considerar 

também em quais condições esses discursos podem ser lidos como verdadeiros ou 

falsos, já que, como aponta Greimas (1983), nos processos de interação, o 

enunciatário quase sempre partilha valores, um “crer comum” (p. 509), 

potencialmente reconhecido pelos sujeitos. Curiosamente, nenhum dos memes 

questiona diretamente esses lugares, não havendo mobilização para que se faça 

frente a esse poder por meio de movimentos de resistência. Em resumo, as análises 

dessa categoria amostral apontam para ideia de que as relações entre os agentes 

que participam ou interferem no processo educacional formal estão condicionadas 

à obrigatoriedade, ou seja, refletem padrões hierárquicos que inviabilizam a 

autonomia dos sujeitos, assim como dificultam a manifestação de contextos mais 

igualitários.   
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4.2 Pertencimento 

 

Meme 9.  

                                 Publicado pela página Escola da Depressão no dia 12 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                                                  Fonte: Facebook 

 

 Os memes pertencentes a essa categoria explicitam como os estudantes 

lidam com o fato de estarem vinculados à escola. Nesse momento, emergem 

discursos que apontam para um sentimento de aprisionamento, onde certos 

processos de condicionamento, como a impossibilidade de frequentar a escola, se 

manifestam a partir da rotina que vivenciam. A maior parte das publicações fala 

sobre frequência, descrevendo práticas que poderiam estar sendo vivenciadas caso 

a escola não existisse.  Outros, revelam quais as estratégias encontradas e 

adotadas pelos alunos para lidar com os processos práticos do cotidiano escolar. 

Memes publicados nas semanas que antecedem o término das férias, até o início 

de fevereiro, quando as aulas oficialmente começam no Brasil, são importantes para 

compreender como esse sentimento de pertença se manifesta. 

 

 

 



112 
 

Imagem 27. Meme publicado dia 12 de fevereiro de 2017. 

 

                                   Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto:  

 

1. Tópico frasal: “Eu acordando cedo para ir pra aula”. 

 

2) Descrição da Imagem: O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, deitado em uma maca, cercado 

por policiais, aparentemente sendo colocado em uma ambulância. 

 

3) Elementos contextuais: No dia 16 de novembro de 2016, vazaram imagens do político sendo 

conduzido à força pela Polícia Federal por suspeita de compra de votos em Campos dos Goytacazes47 

 

 O meme acima (Imagem 27), compartilhado por 3.236 usuários, busca retratar uma 

situação corriqueira na vida dos estudantes, acordar e ir para a escola. A analogia 

desse momento com a imagem de um político sendo conduzido à prisão reforça o 

discurso de que a escola é um lugar indesejado, que encarcera. Percebe-se nessa 

                                                           
47 Município do interior do estado do Rio de Janeiro. 
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categoria que, além do fato de que vão reencontrar alguns amigos 48, os aspectos 

positivos que dizem respeito ao sentimento de pertencimento não são apontados, ir à 

escola é quase sempre visto como um ato de tortura.   

Imagem 28. Meme publicado dia 12 de fevereiro de 2017

 

Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto:  

 

1) tópico frasal: “Quando lembro que amanhã começa tudo de novo” 

 

2) Descrição da Imagem: imagem do personagem Stewe apontando uma arma para a própria boca. 

 
3) Elementos contextuais: Stewe é um personagem da sitcom norte-americana Uma Família da 
Pesada, criada por Seth MacFarlane em 1999, é famosa por abordar temas sociais com humor, de 
forma bastante caricata e estereotipada.  

 

 Contraditoriamente, um dos memes desse grupo apresentou uma 

manifestação, nos comentários, que não corroborava com essa linha de raciocínio. 

Publicado no dia 5 de fevereiro, o meme acima (Imagem 25) recebeu comentários 

                                                           
48 Aspecto já pontuado na seção anterior.  
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como o da usuária Roseane49., que após realizar a marcação de uma amiga que 

divide a mesma sala de aula apontou que gostou do primeiro de dia de aula por 

causa do vice-diretor, enquanto o usuário Victor50, por sua vez, revelou que estava 

a esperava da volta às aulas. Essa quebra de expectativas, entre o que está 

manifestado nos memes e a reação dos seguidores da página, não é algo 

permanente, ocorre em menor número, de forma pontual, mas mostra que o 

movimento de rejeição e de não aderência é possível, já que as identificações são 

na maioria das vezes baseadas em experiências particulares, que ganham 

expressões com diferentes medidas na coletividade. É interessante considerar que 

a imagem possui um caráter bastante violento, o que também contribui para que a 

sua aderência seja relativamente prejudicada. 

 

 Os comentários são fonte rica para que possamos compreender como essa 

noção de pertencimento é percebida. Apesar dos memes apontarem para uma visão 

pessimista, enxergando a escola como um lugar a ser evitado, os seguidores, a 

partir das suas próprias experiências podem refutar essa concepção. Cientes de 

que as escolas estão inseridas em contextos bem específicos, os memes que 

tematizam o comportamento dos alunos dentro do sistema escolar retratam 

vivências que ultrapassam limites geográficos, tocando quase sempre em questões 

que são reconhecidas por estudantes que vivem em realidades das mais distintas. 

Muitos deles também retratam comportamentos reproduzidos fora da escola, mas 

que impactam no desempenho que possuem dentro dela. O meme abaixo (Imagem 

29), por exemplo, contrariando as marcas discursivas que sugerem uma falta de 

comprometimento com o que é exigido pela dinâmica escolar, apresenta uma 

narrativa onde o aluno é colocado como um sujeito que também se esforça e que 

está preocupado com o seu desempenho. Os comentários revelam experiências 

distintas, enquanto o usuário Bernardo Braz51 refaz o tópico frasal para “Quando eu 

não aprendo a matéria, depois de 12 horas estudando sem parar”, pontuando que 

                                                           
49 Nome fictício  
 
50 Nome fictício  
51 Nome Fictício  
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o fato de estudar por muito tempo não significa que tenha aprendido o que deveria 

no final, a usuária Amelie Ferreira52 afirma que essa foi uma experiência que viveu 

com outra amiga. 

