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RESUMO

Produtos das mídias participativas da cibercultura, os memes imagéticos de internet 
são artefatos capazes de deflagrar, traduzir, construir, complexar e ressignificar modos 
de ver e ser visto compatíveis com as práticas socioculturais das sociedades que 
os produzem e os consomem. Esta pesquisa entrecruza os campos de estudos da 
cultura visual e da memética, tendo por objetivo analisar como são e o que projetam/
propõem as visualidades da Amazônia amapaense deflagradas pelos memes de 
internet na licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 
Procedimentos qualitativos foram construídos em sintonia com os princípios 
metodológicos da bricolagem, da netnografia e da cultura visual enfatizando processos 
interativo-interpretativos de imagens e visualidades mediados por Tecnologias da 
Informação e Comunicação. Para a produção de dados visuais, orais e escritos, um 
grupo focal com nove pessoas, sendo seis mulheres e três homens, foi realizado em 
2018 com estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNIFAP, campus 
Santana. Nesse decurso, também foram efetuadas entrevistas individuais e conversas 
coletivas nas modalidades presencial e virtual com o intuito de promover a interação 
entre os participantes do grupo e como uma maneira de estimular a manifestação 
de percepções e subjetividades em profundidade. A interpretação e análise dos 
dados produzidos na pesquisa de campo, em consonância com o referencial 
teórico, possibilitou a discussão de aspectos específicos das práticas socioculturais 
da Amazônia amapaense e sua influência na formação docente em Pedagogia. A 
problematização da interpretação de imagens e visualidades veiculadas por memes de 
internet revelou a existência inexpressiva de discussões sobre a educação da cultura 
visual na licenciatura em Pedagogia e a necessidade de implementá-las de forma 
mais significativa nesse nível de ensino, visando a formação e a práxis educativa de 
futuros docentes da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação da Cultura visual; Memes de internet; Formação docente 
em Pedagogia; Amazônia Amapaense; Bricolagem.



ABSTRACT

Products of the participatory media of cyberculture, Internet imagery memes are 
artifacts capable of triggering, translating, constructing, complexifying and resignifying 
ways of seeing and being seen that are compatible with the sociocultural practices of 
the societies that produce and consume them. This research intertwines the fields of 
study of visual culture and memetics, with the objective of analyzing how they are and 
what they project/propose the visualities of the Amapense Amazon deflated by internet 
memes in the Pedagogy degree of the Federal University of Amapá (UNIFAP). The 
qualitative procedures were constructed according to the methodological principles 
of bricolage, netnography and visual culture with emphasis on the interactive-
interpretative processes of images and visualities mediated by Information and 
Communication Technologies. For the production of visual, oral and written data, 
a focus group was conducted in 2018 with nine people, six women and three men, 
with students of the Pedagogy Career of UNIFAP, Santana campus. In this course, 
individual interviews and collective conversations were also conducted in the face-to-
face and virtual modalities in order to promote interaction among the participants of 
the group and as a way to stimulate the manifestation of perceptions and subjectivities 
in depth. The interpretation and analysis of the data produced in the field research, 
in line with the theoretical framework, made it possible to discuss specific aspects 
of the sociocultural practices of the Amapaense Amazon and their influence on the 
training of teachers of Pedagogy. The problematization of the interpretation of images 
and visualities conveyed by internet memes revealed the inexpressive existence of 
discussions on the education of visual culture in the graduation of Pedagogy and the 
need to implement them in a more significant way in this level of teaching, aiming at the 
formation and educational praxis of future teachers of Basic Education.
 
Keywords: Visual Culture Education; Internet Memes; Teacher Training in Pedagogy; 
Amazonia Amapaense; Bricolage.



RESUMEN

Productos de los medios de comunicación participativos de la cibercultura, los memes 
imagéticos de Internet son artefactos capaces de desencadenar, traducir, construir, 
complejizar y resignificar formas de ver y ser visto compatibles con las prácticas 
socioculturales de las sociedades que los producen y consumen. Esta investigación 
entrecruza los campos de estudio de la cultura visual y la memética, con el objetivo 
de analizar cómo son y qué proyectan/proponen las visualidades de la Amazonía 
Amapense diseminada por los memes de internet en la licenciatura en Pedagogía 
de la Universidad Federal do Amapá (UNIFAP). Los procedimientos cualitativos se 
construyeron de acuerdo con los principios metodológicos del bricolaje, la netnografía 
y la cultura visual haciendo hincapié en los procesos interactivos-interpretativos de 
las imágenes y las visualidades mediadas por las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Para la producción de datos visuales, orales y escritos, se realizó 
en 2018 un grupo focal con nueve personas, seis mujeres y tres hombres, con 
estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la UNIFAP, campus Santana. En este 
transcurso también se realizaron entrevistas individuales y conversaciones colectivas 
en las modalidades presencial y virtual con el fin de promover la interacción entre los 
participantes del grupo y como forma de estimular la manifestación de percepciones y 
subjetividades en profundidad. La interpretación y el análisis de los datos producidos 
en la investigación de campo, en consonancia con el marco teórico, permitieron discutir 
aspectos específicos de las prácticas socioculturales de la Amazonía amapaense y 
su influencia en la formación de maestros de Pedagogía. La problematización de la 
interpretación de las imágenes y visualidades vehiculadas por los memes de internet 
reveló la existencia de discusiones inexpresivas sobre la educación de la cultura 
visual en la graduación de Pedagogía y la necesidad de implementarlas de manera 
más significativa en este nivel de enseñanza, teniendo como objetivo la formación y la 
praxis educativa de los futuros maestros de Educación Básica.
 
Palabras clave: Educación de la Cultura Visual; Memes de Internet; Formación 
docente en Pedagogía; Amazonia Amapaense; Bricolaje.



LISTAS DE FIGURAS

Figura 1. Tese? Isso é em grupo, certo? _________________________________15

Figura 2. Ei, índio... Pesquisa de campo, 2018_____________________________26

Figura 3. Eis que eu moro no Congós... Pesquisa de campo, 2018_____________43

Figura 4. Oi gato, você é de onde? Pesquisa de campo, 2018 ________________56

Figura 5. Não mana, parei pra ti! 2019 ___________________________________69

Figura 6. Demonstração do uso do aplicativo Meme Generator Free, 2019 ______71

Figura 7. Nazaré confusa. Pesquisa de campo, 2018 _______________________80

Figura 8. Detalhe do diário de campo digital. Pesquisa de campo, 2018 _________85

Figura 9. Busão ostentação. Pesquisa de campo, 2018 ______________________88

Figura 10. Entenda meu “fi”, os boletos são como filho... Pesquisa de campo, 2018   
__________________________________________________________________96

Figura 11. Promoção açaí Fan Feat. Pesquisa de campo, 2018  __________________96

Figura 12. Integrantes do grupo focal. Pesquisa de campo, 2018 ______________100

Figura 13. De frente com [uma] estudante de pedagogia. Pesquisa de campo, 2018 
________________________________________________________________102

Figura 14. Meu signo é açaí... Pesquisa de campo, 2018 ___________________107

Figura 15. Darth Vader em... Guerra na pororoca, 2018 _____________________109

Figura 16. Bolsonaro no Jornal Nacional, Rede Globo de Comunicação, 2018 ___114

Figura 17. “Tiro você do SPC”, Movimento vem pra rua _____________________126

Figura 18. Campanha “Pai Ciro”, Ceará/BR ______________________________127

Figura 19. Nome sujo na Domestilar. Pesquisa de campo, 2018 ______________128

Figura 20. Detalhe da exposição “A política dos memes e os memes da política”, 
Museu da República, Palácio do Catete, RJ, 2019. Foto: Gonzalo Vicci ________131

Figura 21. O petróleo nosso de cada dia 1. Pesquisa de campo, 2018 _________140

Figura 22. O petróleo nosso de cada dia 2. Pesquisa de campo, 2018 __________140

Figura 23. Detalhe do vídeo Meme do caixão, Bolsonaro ___________________145

Figura 24. Conteúdo, formato e posição do Meme do caixão (Coffin Dance) ____151



Figura 25. Quando digo que “fasso” Pedagogia na UNIFAP. Pesquisa de campo, 2018 
_________________________________________________________________168

Figura 26. Acredita no pecado... Pesquisa de campo, 2018 _________________182

Figura 27. Et Revoltado. Pesquisa de campo, 2018 ________________________182

Figura 28. Waldez me solta. Pesquisa de campo, 2018 _____________________186

Figura 29. Quando no almoço não tem açaí... Pesquisa de campo, 2018 _______194

Figura 30. Estereótipos de gênero e sexualidade. Pesquisa de campo, 2018 ____197

Figura 31. Estereótipos de raça/cor e etnia. Pesquisa de campo, 2018 _________200

Figura 32. A questão da classe social. Pesquisa de campo, 2018 _____________203

Figura 33. Memes produzidos pelo grupo focal. Pesquisa de campo, 2018 ______207

Figura 34. Mostra dos memes produzidos na pesquisa de campo, 2018 ________209

Figura 35. Memes usados na produção dos planos de aula. Pesquisa de campo, 2018 
_________________________________________________________________212

Figura 36. “Achei o responsável... Pesquisa de campo, 2018 ________________213

Figura 37. “Quando falam mal do Amapá...” Pesquisa de campo, 2018 _________214

figura 38. Meme “Prefeito? Alô, mano!” Pesquisa de campo, 2018 _____________216

figura 39. Remix “Já acabou, Jéssica? Pesquisa de campo, 2018 _____________222

Figura 40. Qual seu último desejo? Publiquem a tese! ______________________235

Figura 41. Na defesa da tese... _______________________________________236



LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Síntese do perfil dos colaboradores da pesquisa, 2018 ______________99

Tabela 2. Representação dos quatro fundamentos meméticos na cultura digital __155

Tabela 3. Dinâmica dos memes imagéticos de internet ______________________159

Tabela 4. Gêneros de memes imagéticos de internet _______________________161

Tabela 5. Função política em memes imagéticos de internet _________________166



SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO: “TESE, ISSO É EM GRUPO, CERTO?” .................................. 14
LINK 1. O QUE ESSE “LÁRI LÁRI” TEM A VER COM A GENTE, PARENTE? ..... 27