 

Imagem 29. Meme publicado dia 28 de fevereiro de 2017. 

 

                                         Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto:  

 

1) tópico frasal: “Quando eu aprendo a matéria depois de 12 horas estudando sem parar” 

 

2) Descrição da Imagem: imagem da personagem lisa sentada, com uma expressão de felicidade 

apesar dos olhos vermelhos 

 
3) Elementos contextuais: Lisa é uma personagem da sitcom norte-americana os Simpsons, criada 
por Matt Groening para a Fox Broadcasting Company e também famosa por trazer críticas sociais, 
com humor, nos seus episódios.  

 

 A relação que os estudantes estabelecem com a escola também envolvem a 

configuração estrutural que ela possui, sua organização em disciplinas e os horários 

estabelecidos pelos cronogramas. Como visto na Imagem 30, o comparecimento na 

                                                           
 
52 Nome Fictício   



116 
 

escola nos dias de sábado permite que surjam comportamentos específicos, como 

a realização de um churrasco dentro da sala. No comentário do administrador, que 

acompanha o compartilhamento do meme, o termo parça53 indica que a relação 

entre os alunos nessa ocasião é de amizade. A intenção é pontuar que aulas nesses 

horários estão de alguma maneira ocupando um espaço que poderia estar sendo 

gasto com atividades mais lúdicas, na impossibilidade de vivê-las fora da sala de 

aula, transfere-se a festividade para dentro dela. Nos comentários, mais uma vez, 

as marcações indicam que essa é uma situação reconhecida como possível, mas 

ainda não vivenciada por alguns deles. 

 

Imagem 30. Meme publicado dia 11 de fevereiro de 2017. 

  

Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto:  

 

1) tópico frasal: “Quando eu tenho aula dia de sábado” 

                                                           
53 No uso popular significa amigo, companheiro, parceiro para todas as horas.  
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2) Descrição da Imagem: imagem de um garoto, possivelmente em uma sala de aula, onde estão 

presentes vários elementos, refrigerantes e carnes, que indicam a realização de um churrasco.  

 

3) Elementos contextuais: Algumas escolas realizam aulas aos sábados na intenção de cumprir a 

carga horária.  

 

 Os memes da categoria Pertencimento reproduzem essa lógica, trazem 

situações cotidianas e apontam para o comportamento dos alunos diante delas, 

porém, um deles (Imagem 31), curiosamente, não só foi criado a partir de 

componentes diferentes daqueles até agora apresentados, como aponta para uma 

problemática social inesperada. Composto por um print onde é possível ler a 

manchete de uma notícia, mais uma frase que faz referência a realização dos 

trabalhos de conclusão exigidos em algumas escolas. Tirando as postagens sobre 

o ENEM, que serão discutidas em breve, esse é o único meme que utiliza um 

acontecimento factual retratado pelo jornalismo. Apesar de estar situado na 

categoria, a publicação mostra que os alunos reconhecem a necessidade de 

preservação e segurança dos trabalhos que executam. 

Imagem 31. Meme publicado dia 08 de fevereiro de 2017. 

 

  Fonte: Facebook 
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4.3 Procedimentos metodológicos e avaliativos 

 

 

Meme 10.  

                               Publicado pela página Escola da Depressão no dia 26 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                              Fonte: Facebook 

 

 Os procedimentos avaliativos também são elementos essenciais para a 

formação do estudante. A massificação das mídias e o avanço dos estudos voltados 

para as práticas pedagógicas permitem que modelos dos mais diversos sejam 

implementados nas escolas, possibilitando que o estudante construa conhecimento 

e identifique continuamente as suas dificuldades e potencialidades. “Isto não quer 

dizer que a escola seja uma instituição estática e absolutamente reprodutiva do que 

já existe.”, como aponta Medina (2000, p. 19). A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no art. 24, inciso 

V, afirma que o aluno deve ser avaliado “com prevalência dos aspectos qualitativos 
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sobre os quantitativos.” Os PCNs (1997, p.81) seguem a mesma linha de raciocínio, 

apontando que é importante “romper com a concepção tradicional de avaliação, o 

ato de avaliar não se restringe ao fracasso ou sucesso, classificação ou reprovação, 

mas norteia a intervenção pedagógica, com objetivo de interpretar os 

conhecimentos desenvolvidos e apreendidos pelos alunos.” Os parâmetros (1997) 

também indicam que os sistemas avaliativos não atuem de forma estática, ou seja, 

funcionem como processos de análise acerca das aprendizagens construídas. 

 Em contraponto ao que defendem as políticas, os memes que compõem essa 

categoria revelam a visão do aluno diante de práticas avaliativas ainda bastante 

tradicionais. Trabalhos e provas, sempre cobrados dentro de prazos estabelecidos, 

são vistos como instrumentos de poder que prenunciam vantagens a partir das 

notas recebidas. Na mesma medida em que emergem discursos contra esse 

sistema, surgem outros onde é possível perceber que os estudantes se percebem 

como sujeitos que precisam atravessar essa etapa. No meme abaixo (Imagem 32), 

por exemplo, mesmo diante da alegação de não ter estudado para a prova, a 

realização da prova é mantida. O humor, construído com base na imagem do 

candidato fora do padrão exigido pelas competições, revela que os memes, ao 

utilizaram os marcadores textuais “eu “e você”, retratam o olhar do aluno que na 

maioria das vezes não se adapta às práticas e que constantemente refuta e ironiza 

os contextos. Diante do fato de que prazos, trabalhos e provas são instrumentos 

legitimados, que buscam, de maneira sutil, perpetuar uma realidade onde o aluno 

se sinta culpado, é surpreendente que os memes sinalizem uma conduta de 

descrédito, diminuindo o valor social desses indicadores. 
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Imagem 32. Meme publicado dia 01 de janeiro de 2017. 

 

                                          Fonte: Facebook 

 

Unidades de Contexto 

 

1) tópico frasal: “Quando você não estudou pra prova mas vai fazer assim mesmo” 

 

2) Descrição da Imagem: Quatro homens de sunga, três deles com corpos definidos e um não, 

participam de uma competição.  

 

3) Elementos contextuais:  Imagem viralizou na internet por trazer registros de um concurso de 

fisiculturismo onde um dos candidatos não apresentava a mesma definição corporal dos outros.  

 

 Apesar do caráter cômico e das inúmeras postagens sobre notas baixas e o 

acúmulo proposital de tarefas obrigatórias, que indicam uma aparente relação de 

descomprometimento, os memes sobre as notas do ENEM apresentam um discurso 

diferente. Dos 186 memes que compõem essa categoria, 6 deles trazem como 

temática as notas obtidas no exame, geralmente divulgadas em janeiro de cada 

ano. Em todas elas existe um tom perceptível de expectativa, com fortes marcas 
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discursivas e imagéticas que indicam preocupação. No meme a seguir (Imagem 33), 

por exemplo, postado no dia da liberação do resultado por parte do Ministério da 

Educação54, a reação de melancolia expressa nas imagens sinaliza o 

reconhecimento de que o exame possui uma importância para sua trajetória, e que 

o resultado negativo impacta diretamente no seu emocional como veremos adiante, 

também no seu projeto de vida. Não foram encontrados memes que tratem de 

questões mais específicas, como as regras de aplicação do exame ou o seu 

significado enquanto política educacional, todos eles ficam exclusivamente na 

reação diante do resultado.  

 

Imagem 33. Meme publicado dia 18 de janeiro de 2017. 

 

                                     Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto  

 

1) tópico frasal: “Quando eu lembro que a nota do ENEM sai hoje” 

                                                           
54 O MEC liberou as notas do ENEM no dia 18 de janeiro de 2017.  
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2) Descrição da Imagem: colagem com recortes de quadros clássicos onde as figuras retratadas 

estão expressando tristeza e melancolia 

 

3) Elementos contextuais:  É comum encontrar memes que ressignificam as obras artísticas, 

buscando utiliza-las para propósitos e fins temáticos quase sempre distintos daquele idealizado pelo 

artista ou pela crítica especializada.  

 

 Em termos de reconhecimento, é perceptível a negação dos processos 

avaliativos e metodológicos, principalmente quando aqueles adotados diretamente 

pelos professores são referidos. Entende-se aqui que 

A metodologia de ensino – que envolve os métodos e as técnicas – é 
teórico-prática, ou seja, ela não pode ser pensada sem a prática, e não 
pode ser praticada sem ser pensada. De outro modo, a metodologia de 
ensino estrutura o que pode e precisa ser feito, assumindo, por 
conseguinte, uma dimensão orientadora e prescritiva quanto ao fazer 
pedagógico, bem como significa o processo que viabiliza a veiculação dos 
conteúdos entre o professor e o aluno, quando então manifesta a sua 
dimensão prática (ARAÚJO, 2006, p. 27). 
 

 O conjunto de ações desenvolvidas pelos professores, evidentemente, visa 

alcançar objetivos próprios, todos eles dependentes da realidade em que estão 

inseridos. Nos memes, por sua vez, o retrato dessas práticas ainda soa como se os 

docentes atuassem dentro de roteiros prescritivos, totalmente voltados para 

métodos esquemáticos e mecanicistas. Alguns deles apontam para questões, de 

ordem estrutural, que ainda são reproduzidas nas escolas, como a falta de 

comunicação entre as áreas do conhecimento. Nessa categoria, 8 memes falam 

sobre professores que tratam suas próprias disciplinas como um universo fechado 

em si mesmo.  
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Imagem 34. Meme publicado dia 28 de fevereiro de 2017. 

 

Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto  

 

1) tópico frasal: “Quando o professor acha que só existe aa matéria dele e passa trabalho” 

 

2) Descrição da Imagem: duas listas de papel gigantes estendidas no chão.  

 

3) Elementos contextuais:  a relação entre os elementos textuais e imagéticos se constrói com base 

na ideia de que as folhas representam o acúmulo de trabalhos realizados para uma só disciplina.   

 

 O meme acima (Imagem 34), ao propor uma relação entre o quantitativo 

excessivo de trabalhos solicitado por um professor, em detrimento do que eles 

precisam realizar nas outras matérias, mostram como alguns aspectos inerentes ao 

desenvolvimento do aluno, como a rotina, o ritmo de aprendizagem e suas vivências 

extra-escolares são pouco contemplados, ou seja, estão em dissonância com as 

vivências cada vez mais complexas dos estudantes.  
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 Outro fator importante na configuração da cultura estudantil, que participa 

ativamente do processo de ensino-aprendizagem e também impacta nas relações 

sociais é o uso das tecnologias. A internet, os smartphones e as redes sociais 

digitais ocupam hoje um lugar central nas salas de aula. As mudanças trazidas pela 

virtualidade são inúmeras, principalmente no que tange ao seu contato com outras 

culturas e as formas de produzir conhecimento. Surpreendentemente, o quantitativo 

de memes que tratam exclusivamente da presença da tecnologia na vida escolar 

são relativamente menores em comparação aos outros. Apesar dos conflitos ainda 

perceptíveis no que toca o desenvolvimento de atividades pedagógicas mediadas 

pelos recursos tecnológicos, as publicações revelam, por exemplo, uma 

naturalização do uso de celulares e redes sociais dentro das salas de aula, ou seja, 

não foram identificados memes que tratassem de situações onde fosse possível 

detectar algum tipo de resistência ou proibição por parte dos agentes controladores 

dos espaços educativos. O meme abaixo (Imagem 35) exemplifica bem esse 

processo de adesão, apontando como o ato de copiar o que foi colocado no quadro 

não é mais visto como uma obrigação, tendo sido substituído pela câmera 

fotográfica dos aparelhos celulares. Na própria publicação, que utiliza a mensagem 

“Marque seus amigos” na aba de compartilhamento, os comentários indicam que 

essa é uma prática comum. Se antes os alunos dividiam anotações escritas entre 

si, agora eles trocam imagens. 