1.1 Falando sobre etnogênese afroindígena, reconhecimento e posicionalidades .............. 30

1. 2 Falando da Amazônia amapaense: entrecruzando narrativas, tempos e lugares ......... 43

1.3 Falando de si, de nós: fragmentos de trajetórias e processos identitários ......... 60

LINK 2. “FAZ CADA UM A SUA PARTE, DEPOIS A GENTE JUNTA TUDO E 
APRESENTA!” .......................................................................................................... 74

2.1 Bricolagem e reflexividade ...................................................................................... 80

2. 2 Montando e remontando a pesquisa em educação .................................................. 86

2.3 Viajando de ônibus: circunstâncias da pesquisa de campo ......................................... 95

LINK 3. “DARTH VADER SURFANDO NA POROROCA”: TRÂNSITOS NA CULTURA 
VISUAL ................................................................................................................... 120

3.1 A cultura visual como campo e alvo de investigação ....................................... 122

3.2 Falando de meme de internet e sua dimensão sociocultural ........................... 152

LINK 4. “QUANDO DIGO QUE ‘FASSO’ PEDAGOGIA NA UNIFAP...” EDUCAÇÃO 
DA CULTURA VISUAL NA FORMAÇÃO DOCENTE ............................................ 182

4.1 Aspectos da formação docente em Pedagogia no Amapá deflagrados por imagens 
186

4.2 Formação docente e a construção histórico-social do olhar ............................ 209

4.3 Montando e remontando narrativas visuais na memesfera .............................. 224

LINK 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS... “JÁ ACABOU, CLÍCIA?” ......................... 242



REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 257



16.....................................................................................

“Égua”1, eis o desafio da página em branco! Ao escrever essa frase, vários 
memes2 de internet povoam minha imaginação e “morro” de rir. Aliás, rir, foi algo muito 
frequente durante a realização desta pesquisa. Na solidão da escrita acadêmica, 
“espoquei” em gargalhadas devido as centenas de memes de internet que acessei. 
Mas, como diz a canção do compositor paulista Arnaldo Antunes, “nós rimos alto, 
bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa.” Portanto, não rio sem propósito, 
faço desse riso um ato político, uma maneira de manifestar desejo, resistência e 
posicionar-me como professora e pesquisadora amapaense com interesses de 
estudos no campo da cultura visual.

Foi a partir dos estudos da cultura visual que compreendi a necessidade de 
conceber, narrar, descrever, interpretar e ressignificar acontecimentos cotidianos, 
ordinários ou não, como elementos problematizadores e deflagradores de sentidos e 
significados que “realmente” importam para o processo educativo.

Não à toa, a frase “Égua, não, olha meme...”, foi escolhida para dar sentido 
ao título desta tese. Trata-se de uma apropriação do jargão “Égua, não, olha, égua!” 
conhecido no contexto amapaense como uma forma contestar algo. Provocada pela 
emergência da temática em deflagrar sentidos e significados, busco por meio desse 
meme verbal aproximar, quiçá, divulgar a discussão realizada no âmbito acadêmico-
científico, mas que se alimentou basilarmente das coisas e acontecimentos de “fora” 
dele. Num movimento de trocas e gentilezas. Desejo, timidamente, que o público 
amapaense, ao ler esse título, se identifique com ele e queira conhecer um pouco 
mais sobre o assunto pesquisado.

 Controvérsias a parte, partindo de uma definição mais ampla e fundante dos 
estudos da memética3, um meme pode ser concebido como a representação mental 
de algo concreto, abstrato ou quimérico, com diferentes modulações performativa de 
transmissão, ou seja, uma ideia. Ainda de forma preliminar, mas ultrapassando o campo 
das ideias e alcançando o âmbito cultural, memes também podem ser compreendidos 
como produtos idealizados e gerados por tecnologias (tangíveis e intangíveis), de 
natureza humana, com tendência a propagação.

1 Gíria popular nos estados do Pará e Amapá, usada para designar um substantivo ou uma interjeição cujo 
sentido semântico dependerá do contexto utilizado. (ARAÚJO; ARAUJO, 2012). Neste momento, foi empregada 
como interjeição para demonstrar incerteza e preocupação. Destaco que ao longo do texto aparecem outras 
notas explicativas como essa para facilitar a compreensão de expressões linguísticas regionais.
2 Termo de origem estrangeira, me·me |é| (inglês meme, redução do grego mimema, - atos, imitação, 
cópia). (PRIBERAM, 2020, on-line, p. s.n). Nesta pesquisa, em sintonia com outros autores que 
discutem sobre o fenômeno “meme”, uso a palavra “meme” sem destacá-la em itálico como demanda a 
regra gramatical da língua portuguesa para termos estrangeiros. Isso ocorre devido ao uso corriqueiro 
do termo, incorporado na linguagem coloquial do contexto brasileiro. Em alguns momentos desta tese, 
o termo “meme” é empregado como alusão a artefato imagético e em outros é usado para referir-se a 
uma ideia ou uma unidade de propagação cultural.
3 Relativamente novo, o campo de estudos da Memética tem se constituído como foco de interesse e 
investigação interdisciplinar, com destaque para os campos de estudos da Comunicação, da Filosofia 
e da Neurociência, mas cada vez mais tem despertado o interesse de outras áreas do conhecimento 
como as Ciências Humanas e Sociais. (SHIFMAN, 2014; CHAGAS, 2020a).
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 Na cibercultura, a expressão “meme” se popularizou nas plataformas das redes 
sociais e é usada para referenciar qualquer informação com poder de propagação 
(viralização), sendo copiada e reconfigurada na rede. Na maioria das vezes, memes 
são associados a artefatos visuais como imagens, vídeos, gifs, figurinhas e ícones 
com conteúdo humorístico, mas não se limitam a isso.

As diversas formas de linguagem, as canções, as imagens, as narrativas 
visuais, as visualidades e muitos outros fenômenos/artefatos culturais podem ser 
configurados como memes. Eis aí a razão das controvérsias, segundo os críticos do 
campo de estudo da memética, que o acusam de ser amplo demais. Alguns destes 
fenômenos ou artefatos são produzidos com o intuito de transformarem-se em memes, 
mas outros não, e, ainda assim, conforme são usados, transmitidos e propagados 
entre as pessoas, podem se tornar unidades/peças meméticas.

Embora no decorrer deste texto apareçam variados arquétipos meméticos 
como jargões, trechos de canções e até iguarias culinárias, esta pesquisa não tem 
a intenção de “atravessar o rio Amazonas numa remada só” e dedica-se a memes 
imagéticos propagados preferencialmente pela internet, bem como as possíveis 
visualidades deflagradas pelas interpretações desse tipo de artefato. Isto é, discute o 
fenômeno meme como um objeto de estudo da cultura visual, independentemente de 
sua composição gráfica possuir ou não marcas verbais e não verbais.

Acessados “aqui e acolá”, os memes imagéticos podem deflagrar sentimentos e 
intenções difíceis de serem traduzidos e interpretados de forma linear como demanda 
a leitura do texto escrito que, regido por uma série de regras gramaticais, ganha 
sentido e coesão conforme a capacidade de ordenamento que a pessoa que lê, tem 
desses códigos.

A imagem, devido às suas propriedades polifônicas, simbólicas e ambíguas, 
que potencializam representações hipertextuais, evoca informações que dão a quem 
interpreta, liberdade para escolher vários caminhos partindo de sua bagagem cultural, 
de encadeamentos associativos vinculados ou não a elementos visuais, sem estar 
preso a uma estrutura linear. As pessoas podem interpretar os elementos visuais 
das imagens na ordem que lhes convêm ou que consideram possível como parte de 
experiências vividas anteriormente e/ou de seu interesse no momento presente.

Esse processo não verbal não exige conhecimento prévio de uma dada língua 
como condição para que haja interações entre indivíduo e imagem ou, ainda, para 
que sentidos e significados sejam associados, diferenciando-se dos processos que 
acontecem na linguagem verbal. Muitas vezes, a pessoa que vê a imagem, faz 
conexões com conhecimentos de mundo e experiências de vida, lançando mão da 
sua bagagem cultural e do repertório de visualidades.

Essas interações complementares têm capacidade de gerar formulações 
discursivas sobre quem vê e sobre aquilo que é visto. Esse ajuste posiciona a 



18.....................................................................................

subjetividade na centralidade dos estudos da cultura visual. Isto é, ganham espaços 
os processos de subjetivação que constroem modos de ver e ser visto por diferentes 
perspectivas.

Dessa maneira, imersa na “memesfera” (DENNETT, 1995) ou, no “mundo” dos 
memes, entendo que para cada acontecimento da vida sempre haverá um meme 
adequado para ajudar a interpretá-lo. Assim, nos ditos, escritos e imagos deste 
estudo, sigo fazendo intercâmbios entre linguagem verbal e não verbal ou, entre 
linguagem verbal e imagens, como complementaridade necessária que aciona afetos 
e subjetividades, define posicionamentos políticos e educativos em sintonia com os 
princípios da cultura visual.

Parafraseando Martins (2018, p. 127, grifos meus), este estudo situa-se numa 
relação de simbiose entre imagem, visualidade e discurso, invocando desenhos 
e cenários “[...] onde os artefatos visuais tomam o lugar e, por vezes, formatam a 
experiência, transformando aprendizagem e pensamento em dispositivos e ações 
pedagógicas [não] despidos de criticidade.”

Vale ressaltar que imagens e visualidades não são veículos que transportam 
discursos prontos e acabados. Os significados não estão ou residem de forma 
materializada em imagens e visualidades para que possam ser alcançados sem 
perdas ou ganhos nas interpretações. Do mesmo modo que os discursos não podem 
ser entendidos tão somente como conjuntos de palavras escritas e verbalizadas, 
também não podem ser confundidos como conjuntos de elementos visuais que formam 
imagens ou de artefatos visuais que se constituem em visualidades.