Imagem 35. Meme publicado dia 22 de março de 2017. 

 

 Fonte: Facebook  
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Unidades de contexto  

 

1) tópico frasal: “Quando o professor diz “já podem copiar” ” 

 

2) Descrição da Imagem: Cantora Adele fotografando algo (ou alguém) em uma janela. 

 

3) Elementos contextuais:  O sentido é construído na relação entre o tópico frasal, o uso do aparelho 

celular para concretizar o registro e a expressão de felicidade da cantora. 

 

 Da mesma maneira, outros memes apontam como o uso da internet é mais 

atrativo que os estudos, um deles chega a se referir ao uso de fone de ouvidos como 

o melhor material didático a ser utilizado na hora da aula. Como afirma Gadotti 

(2005), “cada dia mais pessoas estudam em casa, pois podem de lá acessar o 

ciberespaço da formação e da aprendizagem à distância, buscar fora, a informação 

disponível nas redes de computadores interligados, serviços que respondem às 

suas demandas de conhecimento.” O meme abaixo (Imagem 36), por sua vez, 

sintetiza bem o valor atribuído aos dispositivos virtuais dentro desse contexto. 

Estando o aluno no processo de conclusão dos estudos, os agradecimentos no 

momento de formatura são direcionados ao Google, Wikipédia55 e aos professores, 

o que demonstra, de certa maneira, como a construção coletiva, emergente da 

multiplicidade de intercâmbios entre professores, seus métodos e tecnologias, pode 

sustentar um trabalho pedagógico que seja reconhecido pelos estudantes. 

 

 

 

 

                                                           
55 A Wikipédia é um projeto de enciclopédia colaborativa, universal e multilíngue estabelecido na 
internet sob o princípio wiki. Tem como propósito fornecer um conteúdo livre, objetivo e verificável, 
que todos possam editar e melhorar. A plataforma é bastante utilizada por alunos na realização de 
atividades, sendo bastante criticada por alguns professores. Fonte: Wikipédia  
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Imagem 36. Meme publicado dia 10 de fevereiro de 2017. 

 

                                     Fonte: Facebook 

 

 É importante reforçar que mesmo os memes não trazendo em sua 

composição temas como acessibilidade, proibição do uso de celulares ou até 

mesmo problemas de ordem psicossocial causados pelo uso excessivo de 

aparelhos celulares, as escolas brasileiras ainda caminham no que diz respeito ao 

inevitável diálogo entre a sala de aula e as mídias digitais. Como defende Mercado 

(1999), é necessário, além da capacitação dos professores, que exista um projeto 

educacional que articule o trabalho docente ao uso criativo das tecnologias, em 

função de objetivos concretos.  Atitudes como essa impactam diretamente na rotina 

e desempenho dos alunos, e são elementos importantes no que diz respeito ao 

desempenho que eles necessitam conquistar em função de um futuro imprevisível.  
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4.4 Desempenho e Projeto de vida 

 

Meme 11.  

                                  Publicado pela página Escola da Depressão no dia 30 de janeiro de 2017. 

 

 

                                                                             Fonte: Facebook 

 

 As relações entre os agentes, a estrutura ofertada e as práticas pedagógicas 

são muito importantes na qualidade da aprendizagem, são fatores que afetam não 

só no desempenho do aluno, como também interferem na perspectiva de futuro que 

eles manifestam. Diante disso, revela-se importante refletir, por exemplo, sobre 

como os indicadores de avaliação são percebidos e de que maneira eles 

determinam aquilo que será vivenciado após o término do Ensino Médio. 

 Os memes dessa categoria evidenciam que o tema aprovação é recorrente, 

as postagens tratam das provas realizadas no término do terceiro ano do Ensino 

Médio e de exames, como o ENEM. Diferente dos memes que tratam da realização 

de provas e trabalhos, já discutidos na seção 4.3, está presente a ideia de que as 

inúmeras cobranças estão relacionadas diretamente com a projeção de futuro. A 

transição entre o ensino regular e a possível entrada na Universidade, manifestada 
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no gênero, revela como o processo de adultização é precoce e se volta para 

questões complexas, como a inserção no mercado formal, conforme visto no meme 

abaixo, Imagem 36. Segue a lógica de que sendo o curso superior uma etapa 

importante para o ingresso na vida profissional, nela o estudante encontrará uma 

realidade tão opressora como aquela vivenciada nas escolas.   

 

Imagem 37. Meme publicado dia 25 de março de 2017. 

 

    

 

 

 

 

                                   Fonte: Facebook 

 

 A “noção de incerteza” (PETTERS, 2008, p. 25) é preenchida 

humoristicamente com enunciados sobre a não aprovação ou apontam para um 

projeto de vida totalmente voltado para a conquista de bens materiais. O meme 

abaixo (Imagem 38), por exemplo, ao reproduzir a tela de liberação do Resultado 

do SISU56, explicita como a ideia de fracasso é permanente e como se matricular 

nos cursinhos é a única alternativa possível diante da não possibilidade de ingresso. 