Crary (2012), revisitando bases foucaultianas4, explica que os discursos podem 
ser compreendidos como sistemas sócio-históricos que estruturam e dispersam 
enunciados constituídos por regimes de “verdades” que constroem a realidade 
simbólica em conjunto com a realidade material, vista para além do discurso. Neste 
sentido, o observador é compreendido como “[...] efeito de um sistema irredutivelmente 
heterogêneo de relações discursivas, sociais, tecnológicas e institucionais” (CRARY, 
2012, p. 15), no qual não há um sujeito prévio a essas relações. As suas condições para 
perceber, interpretar e atuar no mundo são estruturadas, localizadas e determinadas 
historicamente.

Os discursos fornecem enunciados que compõem as vontades e os desejos dos 
sujeitos, igualmente sócio-históricos, em um processo dinâmico pela busca de saber 
e poder. Portanto, é possível afirmar, que as palavras, as imagens e as visualidades, 

4 Relativo à ampliação, desdobramentos e transformações teóricas que têm como base a produção 
intelectual do filósofo, historiador, teórico social, filólogo, crítico literário e professor Michel Foucault 
(1926-1984). Na obra “A arqueologia do saber”, Foucault (2008, p. 136-137), descreve o discurso como 
“[...] um bem - finito, limitado, desejável, útil - que tem suas regras de aparecimento e também suas 
condições de apropriação e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência 
(e não simplesmente em suas “aplicações práticas”), a questão do poder; um bem que é, por natureza, 
o objeto de uma luta, e de uma luta política.”
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bem como seus sentidos e significados são produzidos por sujeitos regidos por 
discursos que podem fornecer possibilidades de aparecimento ou desaparecimento, 
continuidade ou descontinuidade de enunciados.

Decerto, existem intencionalidades discursivas pré-existentes na interação com 
dispositivos imagéticos. Essas intencionalidades são apoiadas em práticas/formações 
discursivas – repertórios simbólicos (históricos, sociais e culturais) – que constituem 
diferentes tipos de sujeitos e modos de enxergar e atuar no mundo.

Imagens e visualidades, por suas ambiguidades hipertextuais e qualidades 
polissêmicas não seguem descrições e interpretações a partir de uma ordem lógica 
cartesiana, linear e cronológica, podendo, – a partir dessas propriedades – reforçar, 
rechaçar ou ressignificar formações discursivas. No entanto, nesse processo de 
interação com imagens e visualidades, é “[...] irrelevante se a percepção ou a visão 
realmente mudam, pois elas não possuem uma história autônoma. O que muda é a 
pluralidade de forças e regras que compõem o campo no qual a percepção ocorre.” 
(CRARY, 2012, p. 15).

Nas brechas das experiências com imagens e visualidades, aproveitando 
a eminência dos memes nos ambientes digitais e na vida das pessoas, considero 
possível desenvolver aprendizagens significativas na interação com esses artefatos. 
Pensar (com/por) imagens foi um exercício que busquei fazer durante a escrita desta 
tese, colocando em debate as interpretações feitas sobre elas.

Embora a escrita seja um processo solitário, estive acompanhada de afetos coletivos 
que me fortaleceram nesta empreitada. Reportando-me ao meme (figura 1) que abre esta 
apresentação, contei especialmente com a gentil colaboração de Ricardo, Cintya, Thiago, 
Simone, José Luiz, Iara, Daylane, Cristiane e Daniele, estudantes do curso de Pedagogia 
da Universidade Federal do Amapá. Essas pessoas aceitaram o desafio de compor o 
grupo de interlocução deste estudo, impulsionadas pelo desejo de aprender e partilhar 
saberes formadores, pois o interesse pela formação docente nos uniu.

Na construção do estado da arte desta pesquisa, com o intuito de mapear 
estudos já realizados no Brasil que pudessem nortear, revelar e complementar a 
relevância acadêmico-científica do estudo empreendido neste trabalho, busquei auxílio 
no Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE) do BDTD/
IBICT5, consultado várias vezes durante a elaboração desta pesquisa. As buscas 
compreenderam o período de 2010 a 2020, usando os termos indexadores: “educação 
e meme de internet”; “meme de internet e cultura visual”; “formação em pedagogia e 
cultura visual”; e, “formação docente na Amazônia amapaense e cultura visual”.

5 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 
Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso: 09 out. 2020.
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Os resultados mais satisfatórios para o marcador “educação e meme de internet” 
são estudos, majoritariamente, das áreas de Comunicação e Letras, com destaque 
para a dissertação de mestrado intitulada “O meme como linguagem da internet: uma 
perspectiva semiótica”, realizada por Horta (2015); para a tese de doutorado intitulada 
“Memes: construção de sentidos e efeito de humor”, realizada por Porto (2018); e, 
para a dissertação de mestrado intitulada “Uma análise dialógica do discurso sobre o 
trabalho docente no gênero meme”, realizada por Testa (2020).

Os resultados para o marcador “meme de internet e cultura visual” foram 
inexatos, mas destaco a tese de doutorado intitulada “Manda memes: dinâmicas e 
trajetos de imagens”, realizada por Lohmann (2019) e a dissertação de mestrado 
intitulada “Quem somos nós hoje? Memes, subjetividades e malacos no Facebook”, 
realizada por Gomes (2018), que apesar de não desenvolverem discussões baseadas 
nas perspectivas da cultura visual, abordam questões e teorias relacionadas aos 
estudos deste campo.

Os resultados para o marcador “formação em Pedagogia e cultura visual” 
também foram inexatos, mas destaco a tese de doutorado intitulada “(Re)pensando 
as artes visuais na formação do pedagogo: estratégias para a leitura de imagens”, 
realizada por Telch Evalte (2019), que apesar de não fazer discussões a partir dos 
princípios da cultura visual, apresenta um cenário interessante sobre o ensino de arte 
nos cursos de licenciatura em Pedagogia.

Os resultados para o marcador “formação docente na Amazônia amapaense e 
cultura visual” foram inexistentes. Redirecionei a busca para o indexador “formação 
docente no Amapá e cultura visual” e houve a ocorrência de duas dissertações de 
mestrado: a pesquisa realizada por Costa (2011), intitulada “Ser professor/a”: um 
estudo de representações orais e visuais de um grupo de licenciandos da UNIFAP” e 
a pesquisa realizada por Coelho (2019), intitulada “Imagens de violência como fetiche 
no contexto escolar”.

Destaco também, a tese de doutorado intitulada “O ensino do desenho no 
âmbito cultural e profissional na Amazônia amapaense”, realizada por Dias (2020), 
na qual o autor discute sobre a formação docente profissional contextualizada na 
Amazônia amapaense, alicerçado em perspectivas da cultura visual e do ensino de 
arte no Brasil.

  O estado da arte da pesquisa mostrou referenciais importantes para a discussão 
sobre memes de internet e suas correlações com a educação, principalmente, com 
base em abordagens contemporâneas que pautam a interatividade social mediada 
por Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Revelou também, pela baixa 
ocorrência no mapeamento, a relevância de se realizar uma pesquisa sobre artefatos 
culturais, fundada em perspectivas da educação da cultura visual e seus efeitos na 
formação docente da licenciatura em Pedagogia, no contexto da Amazônia amapaense.
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Pensando em todas essas considerações, esta pesquisa tem por objetivo geral 
analisar como são e o que projetam/propõem as visualidades da Amazônia amapaense 
deflagradas pelos memes de internet na licenciatura em Pedagogia da Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP). Nasceu de inquietações provocadas pela dispersão de 
memes nas redes sociais da internet, especialmente aqueles que em seus formatos e 
conteúdo, apresentam visualidades e práticas socioculturais amapaenses.

Refiro-me a artefatos que possuem nas suas representações imagéticas 
características singulares do que se pode chamar de cultura amapaense, sabendo que 
esses aspectos são invenções culturais (WAGNER, 2010) construídas por diversos 
interesses. Seus usos, anacrônicos ou não em relação aos seus tempos, obedecem a 
circunstâncias contextuais específicas. A invenção cultural, nesses moldes, incide no 
entendimento de que as “[...] tradições são tão dependentes de contínua reinvenção 
quanto as idiossincrasias, detalhes e cacoetes.” (WAGNER, 2010, p. 94).

Essa compreensão gera tensão em relação aos sentidos semânticos da 
palavra “invenção” quando associada somente a ideia de “novidade” ou, quando 
utilizada para designar algo “falso”. Para Wagner (2010), o termo invenção sugere a 
continuidade de tradições e práticas culturais em outros modelos ou configurações. 
Seus traços, marcas e representações são constantemente reinventados, 
reconstruídos e realocados. Não são novidade no sentido de ineditismo, mas também 
não permanecem os mesmos.

Os desafios desta pesquisa consistem em problematizar e interpretar a relação 
que estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia mantêm com imagens, narrativas 
visuais e visualidades configuradas em memes de internet que deflagram discursos 
sobre a Amazônia amapaense. As interpretações são feitas tomando como suporte 
as subjetividades acessadas e produzidas na pesquisa de campo, fundamentadas, 
principalmente, em perspectivas da educação da cultura visual e da memética.

Os delineamentos da pesquisa partem da premissa de que os discursos 
memetizados, por sua capacidade e alcance, existem “dentro e fora” (ALVES, 2001) 
dos ambientes acadêmicos e escolarizados, favorecendo e potencializando os 
processos de interação entre os estudantes. Esses ambientes podem ser físicos ou 
virtuais, mas não necessitam nem mesmo possuir materialidade para constituírem-se 
como espaço de aprendizagem.

O desejo de desenvolver essa investigação se vincula a minha experiência 
de quase 23 anos como professora, inicialmente atuando na Educação Básica e, 
posteriormente no Ensino Superior, nos cursos de licenciatura em Artes Visuais, 
Teatro e Pedagogia da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Apoiada nessa 
experiência constatei a necessidade de problematizar e discutir de maneira criativa 
memes imagéticos veiculados, especialmente, nas redes sociais da internet, bem 
como o potencial dessa discussão em processos educativos.
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Como pesquisadora, vejo a minha atuação docente nos cursos de licenciatura 
em Artes Visuais, Teatro e em Pedagogia como pontes que me permitem transitar 
entre os referidos cursos buscando articular a investigação dos saberes que ligam o 
ensino de arte e da cultura visual à formação docente.

A amplitude da temática me levou a fazer algumas indagações visando delimitar 
e guiar a investigação de maneira mais objetiva. Os principais questionamentos são:

• Que visualidades da Amazônia amapaense são deflagradas pelos memes 
de internet e como elas se constituem?

• O que são memes de internet e como podem ser associados aos estudos 
da cultura visual?

• Como essas visualidades, deflagradas por memes de internet, 
interseccionam-se com a formação docente em Pedagogia? E qual a 
relevância dessas intersecções para a educação da cultura visual?

Essas indagações ajudaram a criar e desenvolver os objetivos específicos do 
estudo que buscam:

a) construir fundamentos teóricos sobre as práticas socioculturais da 
Amazônia amapaense na contemporaneidade considerando aspectos 
históricos, sociais, econômicos e culturais; 

b) desenvolver conceituações sobre imagem, narrativa visual, visualidade e 
memes de internet, relacionando-as a educação da cultura visual;

c) conhecer e problematizar as percepções de estudantes do curso de 
licenciatura em Pedagogia sobre a experiência de acessar, produzir e 
compartilhar memes de internet.

Como se diz em amapês (linguajar amapaense), precisei de um help (ajuda) 
para construir o referencial teórico-metodológico que dá suporte a esta investigação. 
As disciplinas cursadas no doutorado e as ações do grupo de pesquisa “Cultura 
Visual e Educação”6, o qual integro, foram importantes para ampliar meu repertório 
epistemológico sobre o campo da cultura visual e da educação. No processo de 
interação com o corpo docente e demais colegas do curso, aprendi muito e tive o 
“help” necessário para delinear as escolhas teóricas e metodológicas que compõem e 
fundamentam os links7 (capítulos) deste estudo.

A busca por desenvolver um “olhar crítico” (TOURINHO; MARTINS, 2011) 
sobre as experiências do grupo focal e as minhas na interação com as imagens e 

6 Endereço para acessar informações sobre o diretório do grupo. Disponível em:  http://dgp.cnpq.br/
dgp/espelhogrupo/0575401859232014. Acesso em: 22 ago. 2018.
7 Devido a temática desta pesquisa relacionar-se a ambiência da cibercultura, os capítulos são chamados 
de links com o intuito de construir, simbolicamente, uma narrativa de interatividade hipertextual no 
trabalho.
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visualidades da pesquisa, favoreceu uma atmosfera engajada na desnaturalização e 
transgressão das práticas do ver. Segundo Tourinho e Martins, (2011, p. 61), a busca 
desse olhar crítico

[...] nos ajuda a desenvolver uma atitude analítica, reflexiva, que 
aguça nossa compreensão sobre o quê, porque e as condições em 
que estamos vendo. Essa atitude analítica e reflexiva nos habilita a 
extrair, dialogar e processar informações, criando outra forma de ver e 
construir significados.

Foram os detalhes, as sutilezas, as recorrências e ingerências das 
interpretações construídas em parceria com o grupo focal que ajudaram a compor 
os links desta pesquisa, nos quais busco (re)criar cenários, atmosferas e apresentar 
fragmentos (objetivos e subjetivos) do contexto amazônico amapaense como uma 
realidade diversa e muito mais complexa do que aparentemente possa parecer. Foi 
uma jornada desafiadora, pois diante de tantas possibilidades, guiei-me pela urgência 
dos acontecimentos, por aquilo que pareceu mais pulsante nos dados produzidos na 
pesquisa de campo em consonância com o contexto sócio-histórico vigente. 

No primeiro link, “O que esse “lári lári” tem a ver com a gente, parente?”, 
construo e exponho o panorama teórico que fundamenta e motiva politicamente a 
minha incursão no tema da investigação, contextualizando compreensões históricas, 
geográficas, socioculturais e políticas da Amazônia amapaense.

Apresento as pessoas que integram o grupo focal da pesquisa e me apresento 
costurando fragmentos de suas histórias de vida e formação docente relacionando-as 
com as minhas. Meu intuito é tornar evidente aspectos socioculturais e subjetivos que 
nos identificam como habitantes da Amazônia amapaense e docentes em formação. 

Questões identitárias; a territorialidade amazônica; a existência de diferentes e 
conflitantes imaginários amapaenses; as potencialidades das etnogêneses; alianças 
interétnicas de populações amazônicas historicamente subjugadas; atravessamentos 
etnorraciais envoltos no agenciamento afroindígena8 e no desejo de ocupar “lugares 
de fala” e reconhecimento social nos levaram – a mim e o grupo focal – a recorrermos 
a fragmentos de nossas histórias de vida, recheados de imagens e visualidade, 
como recurso para construirmos nossas próprias narrativas. Perceber e reconhecer a 
importância, escolher e interpretar os fragmentos dessas narrativas em meio a uma teia 
de significados individuais e coletivos, potencializou as nossas reflexões sobre eles.

8 A utilização da expressão “afroindígena” fundamenta-se em Goldman (2014). O autor explica a 
decisão de grafar “afroindígena” em lugar de “afro-indígena”, como demanda a convenção ortográfica. 
Segundo ele, trata-se da manutenção da autodenominação de um grupo investigado. “A subtração 
do hífen visa assinalar [...] que se trata de um processo de variação contínua, oscilando entre os 
limites puramente teóricos da oposição e da identificação. Ao mesmo tempo, sugere que os campos 
disciplinares especializados no tratamento de cada um dos termos separados pelo hífen teriam muito o 
que aprender com isso.” (GOLDMAN, 2014 p. 220).
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Os autores com quais dialogo e busco suporte para construir esse link são: 
Munduruku (2010), Krenak, (2019), Arruti (1997; 2006), Wagner (2010), Pacheco 
(2009), Oliveira (2016), Bartolomé (2006), Delory-Momberger (2011), Bauman (2001), 
Laplantine; Trindade (1997), Maffesoli (2001), Nunes Filho (2009), Leal (2009), Videira 
(2013), Filocreão (2015), Oliveira; Rodrigues (2009) e Viveiros de Castro (2006; 2018).

O segundo link, “Faz cada um a sua parte, depois a gente junta tudo e 
apresenta!” é dedicado a apresentação e discussão dos processos metodológicos 
da pesquisa. A natureza da investigação é qualitativa, guiada por perspectivas da 
bricolagem e da educação da cultura visual. Vale ressaltar que, há um esforço no 
sentido de permear o texto com relatos e notas descritivo-interpretativas sobre a 
pesquisa de campo por compreendê-la como uma fase de valiosos aprendizados que 
não se limitam a um único link. 

Assumo as características da bricolagem como um processo de montagem 
e remontagem da pesquisa, associando-o ao caráter instável, efêmero e, portanto, 
editável do meme de internet. Desse modo, busco aliar a reflexão teórica e a prática na 
construção do trabalho. Utilizo três procedimentos metodológicos que chamo de táticas 
de montagem para desenvolver e produzir dados na pesquisa de campo. As táticas são 
a formação de grupo focal, entrevista individual e diário de campo. As interpretações dos 
dados são fundamentadas em perspectivas da análise do discurso (mais especificamente 
do discurso humorístico) e da cultura visual. Nessa estrutura, as imagens, as narrativas 
visuais e as visualidades ganham lugar de destaque porque deflagram as discussões e 
constroem o ambiente narrativo-interpretativo da investigação.

Os autores nos quais busco suporte para construir esse link são: Denzin; 
Lincoln (2006), Lévi-Strauss (2008), Kincheloe; Berry (2007), Nascimento (2013), 
Tourinho; Martins (2013), Barbour (2009), Banks (2009), Kozinets (2014), Possenti 
(2013), Geertz (2008), Velho (1987) e Goodson (2013).

No terceiro link, “Darth Vader surfando na pororoca”: trânsitos na cultura 
visual” discuto perspectivas teóricas e práticas dos campos de estudos da cultura 
visual e da memética como possibilidades para problematizar e analisar memes 
imagéticos de internet como fenômenos inerentes aos processos de interatividade 
da cibercultura contemporânea. Construo a partir de afinidades, trocas, intercâmbios, 
aderências e discordâncias entre esses dois campos de estudos, base conceituais 
que ajudam a fundamentar esta investigação.

Apresento e problematizo acontecimentos contemporâneos contextualizados na 
Amazônia amapaense, em outros contextos brasileiros e também internacionais, que, por 
suas relevâncias e impacto social, foram transformados em diferentes tipos de memes 
de internet. Elaboro um quadro sintético de possibilidades taxonômicas para memes 
imagéticos de internet. Discorro sobre a dimensão educativa da cultura visual buscando 
evidenciar a importância dessa perspectiva teórico-metodológica em processos de ensino 
e aprendizagem que têm como ênfase a construção crítica dos modos de ver.
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 Os autores nos quais encontro suporte e desafios para construir esse link são: 
Mitchell (2009, 2010, 2015), Mirzoeff (2003, 2016), Hernández (2005, 2007), Martins 
(2006, 2008, 2009, 2015), Crary (2012), Moxey (2009), Alloa (2015) Aumont (1993), 
Nascimento; Sardelich (2016), Bentes (2015), Lévy (2003), Dawkins (2001), Aunger 
(2002), Dennett (1995) Blackmore (1999), Chagas (2020a; 2020b), Jenkins; Ford; 
Green (2014), Shifman (2014) e Recuero (2007, 2012, 2014).

 No quarto link, “Quando digo que ‘fasso’ pedagogia na UNIFAP...” Educação 
da cultura visual na formação docente”, apresento aspectos da formação docente 
em Pedagogia traçando eixos entre as condições específicas dessa formação no 
Amapá em relação ao cenário nacional Brasileiro. Evidencio a problematização da 
formação generalista, o ensino de arte e a ausência/presença da educação da cultura 
visual nos currículos dos cursos de Pedagogia.

 Exponho e debato de maneira mais densa os dados produzidos na pesquisa 
de campo dando ênfase ao processo de interação com imagens, narrativas visuais 
e visualidades realizado com os estudantes colaboradores da pesquisa. Construo 
um campo analítico-interpretativo sobre as visualidades recorrentes e inconstantes 
nas discussões do grupo focal e finalizo essa abordagem com a discussão de 
propostas metodológicas elaboradas pelo grupo focal como táticas criativas para 
repensar visualidades que narram fragmentos do contexto sociocultural da Amazônia 
amapaense.