Fatores que contribuem para adesão do jovem oriundo da escola pública ou do 

estudante que se autodeclara negro, ao Ensino Superior, como a política de cotas, 

não são encontrados. Por outro lado, 7 postagens pertencentes a essa categoria 

falam sobre o desejo de ingressar em Universidades Públicas, focando 

exclusivamente na gratuidade. Um deles, Imagem 38, chega a citar o pagamento 

                                                           
56 O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é um sistema de reserva de vagas, organizado pelo 

Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de Ensino Superior oferecem vagas 
para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Fonte: Portal do MEC 
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do FIES, programa do Governo criado em 1999 para substituir o Programa de 

Crédito Educativo – PCE/CREDUC que objetiva financiar a graduação no Ensino 

Superior de estudantes que não são capazes de arcar com os custos da sua 

formação. 

 

Imagem 38. Meme publicado dia 18 de fevereiro de 2017. 

 

                                             Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto  

 

1) tópico frasal: “Terminei a faculdade/Tem o FIES” 

 

2) Descrição da Imagem: na esquerda, um homem com óculos escuro joga notas de dinheiro 

aparentemente de uma varanda, na direita, um outro homem recolhe notas de dinheiro da água de 

uma piscina.   

 

3) Elementos contextuais:  não é necessário identificar se as imagens fazem parte da mesma 

narrativa imagética ou audiovisual, o sentido está apoiado na simultaneidade dos eventos que elas 

são capazes de produzir.  

 

 Evidente que a vida acadêmica proporcionará o contato com outros métodos, 

novas fragilidades, com grupos de diversas faixas etárias e com interesses dos mais 
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diversos. Diante das questões apontadas, há que se refletir sobre como esse Ensino 

Superior é entendido, ou seja, como os discursos sobre ele são reproduzidos, tanto 

no que diz respeito a acolhida que receberão, como também no que tange aos 

novos projetos pedagógicos que serão ofertados. Os memes falam do ensino 

superior como uma experiência menos cercada de aparelhos punitivos, onde a 

possibilidade de ir e vir é possível, porém apontam muitas vezes para a noção de 

que ele é também uma extensão da vida escolar, já que também está carregado de 

práticas avaliativas e hierarquizantes, como aponta Foucault (1999). Mesmo 

fazendo piadas com essa realidade, as postagens evidenciam uma preocupação 

com futuro, principalmente quando revelam o que é entendido como um projeto de 

vida bem-sucedido, conforme o meme abaixo (Imagem 39).  

 

Imagem 39. Meme publicado dia 06 de março de 2017. 

 

Fonte: Facebook 

 

Unidades de contexto  

 

1) tópico frasal: “Eu em 2017/ Eu em 2022” 
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2) Descrição da Imagem: na esquerda, uma mulher lendo, completamente cercada de livros, na 

direita, uma outra mulher descansa ao lado de uma taça em um lugar paradisíaco.    

 

3) Elementos contextuais: não é necessário identificar se as imagens fazem parte da mesma 

narrativa imagética ou audiovisual, o sentido está apoiado na passagem de tempo (5 anos) 

sinalizada pelo tópico frasal e revelada também nas imagens. 

 

 Nesse caso, apesar do meme manifestar que o esforço com os estudos 

realizado no presente pode proporcionar um futuro cercado de riquezas, com 

acontece na maioria deles, o usuário Afonso57 faz um comentário que contrapõe 

bastante essa ideia. O pequeno texto, que descreve uma realidade completamente 

diferente, focada no esforço necessário para essas conquistas, recebeu 64 curtidas, 

sendo o mais relevante entre os outros 533 publicados na mesma postagem, 

evidenciando, mais uma vez, que o movimento de adesão, ao que está colocado 

nos memes é mais complexo do que parece. O processo de identificação, nesse 

caso, mostra que é possível evocar aspectos da realidade, sugerindo que é vasta a 

gama de implicações que estão entrelaçadas nesse processo de transição entre a 

vida do estudante e a do sujeito produtivo que, compulsoriamente, precisa atender 

ao mercado. 

 Pensar em cada uma dessas categorias e na forma como elas se relacionam 

nos leva a perceber que vivemos um momento bastante paradoxal, visto que os 

cenários de atuação social estão em processo de amadurecimento, na maioria das 

vezes se mostram incertos e repletos de ambiguidade. O modelo de escola que 

instituído nos últimos séculos revela não só uma necessidade de aprendermos a 

lidar com a descontinuidade e fluidez do pensamento, em virtude das mudanças 

que de forma transversal atingem concomitantemente as instituições educacionais, 

econômicas e até ambientais. Os alunos colocam a “boca no trombone” porque mais 

do que ninguém estão entre uma realidade ainda bastante ancorada em práticas e 

                                                           
57 Nome fictício  
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leis cartesianas do século passado e um presente onde as demandas estão em 

constante transformação, ou seja, revelam que as epistemologias estão em crise. A 

preocupação excessiva com os prazos, exames e evidentemente com o mercado 

de trabalho, apontam para um modelo educacional ainda bastante dependente de 

preceitos racionais, categóricos e objetivos, excluindo o fato de que precisamos 

construir modelos de aprendizagem que reflitam as complexas dimensões 

relacionais, afetivas e comportamentais do presente. O processo analítico deixa 

claro que estamos atravessando um processo de transição, ou seja, caminhamos 

imersos em uma sociedade que se organiza e se orienta não mais pelas tiranias 

das regras, pelo excesso de regras e sim com o mínimo de proibições e o máximo 

de escolhas possíveis, como defende Lipovetsky (1983).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Meme 12.  

                                Publicado pela página Escola da Depressão no dia 06 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                                                   Fonte: Facebook 

 

 Os estudos de Duran (2010, p. 194) apontavam para o que ele chamava de 

“rebelião das imagens”, um movimento que buscava questionar intensamente o 

racionalismo e o estruturalismo, na tentativa de ampliar a realidade “raquítica”, 

transformando-a em um “real mais complexo”, onde as potencialidades humanas, o 

lúdico, o onírico encontrassem lugar. O autor afirmava que era preciso entender a 

linguagem e a fantasia como elementos constituintes do imaginário, isto significa 

que através das manifestações humanas é possível convergir as imagens em torno 

de núcleos organizados, com o objetivo de lançar uma nova luz sobre os 

comportamentos íntimos e sociais dos sujeitos. Ao realizarmos um passeio na 

Escola da Depressão, enxergando-a de perto, registrando e analisando suas 
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marcas discursivas, percebemos como a nossa imaginação sobre os objetos, 

espaços e relações sociais, ainda reflete ideias tão enraizadas na história, verdades 

que de alguma maneira contaminam as práticas presentes nas nossas vidas até 

hoje. Dessa maneira, cabe assinalar que a construção do imaginário coletivo sobre 

a escola é um processo, uma ação permanente e dinâmica, que hoje sofre influência 

direta dos processos interativos em constante manifestação no ciberespaço.  

 

 Durand (1996, p 220) afirma que toda imagem é sempre “cercada por um 

cortejo de possibilidades e articulações”, isto é, possui um caráter dialético que 

permite até mesmo o agenciamento de antíteses. Bertin (2011, p. 9) diz que as 

“condutas humanas, os marcos sociais, como os meios de comunicação cultural e 

as instâncias da vida social, organizam-se também em função de um imaginário que 

não deixa de povoá-los e cuja análise deve provocar emergência”. A internet hoje 

permite com que os sujeitos explorem cenários múltiplos, ou seja, atuem em uma 

perspectiva transcultural, que desafia os pesquisadores a refletir menos sobre a 

resolução empírica de problemas e mais sobre os encadeamentos de causa e efeito 

que exalam complexidade, aquilo que Morin (1990, p 91) chama de abandono do 

“ponto de vista divino”.  

 

 O jogo discursivo permitido por plataformas como o Facebook é hoje 

realizado por sujeitos que buscam apreender e produzir sentidos a partir de 

unidades e sistemas de interação bastante complexos. A onipresença das imagens 

nesse espaço é um fator que quebra a tendência “intecletualista que visava liberta-

se das imagens” (DURAND, 1984, p. 37) e nos leva defender estratégias 

metodológicas onde o papel da imaginação ocupe um lugar de destaque, 

subvertendo assim alguns posicionamentos adotados pela academia. Através da 

pesquisa etnográfica realizada, foi possível perceber, na pós-modernidade, como a 

combinação complexa de recursos multimodais abrem portas para novas práticas 

de enunciação, promovendo interseções que nos ajudam tanto a alcançar novos 

campos imaginários, como a repensar o olhar que lançamos para as manifestações 

discursivas que giram em torno da educação formal.  
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 Interessado na compreensão do fenômeno, este trabalho refletiu sobre 

práticas típicas que hoje despontam nos espaços virtuais, as quais implicam na 

produção, reação e compartilhamento de unidades discursivas como os memes.  

Quando enxergamos os aspectos composicionais desse gênero e a importância que 

eles possuem dentro dos processos interativos hoje, percebemos como os efeitos 

de verdade produzido pelos enunciadores, aqui representados pelos 

administradores da página, são reconhecidos e replicados pela coletividade, o que 

reforça a sua importância enquanto campo de pesquisa.  

  

 Com a possibilidade de ampliar seu nível de interação e conquistar novos 

seguidores, os agentes, administradores e seguidores, a partir da publicação e do 

compartilhamento de memes, promovem técnicas de verdade, que como afirma 

Foucault (2012), são produtoras e não reflexo da realidade. Quando assumimos que 

os enunciados são “coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e 

das quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e 

transformamos” (FOUCAULT, 2012, p.147), desconstruímos a ideia de que as redes 

sociais são apenas uma representação da realidade e passamos a enxerga-las 

enquanto parte intrínseca dela. Durand (1996), por exemplo, afirmava que toda 

imagem é sempre cercada por um cortejo de possibilidades e que pensar no papel 

que elas ocupam no mundo significa transversalizar as descobertas realizadas 

durante o processo analítico.    

 

         Assumindo que a constante interação entre os sujeitos e as imagens gera uma 

profusão de significados, identificamos que os discursos construídos sobre a escola 

nessa página, a partir da publicação de memes, utilizam o humor como um caminho 

de elaboração e que essa prática recorrente muitas vezes é neutralizada pelas 

estruturas de poder. Essa questão nos desafia a enxergar o cômico enquanto 

caminho possível para a promoção de críticas radicais, dirigidas ao poder e aos 

costumes, como defende Justo (2006). Os memes selecionados na pesquisa 

revelam, a partir dos agenciamentos de enunciação, que a relação entre os 
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estudantes e a escola está permeada por práticas onde os mecanismos de controle 

e vigilância se fazem presentes. É fundamental reforçar que apesar do tom 

sarcástico, a análise das categorias amostrais nos levou a refletir sobre como o 

sistema educacional ainda exerce uma pressão constante, submetendo os alunos 

“a subordinação, à docilidade e à atenção nos estudos” (FOUCAULT, 1999, p.152) 

a partir de condutas coercitivas e punitivas, fazendo com que eles se sintam cada 

vez mais distantes da rotina escolar e enxerguem o corpo docente, a família e os 

métodos avaliativos como uma extensão ou uma reprodução dessas práticas.  