 Os autores cujas ideias ancoram meus argumentos para debater  e construir 
esse link são: Cascudo (2003), Gatti; Barreto (2009), Libâneo; Pimenta (2011), Dias; 
Carvalho (2016), Cunha (2016), Coelho; Martins (2018), Shifman (2014), Chagas 
(2020a), Tay (2020), Minois (2003), Possenti (1998; 2013), Lunardi; Burgess (2020), 
Louro (2000), Coelho; Costa (2018), Martins (2015), Alves (2017), Hernández (2007), 
Silva (2000) e Tourinho; Martins (2011).

O Quinto e último link, “Considerações finais... “Já acabou, Clícia?”, é 
dedicado às considerações finais da pesquisa, momento em que retomo e arremato 
pontos que nortearam e consubstanciaram as questões centrais do trabalho. Enfatizo a 
relevância acadêmico-cientifica da pesquisa, principalmente, por conjugar fundamentos 
dos campos de estudo da cultura visual e da memética como potencializadores de 
aprendizagens significativas para a educação contemporânea. Reitero os sentidos e 
significados produzidos no desenvolvimento da investigação, reforço reflexões, bem 
como as limitações encontradas.  Aponto possibilidades investigativas no sentido de 
complementar e ampliar a discussão empreendida no estudo e finalizo expondo uma 
narrativa visual com o intuito de criar/propor uma atmosfera que remeta a ideia de 
“janela aberta” para outros olhares, outras interpretações.



LINK 1. O QUE ESSE “LÁRI LÁRI” TEM A VER COM 
A GENTE, PARENTE?

Figura 2. Ei, índio... Pesquisa de campo, 2018.

Fonte: (ÍNDIO DA DEPRESSÃO, 2017).
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Nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta 
de provocar as pessoas com o perspectivismo 
amazônico, chamando a atenção exatamente 

para isto: os humanos não são os únicos seres 
interessantes e que têm uma perspectiva sobre 

a existência. Muitos outros também têm. Cantar, 
dançar e viver a experiência mágica de suspender 
o céu é comum em muitas tradições. Suspender o 

céu é ampliar o nosso horizonte; não o horizonte 
prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as 

nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo 
que nós vivemos quer consumir.

(KRENAK, 2019)

As legendas “Ei índio, para de surrupiar meu uaifai (WiFi)” e “Deixa de lari, 
lari parente” da figura 2, usada como abertura do link 1, conotam o meu desejo de 
problematizar e construir argumentos consistentes sobre as noções de identidade 
e identificação, saberes e práticas sociais dos chamados “povos da floresta”9, mais 
especificamente, dos povos da Amazônia amapaense. Essas frases relacionam-se 
com outras representações simbólicas (indígenas falando ao telefone) que compõem 
a narrativa imagética, expressando para mim e, talvez, para outras pessoas que as 
conhecem, algo irônico e familiar.

O jargão “lári lári” se popularizou ao ser usado como versos da canção “Lári 
lári”, lançada em 1975, pelo cantor e compositor paraense Pinduca10 (84 anos), que o 
anunciava como um ritmo musical eclético. Comicamente, essa expressão popular é 
usada principalmente por paraenses e amapaenses para designar sentenças como: 
“tu estás parecendo o Pinduca, é só lári lári!”, ou seja, quando uma pessoa fala algo 
com a intenção de persuadir ou contar vantagem, que se arroga a qualidade de ser 
boa nisto ou naquilo, mas não consegue demonstrar ou convencer quem a ouve ou 
a assiste.  A arrogância fica só na conversa. Também pode ser usada para indicar 
impaciência a uma conversa longa e demorada, como: “deixa de “lári lári” e vai logo 
ao assunto, parente!”

9 Expressão usada para denominar populações que habitam áreas de florestas, sejam elas urbanas 
ou rurais. Nesses termos, a floresta é concebida como espaço socialmente produzido. (TRINDADE 
JÚNIOR, 2013). Essa denominação foi incorporada como uma categoria de luta social através da 
mobilização de pessoas e grupos autodefinidos como “povo da floresta” (organizações sociais formadas 
por indígenas, seringueiros, castanheiros, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, extrativistas, 
caiçaras, parteiras, entre outras), que integram as Comunidades Tradicionais instituídas no Decreto 
Federal Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Ao longo dos seis artigos do decreto, que instituiu a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), o 
governo ampliou o reconhecimento previsto na Constituição Federal de 1988, antes atribuído somente 
a indígenas e quilombolas. (ALMEIDA, 2008).
10 A biografia do artista está disponível em: https://www.last.fm/pt/music/Pinduca/+wiki. Acesso em: 13 
dez. 2018.
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A palavra “parente” é usada cotidianamente na região norte do Brasil, em especial 
pela população ribeirinha, como vício de linguagem para estabelecer uma relação de 
proximidade, afinidade e familiaridade na conversa mesmo que não haja parentesco 
consanguíneo entre as partes interlocutoras. Também é uma expressão bastante 
utilizada entre os povos indígenas brasileiros para indicar empatia, identificação e 
reconhecimento político e identitário.

Em termos de possibilidades interpretativas dessa narrativa é curioso salientar 
a relação irônica estabelecida no imaginário social sobre o que é ou não “coisa de 
índio”. Outra possibilidade narrativa, guiada pela problemática desta tese, seria a 
referência a ideia equivocada e às vezes preconceituosa sobre a Amazônia brasileira 
como um território11 “atrasado”, ocupado somente por indígenas, recorrendo a visões 
estereotipadas e pejorativas que caracterizam indígenas como pessoas inferiores 
desqualificando suas práticas culturais, seus costumes e visões de mundo.

A imagem em questão, destaca dois supostos indígenas usando com habilidade 
o telefone público, o telefone celular e a internet, sugerindo que eles falam entre si 
em uma conversa cheia de jargões e empatia, demonstrando familiaridade com o 
acontecimento e subvertendo a ideia equivocada de que, por serem “índios”, não 
poderiam acessar determinadas tecnologias.

O professor e escritor Daniel Munduruku, nascido no Pará, pertencente à nação 
indígena Munduruku12, escreveu o livro intitulado “Coisas de índio” para repensar 
e refletir sobre determinadas maneiras usadas para estereotipar e menosprezar o 
pensamento indígena. Ele comenta que:

11 Associa-se a noção de multiterritorialidade (HAESBAERT, 2005) que compreende território e 
territorialidade como conceitos complexos, polissêmicos, multidisciplinares e multidimensionais 
marcados por relações de poder simbólicas e materiais. Haesbaert (2005, p. 6774) esclarece que desde 
“[...] a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois etimologicamente 
aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver 
com dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – especialmente para 
aqueles que, com essa dominação, ficam alijados da terra, ou no territorium são impedidos de entrar. 
Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufrui-lo, 
o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação”. Território, assim, em qualquer 
acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto 
ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de 
apropriação.” A territorialidade possui caráter abstrato, “[...] mas não no sentido radical que a reduz ao 
caráter de abstração analítica. Ela é uma “abstração” também no sentido ontológico de que, enquanto 
“imagem” ou símbolo de um território, existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia 
político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente manifestado – como 
no conhecido exemplo da “Terra Prometida” dos Judeus. Ou seja, o poder no seu sentido simbólico 
também precisa ser devidamente considerado em nossas concepções de território.” (HAESBAERT, 
2005, p. 6783).
12 Nação indígena que habita diferentes territórios brasileiros nos estados do Pará, Amazonas e Mato 
grosso, pertencentes à família linguística Munduruku, do tronco Tupi. (PIB, on-line, s.a., p. s.n.).
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[...] para início de conversa, é muito importante determinarmos 
algumas diferenças que existem quando chamamos alguém de “índio”. 
Não é muito adequado o uso desse termo, pois ele generaliza demais, 
não apresentando todas as diferenças que existem entre os grupos 
indígenas brasileiros. (MUNDURUKU, 2010, p. 13).

Munduruku (2010) faz críticas a equívocos e preconceitos associados as 
pessoas indígenas e usa a expressão “coisas de índio” – geralmente relacionada a 
algo negativo, inferior, antiquado, realizado de maneira tosca, errada, sem inteligência 
– como sinônimo de culturas indígenas (cosmogonia, imaginários, saberes e práticas 
sociais), reposicionando a ideia de algo negativo e depreciativo a uma categoria de 
bem cultural, resistência e luta sociopolítica.

Arruti (2006, p. 50) destaca que a “[...] tradição legalista e o forte senso comum 
sobre o que deve ser um índio (naturalidade e imemorialidade) têm funcionado como 
sérios obstáculos à implementação de avanços teóricos e jurídicos no reconhecimento 
de povos indígenas resistentes.” Esse mesmo pensamento pode ser aplicado as 
populações afro-brasileiras que muitas vezes precisam comprovar legalmente suas 
descendências ou ascendências a fim de garantir direitos.

De modo geral, esse senso comum, por reverberação e consequência, também 
costuma delegar às populações amazônicas estigmas sociais de diferentes tipos e 
níveis de opressão, desconsiderando questões relacionadas ao espaço, ambiente 
e “urbanodiversidade”13 da região. Isso também ocorre, muitas vezes, por falta de 
reconhecimento e valorização das riquezas e complexidades culturais legatárias da 
miscelânia étnica formada, principalmente, por ancestralidades indígenas e africanas 
que compõe a diversidade amazônica.

1.1 Falando sobre etnogênese afroindígena, reconhecimento e posicionalidades

Falar sobre cultura amapaense requer circunstanciar contextos marcados 
historicamente por interesses econômicos e políticos capitalistas. Uma constatação 
relevante é que não se pode narrar, descrever ou problematizar aspectos culturais desse 
território brasileiro sem anunciar a presença/existência dos povos autóctones dessa 
região, bem como as importantes contribuições por parte da população negra trazida da 
África para os rincões amazônicos durante o regime escravocrata do período colonial.