 

 Paralelamente, é curioso perceber como as manifestações discursivas 

traduzem quase sempre uma visão pessimista sobre escola, não existindo espaço 

para que ela seja percebida enquanto lugar para a manifestação dos valores 

igualitários e da liberdade de pensamento. Os temas abordados quase sempre 

giram em torno da deslegitimação do seu papel, não apresentando explicitamente 

propostas para a ruptura ou reestruturação desse modelo. A imaginação, nesse 

caso, desafia a realidade, mas como afirma Valle (1996), ela atua mais como uma 

potência negativa que busca destituir o presente “sem preparar o futuro” (p.163). 

Diante do tom de fatalidade adotado, os estudantes quase sempre se posicionam 

como sujeitos que experimentam essa realidade adotando uma postura de 

resistência, não conseguindo, por meio da autocrítica, perceber qual o papel que 

ocupam na permanência e manutenção dessa lógica.   

 Imersos na Escola da Depressão e em contato com as vozes que dela 

eclodem, percebemos como os professores são vistos como agentes cuja carga de 

competência e experiência dá licença ao “exercício de um domínio que é muito fácil 

de consagrar nos meios de instituições hierárquicas.” (RICOEUR, 1969, p.72), 

enquanto as famílias atuam como reprodutoras do sistema econômico, cobrando 

dos jovens um desempenho passível de aprovação, que garanta a eles uma boa 

colocação no mercado de trabalho. Os estudantes estão sempre apontando para 

os malefícios dos métodos avaliativos e ao se perceberem como parte de um 

sistema onde a competividade é um elemento importante tanto para a sua 

autopromoção, como para a consolidação de um projeto de futuro idealizado, 
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passam a reduzir comportamentos que ironizam os sistemas punitivos e as 

hierarquias presentes no sistema educacional.  

 Curiosamente, e essa talvez seja a grande mudança trazida pelas mídias 

digitais em rede, esses mesmos estudantes assumem o papel de vítimas dessa 

realidade ressignificando as vivências negativas e opressoras a partir do humor. Ser 

visto como o estudante fracassado, que prefere dormir ao ter de comparecer à 

escola, como aquele que depende dos amigos para conquistar a aprovação é algo 

recorrente, uma atitude que gera no outro, a partir do riso, um sentimento de 

pertencimento que se traduz em uma complexa rede de identificação. A diversidade 

de posturas adotadas pelos seguidores da página nos leva a defender que nos 

processos de ensino-aprendizagem dentro do âmbito escolar, todos os sujeitos 

estão imersos em uma complexa engrenagem e que a reprodução de discursos que 

culpabilizem qualquer um deles isoladamente não se efetiva.   

 Pensando em possíveis desdobramentos dessa pesquisa, mesmo não sendo 

hoje o seu objetivo central, é importante questionar se diante da carência de 

espaços críticos mais democráticos, as materializações discursivas, como as que 

estão presentes na página Escola da Depressão, são contempladas nas discussões 

atuais em âmbito formal sobre o papel e o desempenho da educação no Brasil. 

Entendendo que o imaginário coletivo sobre a escola não é uma “visão de mundo” 

ou a manifestação da “mentalidade de um grupo”, como defende Valle (1996, p. 

163), é preciso compreender que todo o processo de significação que se manifesta 

nesse campo analítico é edificado sobre ruínas onde as certezas precisam ser 

avaliadas constantemente. Faz-se necessário assim, enxergar a Escola da 

Depressão como um espaço vivo de significação, que como toda imaginação social, 

possui um caráter “cristalizador” (VALLE, 1996, p. 178), evidenciando algumas 

práticas em detrimento de outras.  

 Pensando nas temáticas que não estão presentes nesse espaço, é 

necessário refletir sobre a falta de posicionamento político dentro de um campo 

discursivo com tamanho alcance. Diante do contexto político-social enfrentado pelo 

Brasil nos últimos anos, é notório questionar a ausência de postagens que tratem 
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das reformas educacionais propostas pelo governo atual ou que falem sobre o 

debate de gênero e sexualidade hoje tão presentes nos embates políticos travados 

por aqueles que podem interferir legalmente na condução do projeto político da 

educação no Brasil.  

 Maffesolli (2000) diz que as imagens podem revelar dimensões profundas da 

existência coletiva, o que nos leva a perceber que atuando ou não dentro das redes 

sociais digitais, a imaginação se mostra como um lugar preparado para o 

reconhecimento das imagens, nos levando a interrogar os jogos de interações 

discursivas que constroem e permeiam a nossa capacidade de compreensão sobre 

o papel da escola. Identificar, analisar e promover o contato com as manifestações 

discursivas dos sujeitos são estratégias importantes para que possamos repensar 

os métodos, os caminhos de atuação e as práticas exercidas por todos os agentes 

que participam ativamente da escola e das redes de solidariedades semânticas que 

sobre ela se manifestam.  Em consonância com essas práticas e para questionar 

os papéis dos sujeitos e os silenciamentos históricos que acometem as relações 

exercidas nesse contexto, foi preciso transgredir alguns pressupostos científicos e 

metodológicos defendidos por algumas correntes das ciências humanas.  

 Dessa pesquisa, mais do que um conjunto de respostas, emergem alguns 

questionamentos primordiais para futuras análises em torno do imaginário sobre a 

educação formal, como por exemplo:  Que papel será ocupado pelas redes sociais 

digitais dentro desse cenário, já que mesmo permitindo uma manifestação mais 

democrática dos sujeitos, elas também são capazes de alienar a vida social? Estaria 

a Escola da Depressão disposta a acompanhar as mudanças de paradigmas que já 

estão em construção na sociedade, principalmente no que diz respeito aos valores 

comportamentais, éticos, morais e sexuais que hoje permeiam as vivências dos 

alunos? Em que medida um espaço interativo gigantesco como esse, que utiliza os 

memes e o humor para manifestar o seu posicionamento sobre a escola, pode ser 

visto como um ator político, que reforça ou reproduz as relações de poder que 

contaminam os discursos vigentes na sociedade? Dito isso, na medida em que nos 

afastamos da Escola da Depressão, vamos percebendo como os seus muros não 
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ficam para trás, eles ultrapassam as linhas imaginárias do tempo e da geografia, e 

nos cercam, já que constituem a nossa existência enquanto sujeitos potencialmente 

criativos e questionadores.  
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ANEXOS 

Tabela 1. levantamento realizado com a combinação dos termos Escola/ Depressão na barra de 

pesquisa do Facebook. 