A floresta tropical foi o abrigo e a proteção de muitas nações indígenas e grupos 
de pessoas negras aquilombadas que fugiram embrenhando-se “mata adentro” para 
se protegerem e resistirem ao processo expansionista de colonização, povoamento, 
13 Conceito oriundo dos estudos da Geopolítica Amazônica usado para designar a diversidade natural, 
social, econômica, cultural e política das cidades da região amazônica. (TRINDADE JÚNIOR, 2013).
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exploração e extermínio de nações originárias da Amazônia brasileira, iniciado no 
século XVI.

Nesses movimentos de sobrevivência houve contato e importantes intercâmbios 
entre esses povos, contextualizando o que estudiosos como Pacheco (2009) e Oliveira 
(2016) denominam encontro “afroindígena”, evidenciando a ocorrência de fenômenos 
de etnogêneses14 em decorrência desse encontro.

Essa constatação histórica e antropológica contraria concepções equivocadas 
a respeito da formação geopolítica e populacional da Amazônia e, ao mesmo tempo, 
convoca a um marco identitário e político no qual o sistema de contato ocorrido entre 
pessoas indígenas e negras trazidas da África tem destaque no processo de formação 
identitária da população que habitou e que ainda habita a região.

Oliveira (2016) discorre sobre a importância de construir outras narrativas 
como possíveis substitutos de atribuições baseadas na ideia de miscigenação e 
mestiçagem racial, que foi fabricada para fortalecer o discurso da existência de uma 
democracia etnorracial no Brasil. Esse processo de caracterização de uma parte da 
população, segundo uma valorização racial, colaborou para o surgimento do clássico 
trio “mulato”, “cafuzo” e “mameluco” como identificações da ancestralidade de alguém 
que não se enquadrasse nos padrões de “pureza” branca, negra ou indígena da 
pretensa identidade nacional.

Mameluco, caboclo, caiçara, curiboca, cabra, crioulo, mazombo, nissei, sansei, 
entre outras, são denominações e estereótipos de identificação que historicamente 
compõem o imaginário fenotípico do povo brasileiro. Nesse sistema de classificação 
outros engodos foram construídos e redefinidos para designar a cor da pele ou a raça 
de alguém. Dentre eles estão as opções oficiais de declaração censitária: branca, 
preta, amarela, parda e indígena. No meu caso, fui declarada de cor parda no registro 
de nascimento, mas já fui muitas vezes classificada como “neguinha”, “morena”, 
“índia”, “mulata” e “morena cor de jambo”.

Todas as vezes que precisei declarar a minha ancestralidade, o controverso 
termo “pardo” sempre me intrigou. Ele é comumente utilizado para adjetivar uma 
cor pouco definida entre o amarelado, o acastanhado e o acinzentado; cor entre o 
branco e o preto, meio escura, tuíra ou branco sujo. O termo também é utilizado para 
tipificar fenotipicamente a pessoa “mulata”, descendente da mistura entre africanos e 
europeus ou negra, não preta.

14 Conceito oriundo dos estudos antropológicos, usado tradicionalmente para designar processos 
sociais de “emergências”, “ressurgimentos”, ou “viagens da volta” de grupos étnicos considerados 
antes desaparecidos ou em processo de desaparecimento. (ARRUTI, 2006). Também é empregado 
para fortalecer movimentos de resistência marcados por desigualdades etnorraciais. (BARTOLOMÉ, 
2006).
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Das alcunhas atribuídas as pessoas pardas, destaco a sentença “mulata” 
como um estereótipo prenhe de preconceitos advindos do regime escravocrata, 
porém, historicamente naturalizado a ponto de ser empregado como um adjetivo para 
qualificar traços (fenotípicos e subjetivos) étnicos sexistas.

Silva (2018) esclarece que os

[...] movimentos negros brasileiros refutam a utilização da palavra por 
dois motivos: 1) linguístico – derivação de ‘mulus’, do latim, atualizado 
por ‘mula’, o animal que surge da cópula de duas raças diferentes – o 
asno e a égua, que, no século XVI, derivou-se na América hispânica 
para ‘mulato’ como uma analogia ao caráter híbrido do animal, 
considerado uma raça inferior já que não possui a possibilidade da 
reprodução; e 2) cultural – a falsa impressão de democracia racial que 
há no país, associado à representação da mulher negra ou mestiça 
através do corpo branqueado e hiperssexualizado. (SILVA, p. 77, 
2018, grifos no original).

São controversas as atribuições do termo mulata, às quais, defesas contra e 
a favor ganham grandes dimensões e efervescência no debate da categoria política 
etnorracial. No entanto, assim como enfatizou Munduruku (2010), existem palavras 
que mudam de conotação ao longo da história e viram apelido. As palavras em si não 
podem ser consideradas racistas, mas sim, os usos que fazem delas. Um apelido pode 
conter aspectos negativos e reforçar algo ruim. Desse modo, se é algo que deflagra 
preconceitos e avigora opressões, precisa ser problematizado com criticidade.

Segundo Oliveira (2016), a ambivalência da definição de cor e raça parda reside 
em questões etnorraciais históricas e complexas que marcaram fortemente o sistema 
de contatos entre pessoas negras e indígenas. O autor afirma que após a abolição da 
escravatura e da Proclamação da República, não

[...] era apenas na categoria de caboclos que estavam colocados os 
indígenas no Censo de 1872; eles também figuravam secundariamente 
na condição de pardos. Nesses casos, não se tratava de população 
livre, mas de escravos. Diversas fontes indicam que uma maneira 
empregada por interesses locais para camuflar a escravização de 
indígenas (inteiramente ilegal no Pós-Independência) era celebrar 
o casamento de indígenas (livres) com negros (não alforriados), 
passando a sua prole à condição de escravos do agenciador desse 
arranjo. Os dados disponíveis não permitem, porém, quantificar o 
peso desse estratagema social. Após a Abolição, esse contingente de 
pardos que migrou para a categoria de caboclos poderia sinalizar um 
vínculo com os indígenas. (OLIVEIRA, 2016, p. 240).
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Ainda de acordo com Oliveira (2016), entre 1872 e 1890, o percentual de 
pessoas declaradas pardas caiu de 38,3% para 34,2% e a de caboclas subiu de 
3,9% para 9,6%, demonstrando que uma parte significativa da mistura étnica naquele 
período se dava entre pessoas indígenas e pretas, não entre pretas e brancas.

Esse quadro também sugere a tentativa de negação dos vínculos com a 
escravidão negra por parte da população que antes era considerada parda. Ao se 
declararem como caboclas, buscavam distanciar-se dos estigmas herdados do 
regime escravocrata. Ou seja, o termo “pardo” era associado a escravidão, enquanto 
o termo “caboclo”, não. Conclusão, era menos danoso socialmente e subjetivamente 
se declarar como caboclo do que mulato.

Na difícil e lenta “retomada” do processo de reconhecimento etnorracial negro 
e indígena no Brasil, surgiram os primeiros processos de etnogêneses, os quais foram 
marcados, principalmente, por reivindicações de demarcações de terras indígenas e 
quilombolas. “Entra governo e sai governo” e essas reivindicações continuam paradas 
ou se arrastando nas esferas burocráticas governamentais. 

No caso específico dos povos indígenas, Arruti (2006, p. 50) pontua que desde 
os anos de 1970,

[...] em um levantamento inicial e, sem dúvida, precário, pudemos 
localizar o registro de mais de 50 grupos novos com demandas pelo 
seu reconhecimento como indígenas. Estão distribuídos por 15 estados 
da Federação, de norte a sul, mas especialmente concentrados no 
Nordeste (22 no Ceará e cinco em Alagoas) e Norte (sete no Pará), 
dos quais sabe-se muito pouco além das próprias demandas.

Arruti (2006) e Bartolomé (2006) enfatizam a existência de complexidade na 
conceituação do fenômeno da etnogênese. Em uma perspectiva mais atualizada da 
abordagem, é possível dizer que não se restringe ao (res)surgimento de um grupo 
étnico específico ou diferenciado dos outros, trata-se de um processo social.

O processo de etnogênese seria um movimento de agência (processo de 
reconhecimento e protagonismo) envolvendo pessoas em situação de emergência 
sociopolítica. Esse movimento busca, o fortalecimento identitário individual e coletivo, 
subvertendo estigmas de opressão, subalternidade e desigualdades.

Em síntese, seria uma maneira de descrever e qualificar diferentes processos 
sociais nos quais grupos étnicos não hegemônicos são caracterizados como 
protagonistas de suas histórias, contando e recriando suas narrativas de modo 
dinâmico, recorrendo ao passado para compreender e contextualizar o presente. 
Bartolomé (2006, p. 40) explica que a
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[...] etnogênese, ou melhor, as etnogêneses referem-se ao dinamismo 
inerente aos agrupamentos étnicos, cujas lógicas sociais revelam uma 
plasticidade e uma capacidade adaptativa que nem sempre foram 
reconhecidas pela análise antropológica. Na verdade, a etnogênese 
foi e é um processo histórico constante que reflete a dinâmica cultural 
e política das sociedades anteriores ou exteriores ao desenvolvimento 
dos Estados nacionais da atualidade.

As etnogêneses não recorrem à ideia de tradição como folclorização da 
cultura na qual a separação entre o popular e o erudito é fortemente demarcada, 
mas, reconhecem a importância da herança cultural para o desenvolvimento de 
representatividade coletiva de sobrevivência e existência, na qual, também há embates 
e conflitos de interesses em jogo.

Bartolomé (2006, p. 41) esclarece que “[...] a etnogênese é parte constitutiva 
do próprio processo histórico da humanidade e não só um dado do presente, como 
parecia depreender-se das reações de surpresa de alguns pesquisadores sociais em 
face de sua evidência contemporânea.”

A etnicidade envolvida não diz respeito tão somente, equivocadamente, a 
um grupo étnico como unidade cultural distinta e separada, ao qual se atribui um 
papel étnico que o discrimina como o “outro”, o diferente, o exótico. Esse tipo de 
compreensão, evidenciada pela antropologia tradicional, hoje em dia é questionada 
por estudos mais recentes, face às transformações sociais.

O que me intriga em algumas narrativas etnográficas sobre processos de 
reconhecimentos identitários é o fato de estarem, na maioria das vezes, ancoradas em 
análises e posicionamentos de “olhares estrangeiros” diante de contextos específicos 
investigados. Não questiono a validade desses estudos e suas contribuições, endosso 
a posição de Wagner (2010, 41) quando diz que “[...] toda compreensão de uma outra 
cultura é um experimento com nossa própria”, mas considero importante ressaltar a 
inexpressividade de “vozes” dos próprios sujeitos sociais, falando e refletindo sobre 
suas demandas, ocupando espaços acadêmicos e institucionalizados que possuem 
poder para chancelar e validar determinadas “falas”.

Vejo na metáfora “coisas de índio”, utilizada por Munduruku (2012), uma 
urgência em contar a sua história e ocupar um “lugar social de fala”15, antes negado 
ou negligenciado, sob a justificativa colonizadora de incapacidade ou incompetência 

15 Lugar simbólico, referente ao “lugar” político e social, ocupado ou não, por determinadas pessoas 
ou grupos sociais a partir de uma relação de poder discursiva e prática. Parte do entendimento que 
as relações de reconhecimento e redistribuição social são interdependentes, por isso, precisam ser 
problematizadas por suas dimensões estruturais e interseccionais. (FRASER, 2007; RIBEIRO, 2017).
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para assim fazer. Ou, o que é mais grave, por disputas violentas de ordem material e 
simbólica.

Sobre o direito de ser “índio” e ter a garantia de viver como “índio”, Viveiros de 
Castro explica de maneira irônica que em um cenário de “carnavalização” e conflitos 
políticos, a 

[...] Constituição de 1988 interrompeu juridicamente (ideologicamente) 
um projeto secular de desindianização, ao reconhecer que ele não 
se tinha completado. E foi assim que as comunidades em processo 
de distanciamento da referência indígena começaram a perceber que 
voltar a “ser” índio – isto é, voltar a virar índio, retomar o processo 
incessante de virar índio – podia ser interessante. Converter, reverter, 
perverter ou subverter o dispositivo de sujeição armado desde a 
Conquista de modo a torná-lo dispositivo de subjetivação; deixar 
de sofrer a própria indianidade e passar a gozá-la. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2006, p. 43, grifos no original).

 

 Viveiros de Castro infere que compressões agenciadoras e tutelares contribuem 
para a conformação de colonialidades16 sobre processos político-identitários. Discursos 
hegemônicos costumam endossar a necessidade de leis (como a Constituição), 
organizadas e instituídas por pessoas não indígenas, para que “os índios”, só então, 
redescobrissem e valorassem suas identidades.

Isso é irônico, mas não inédito. Aconteceu do mesmo modo com a conquista da 
abolição da escravatura. Quase sempre as leis e determinações jurídicas que dizem 
respeito às questões de reconhecimento e redistribuição social são elaboradas e 
instituídas sobe o jugo da subalternidade.

Viveiro de Castro (2018) faz um convite a reflexão pela mirada etnológica do 
“perspectivismo” e do “multinaturalismo” ameríndio, que, sinteticamente, consistem 
nos modos de existência e percepção de mundo de diversas nações indígenas da 
América. Esses modos de existir (mesmo depois da morte terrena) enfatizam as 
interações simbólicas e materiais entre seres humanos e não humanos como relações 
sociocosmológicas, ressaltando as complexidades dessa forma de ser e viver. O autor 
explana que há

[...] mais pessoas no céu e na terra dos índios do que sonham nossas 
antropologias. Descrever este mundo onde toda diferença é política, 
porque toda relação é social, como se fosse uma versão ilusória do 

16 Algo que transcende as particularidades do colonialismo histórico e que não desapareceu com a 
independência ou descolonização. (QUIJANO, 2010).
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nosso, unificá-los mediante a redução da invenção do primeiro às 
convenções do segundo, é escolher uma solução demasiado fácil – 
e politicamente iníqua – para determinar as complexas relações de 
transformação que permitem passar de um para outro. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2018, p. 54).

Esse alerta evidencia a necessidade de abertura para a pluralidade de 
pensamentos e práticas sociais que coabitam no mundo sem hierarquizar como mais 
ou menos importante uma da outra, pois seriam, potencialmente diferentes.

Em uma palestra17 que tive o prazer de assistir, Davi Kopenawa Yanomami, 
escritor, xamã e líder político do povo Yanomami18, declarou: “nós, yanomamis, não 
deixamos de ser yanomamis porque vestimos roupas ou usamos tecnologias de 
homens não yanomamis. Se acharem melhor e quiserem nos chamar de índios, o 
mesmo eu digo, não deixamos de ser índios por estarmos vivendo no meio dos não 
índios.” A fala de Davi naquele momento foi impactante e continua ressoando toda vez 
que paro para refletir sobre minhas questões políticas, sociais e identitárias.

Do mesmo modo aconteceu quando li uma entrevista de título instigante: “Os 
antropólogos contam tudo errado! Nós somos as autoras das nossas falas”, de Nelly 
Duarte19 e Sandra Benites (Ara Reté)20, duas antropólogas indígenas que narram 
detalhes de suas experiências de vida e ocupação de espaços institucionalizados 
como a Universidade. Nelly Duarte ressalta que

[...] a antropologia me chamava a atenção porque queria conhecer a 
realidade do Outro, afinal nasci e cresci vendo antropólogos transitando 
ali, então afinal, “qual era a curiosidade que trazia um antropólogo 
ali, qual era o interesse dele em conhecer meu povo, e para quê 
isso?” Já que os antropólogos estudam indígenas, eu queria estudar 
antropólogos. (DUARTE; BENITES, 2015, p. 52, grifos no original).

 O título e conteúdo desse texto remetem novamente à discussão sobre 
posicionalidade política e social. Trata-se de uma provocação para chamar atenção 
17 Os saberes indígenas e a universidade: palavras de um xamã Yanomami. Realizada em outubro de 
2018 pelo Núcleo de Educação Intercultural Takinahaky (UFG).
18 Nação indígena que habita o Brasil e a Venezuela. Compõe-se de quatro subgrupos: Yanomae, 
Yanõmami, Sanima e Ninam. Cada subgrupo fala uma língua própria: juntas, elas compõem a família 
linguística yanomami. Os Ianomâmis formam a sétima maior nação indígena brasileira, distribuída em 
228 comunidades, a maioria na floresta Amazônia brasileira. (PIB, on-line, s.a., p. s.n.).
19 Antropóloga e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (Museu Nacional/
UFRJ). Pertencente ao povo Marubo, nascida na comunidade Posto Indígena Curuçá, no vale do rio 
Javari, Amazonas.
20 Professora e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (Museu Nacional/
UFRJ). Pertencente ao povo Guarani, nascida na comunidade Porto Lindo, no Mato Grosso do Sul.
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para um problema pontual, a presença ou não de mulheres indígenas em espaços antes 
não praticados por elas. Não tem a intenção de desqualificar o saber antropológico, 
mas de promover o pensamento indígena e ampliar o acesso a epistemes diversas.

Nelly e Sandra são exemplos da importância da representatividade indígena no 
espaço acadêmico devido a necessidade de serem “porta vozes” de seus interesses e 
do fortalecimento dos interesses de seus povos. Isso ocorre porque a “[...] indianidade 
é tautegórica; ela cria sua própria referência. Índios são aqueles que “representam a 
si mesmos” [...]. “Representar a si mesmo” é aquilo que faz uma Singularidade, e o 
que uma Singularidade faz.” (VIVEIRO DE CASTRO, 2006, p. 47, grifos no original).

Dito de outro modo, os processos de subjetivação e protagonismo de Nelly 
Duarte e Sandra Benites, cada uma à sua maneira, têm poder de provocar fissuras 
e transformar estigmas historicamente naturalizados atuando, quiçá, como mola 
propulsora para a atração e encorajamento de outras pessoas a trilharem caminhos 
antes não aventurados, subvertendo o estereótipo, por exemplo, do “lugar do índio”.

Ao discutir sobre posicionalidades nas lutas de gênero e nas relações 
etnorraciais, Ribeiro (2017) tece importantes argumentos sobre experiência individual 
e coletiva, privilégios epistemológicos, autoridade enunciativa e silenciamentos. Ela 
explica que é comum nos debates sobre políticas de reconhecimento, ocorrerem 
tentativas de cerceamento e intimidação. Isso acontece porque

[...] falar de racismo, opressão de gênero, é visto geralmente como 
algo chato, “mimimi” ou outras formas de deslegitimação. A tomada de 
consciência sobre o que significa desestabilizar a norma hegemônica 
é vista como inapropriada ou agressiva porque aí se está confrontando 
poder. (RIBEIRO, 2017, p. 79, grifos no original).

Fraser (2007) amplia a questão ressaltada por Ribeiro ao dizer que as 
desigualdades não são inerentes a natureza humana. Elas são provenientes 
de estruturas sociais que as reproduzem e por isso precisam ser entendidas 
de maneira estruturante para serem combatidas. O modo como a sociedade 
historicamente engendra sujeitos exploradores e explorados também se aplicam as 
lutas identitárias, pois a subordinação material do capitalismo, por consequência, 
subordina o bem cultural.

Concordo com Fraser (2007) quando alerta que as violências econômica e 
cultural são imbricadas e reforçam-se mutuamente. Por isso, compartilho com ela a 
ideia de que não é suficiente o reconhecimento das diferenças para a superação das 
desigualdades. É preciso transformar a realidade opressora, e isso só ocorre pela 
prática social.



37.....................................................................................

 Ao falar de privilégios epistemológicos, produção de narrativas contra 
hegemônicas e práticas de transformação social, penso sobre a presença de 
pesquisadoras indígenas e negras nos espaços acadêmicos, os quais frequento ou 
frequentei como estudante, professora e pesquisadora. Constato que são poucas, 
mas elas existem e fazem grande diferença no tocante as suas produções. Tomo 
como referência as professoras Mirna Kambeba Omágua-Yetê Anaquari21 e Piedade 
Lino Videira.