Nome da pagina Nome de usuário  Número 
de 
curtidas  

Número de 
seguidores 

Quantida
de de 
fotos da 
linha do 
tempo 

Fotos de 
dispositi
vos 
móveis  

Escola da 
Depressão 

@EscolaDepress1 2.803.340 2.827938 3386 210 

Escola 
depressão 

@depressaoescola 204 208 22 0 

Escola/depressã
o  

N/D 102 104 11 0 

Escola 
Sapopemba da 
depressão  

@EESapopembad
aDepressao 

4.112 4.104 131 0 

Escola da 
depressão  

N/D 71 71 2 7 

Escola Da 
Depressão  

N/D 69 69 0 1 

Escola Santa 
Terezinha da 
Depressão  

@escolasantaterezi
nhaa 

62 63 0 9 

Escola da 
depressão  

@EscolaDDOficial 71 72 3 0 

Escola da 
Depressão  

@tuztuzquerover 97 98 4 14 

Escola da 
Depressão  

@thaydobondi 73 73 17 0 

Escola pública 
dá depressão  

@profdunha 281 284 199 0 

Escola LGA da 
Depressão  

@lgadadepressao 83 83 3 0 

Escola da 
Depressão  

@depressaooo 217 226 1 0 

Escola da 
Depressão  

N/D 49 50 4 0 

I.E .E. da 
Depressão  

@EscolaNormalMe
mesJF 

1.192 1.204 84 4 

Escola Da 
Depressão  

@depression.com
m 

29 31 0 0 

Meta Escola Da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 4 

Escola S. Miguel 
da Depressão   

@saomigueldepres
siva 

32 32 0 3 

Escola da 
Depressão  

N/D 6 6 0 3 

Depressão na 
escola 

N/D 74 76 8 3 

Escola Da 
Depressão  

@papapaulov 140 141 10 0 
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Escola Da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 3 

Escola da 
Depressão  

N/D 30 30 0 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 4 4 0 4 

Escol Estadual 
Ulysses 
Guimarães Da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 0 

Escola da 
Depressão  

@EscoladDepress
ao 

622 620 4 0 

Escola da 
Depressão 

@@EscolaDaDepr
essao01 

8.903 8.894 402 2 

Escola Da 
Depressão  

@SchoolOFDepres
sion19 

494 744 16 3 

Escola Alfredo 
Da Depressão  

N/D 90 90 0 12 

Escola Municipal 
Pio XII da 
depressão  

N/D N/D N/D 0 0 

Escola Do 
Outeiro Da 
Depressão  

N/D 4 4 0 0 

Escola Blota 
Junior Da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 0 

Escola Sá 
Pereira Da 
Depressão  

@spdadepre 70 70 1 0 

Auto Escola da 
Depressão  

N/D 6 6 0 0 

Escola 
Liberdade De 
Depressão  

N/D 8 8 0 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 1 1 0 0 

Escola da 
depressão  

N/D 2 2 0 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 3 3 0 0 

Escola da 
depressão  

N/D 4 4 0 0 

Escola e 
Depressão  

N/D 4 4 0 0 

Escola Italia 
Depressão  

@escolaitaliadepre
ssao 

42 42 5 0 

Escola De 
Depressão  

N/D 5 5 0 0 

Escola da 
depressão  

N/D 60 60 0 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 63 63 0 2 

Depressão da 
escola  

N/D N/D N/D 0 0 
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Escola da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 0 

Escola da 
depressão  

N/D 76 76 10 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 85 85 6 0 

Escola da 
Depressão  

N/D 66 66 46 0 

Escola da 
depressão  

@escolaadadepres
sao 

18 19 4 0 

Escola da 
Depressão  

N/D 55 55 6 0 

Escola da 
depressão # 

N/D 90 90 0 0 

Ginásio Carioca 
Da Depressão, 
“Escola Nova” 

N/D 119 119 0 16 

Escola da 
depressão  

N/D 42 42 21 0 

Escola da 
Depressão  

@escola.da.depres
sao2016 

37 37 1 0 

Escola da 
depressão  

N/D N/D N/D 0 2 

Escola Da 
Depressão  

N/D 17 17 3 0 

Auto-escola 
Depressão  

N/D 214 214 30 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 3 3 0 1 

SabyEscola’Dep
ressão 

N/D 2 2 0 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D 49 50 4 0 

Escola Da 
Depressão  

N/D N/D N/D 0 3 

 

Pesquisa realizada em 18 de janeiro de 2018 
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Roteiro de Entrevista com administradores da página Escola da Depressão.  

 

 

Pesquisador: Raphael Alves da Silva 

Orientadora: Flavia Mendes de Andrade e Peres; 

  

Perguntas 

Escola da Depressão 

 

 

1)  Qual a data de criação da fanpage?  

2) O que motivou a criação da Escola da Depressão? Qual a faixa etária dos 

administradores e quantos são? 

3)    Como é feito o processo de criação das postagens, ou seja, a seleção e 

produção do material? 

4)   Qual a faixa etária e o gênero predominante entre os seguidores da página? 

5) Quais as relações entre os memes postados na Escola da Depressão e a 

edicação brasileira atualmente?  

6) Os memes de alguma maneira acompanham os assuntos que estão 

acontecendo na história, por exemplo, na mídia? 

7) Há alguma curiosidade ou aspecto relevante sobre a página que mereça 

consideração? 

 