Conheci Mirna em 2017 no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual 
(PPGACV) e de lá para cá mantemos uma relação de amizade e parceria acadêmica. 
Quando a conheci, ela estava finalizando a dissertação de mestrado intitulada “Que 
memórias me atravessam? Meu percurso de estudante indígena” (SILVA, 2017), que 
teve como objetivo reunir elementos para entender como a narrativa autobiográfica 
poderia auxiliá-la em sua formação docente e como a construção docente poderia 
auxiliá-la na sua construção identitária indígena.

Acompanhei de perto o seu processo como pesquisadora no mestrado. Foram 
muitos desafios os quais ela narra com muita emoção na dissertação. Não bastasse 
os “altos e baixos” para a conclusão do curso, ela também resolveu encarar o desafio 
da seleção para o doutorado. Resultado, ela concluiu o mestrado, atualmente cursa o 
doutorado no PPGACV e continua seu ativismo político.

No caso de Piedade Videira, desde o curso de graduação admiro sua trajetória 
de vida docente e ativista das questões etnorraciais. Ela se autodeclara mulher negra, 
dançadeira de Batuque22 e Marabaixo23. Assim como eu, concluiu a licenciatura na 
UNIFAP e atualmente também é professora de arte no departamento de educação 
dessa mesma Instituição. É autora dos livros: “Marabaixo, Dança Afrodescendente: 
Significando a Identidade Étnica do Negro Amapaense” (2009) e, “Batuques, Folias e 
Ladainhas: A Cultura do Quilombo do Cria-ú em Macapá e sua Educação (2012).

Pelo exposto, buscando traçar uma posicionalidade reflexiva e política que 
possa delinear como sendo pessoal e, portanto, “minha”, alinhavo lembranças e teço 
21  Professora, feminista e ativista indígena, pertencente ao povo Kambeba / Omágua, situado no Alto 
Solimões/AM. Doutoranda em Arte e Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais da Universidade 
Federal de Goiás (FAV/UFG).
22 Tradição cultural de origem africana presente em comunidades quilombolas do estado do Amapá 
(entre elas, Curiaú, Igarapé do Lago e Mazagão Velho). No batuque existe a parte religiosa com a 
realização de missas, novenas e ladainhas rezadas em latim e procissões e a parte profana com a 
realização de almoços, bailes e festejos que incluem a dança do batuque oferecidos a comunidade. 
(VIDEIRA, 2013).
23 Tradição cultural do estado do Amapá, reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Possui origem africana e é realizada, 
principalmente, pelas comunidades negras do estado do Amapá, nos festejos se homenageiam o Divino 
Espírito Santo e a Santíssima Trindade com missas, novenas, ladainhas (parte sagrada dos festejos) e 
danças de roda (parte profana dos festejos) puxadas pela batida de tambores chamados de “caixas de 
Marabaixo” e a entonação cantarolada dos “ladrões” (versos) do Marabaixo. (VIDEIRA, 2009).
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relatos que me colocam no entremeio da ancestralidade indígena e africana, em um 
processo de reconhecimento identitário afroindígena24.

Esse estar na fronteira, significa parar e “olhar para si” com a intenção de 
compreender as dimensões identitárias que marcam a minha existência e as quais 
elejo para continuar seguindo, mesmo sabendo que podem ser transitórias, pois, 
como diz Bauman (2001, p. 98), as “[...] identidades parecem fixas e sólidas apenas 
quando vistas de relance, de fora.” Não mais que isso.

Nasci e fui criada na cidade de Macapá, no estado do Amapá, região Norte 
do Brasil, em um território que compreende uma parte da Amazônia Legal, cuja 
denominação que mais gosto de usar, refere-se ao recorte geopolítico conhecido como 
“Amazônia amapaense”. Essa delimitação é importante porque cada microrregião 
da Amazônia brasileira possui características peculiares das sociedades – de seres 
humanos e não humanos (KRENAK, 2019) – que as habitam, sendo incoerente 
generalizar as práticas socioculturais ocorrentes nestas cartografias.

A diversidade cultural na região Norte do país também resulta da hibridez das 
identidades culturais emergentes na contemporaneidade. (BHABHA, 2013). Apesar 
das significativas trocas interculturais, as populações amazonidas (naturais da 
Amazônia) que habitam o estado do Amapá se difere em grande medida das outras 
que habitam os estados do Pará e Tocantins, por exemplo.

Emprego a denominação Amazônia amapaense para balizar as diferenças 
entre as realidades dos estados Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins 
e Roraima, pois é comum ocorrer confusão em termos de reconhecimento e 
diferenciação, até mesmo, por parte de brasileiras e brasileiros.

Na infância, eu já cantarolava os versos do “ladrão do Marabaixo25” que dizem: 
“aonde tu vás rapaz por esses caminhos sozinho, vou fazer minha morada lá nos 
campos do Laguinho...”. Na época, mesmo sem entender a narrativa poética dos 
cantos, o simbolismo da dança e o ritmo do batuque de origem africana, eu ficava 
eufórica toda vez que a professora informava que a turma ia ensaiar para apresentar 
a dança na festa folclórica da escola.

Era a minha oportunidade de vestir um saião florido, uma blusa “tomara que 
caia” branca e sair arrastando os pés, com uma toalha no ombro e uma flor nos 
cabelos, ao som de tambores, dançando e cantarolando Marabaixo.
24 Durante a pesquisa conheci posicionamentos acadêmicos-científicos e de senso comum que defendem 
e outros que contestam as discussões sobre os processos identitários afroindígenas. Considero ambos 
legítimos e importantes. Para conhecer um posicionamento que contesta a discussão afroindígena, 
sugiro o texto: “Uma reflexão sobre as problemáticas de uma identidade “afroindígena” (VISIBILIDADE 
INDIGENA, 2017, on-line, p. s.n.).
25 Trata-se de versos compostos de ritmo e musicalidade, recebem esse nome pelo fato de surgirem 
muitas vezes do improviso na roda de Marabaixo, em seguida serem “roubados” por cantadores, repetido 
em coro pelos participantes da dança, até que outro “ladrão” seja criado e roubado, sucessivamente. 
(COELHO, 2015, p. 63).



39.....................................................................................

Depois, na adolescência, entendi a importância dessa tradição cultural que 
envolve música, dança, poesia, religiosidade e resistência negra, para a constituição 
das identidades amapaenses. Entendi também, que a palavra “Laguinho” citada na 
canção refere-se ao bairro Julião Ramos, mais conhecido como “Laguinho, o bairro 
negro da cidade”, pela concentração da população negra, que fica situado na zona 
norte de Macapá. Hoje a área é considerada central, mas antes, era a periferia 
destinada aos descendentes de africanos.

Ainda narrando acontecimentos de minha infância na escola, lembro que na 
mesma festa, na qual eu costumava dançar Marabaixo, também comia maniçoba e 
tomava tacacá – comidas de origem africana e indígena, típicas dos estados do Amapá 
e do Pará, com ocorrência na Bahia. É curioso dizer que esses dois pratos da culinária 
brasileira traduzem perfeitamente o processo de hibridização cultural denominado 
de afroindígena, pois são exemplos das aproximações e intercâmbios interculturais 
ocorridos entre os povos nativos e os povos cativos que habitaram a Amazônia desde 
a época da colonização.

Portanto, mesmo sabendo das múltiplas possibilidades identitárias que 
atravessam essa tomada de decisão, discuto algumas contribuições etnorraciais de 
matrizes africanas e indígenas para a constituição da cosmologia e a cosmogonia 
do “povo” amapaense, almejando, quiçá, mobilizar politicamente um processo de 
autodefinição afroindígena.

Seria um exercício do que a antropologia social denomina de “etnogênese 
afroindígena”, referindo-se a uma ideia deflagradora de reconhecimento, pertencimento 
e agenciamento sociopolítico e cultural, advindos da hibridização etnorracial de povos 
de matrizes africanas e indígenas, que povoaram a Amazônia, principalmente, na área 
da antiga província do Grão-Pará, da qual o Amapá fazia parte.

Arruti (2006, p. 50) fala da importância das etnogêneses explicando que,

[...] se o etnocídio é o extermínio sistemático de um estilo de vida, a 
etnogênese, em oposição a ele, é a construção de uma autoconsciência 
e de uma identidade coletiva contra uma ação de desrespeito (em 
geral produzida pelo Estado nacional), com vistas ao reconhecimento 
e à conquista de objetivos coletivos.

Acompanho essa inflexão interpretativa para repensar, ampliar e desnaturalizar 
as categorias sociais denominadas de “amazonidas”, “povos da floresta” e “ribeirinhos 
da Amazônia”, que historicamente têm sido imaginadas como comunidades “ilhadas”, 
aculturadas, pobres e subsistentes, com pouco ou nenhum acesso à tecnologia e a 
educação, isoladas no “meio do nada”. Aliás, umas das muitas brincadeiras que ouço 
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por ser amapaense está relacionada ao trocadilho: “você mora no fim do mundo, opa, 
quis dizer no meio do mundo”, fazendo referência aos limites geográficos da linha do 
equador que, imaginariamente, divide o Amapá nos hemisférios sul e norte.

Mas, como essa inferioridade é uma “camisa” que me recuso a vestir, a vejo 
como uma invenção (WAGNER, 2010) que pode ser reinventada. Acompanho o 
pensamento de Mignolo (2017, p. 19) que soa como alerta ou exortação:

[...] uma vez que percebe que sua inferioridade é uma ficção criada 
para dominá-lo, e se não quer ser assimilado nem aceitar com a 
resignação “a má sorte” de ter nascido onde nasceu, então desprenda-
se. Desprender-se significa não aceitar as opções que lhe brindam. 
Não pode evitá-las, mas ao mesmo tempo não quer obedecer. Habita 
a fronteira, sente na fronteira e pensa na fronteira no processo de 
desprender-se e resubjetivar-se.

Considero necessária essa discussão porque, ao mesmo tempo em que escrevo 
com a intenção de minimizar equívocos e desinformações, penso, reflito, construo 
e reconstruo minha história de vida26 e trajetória docente, a partir de contribuições 
teóricas e empíricas que também narram fluxos de outras pessoas. Mas não apenas 
isso, busco repensar a estratificação identitária da miscigenação infligida aos “povos da 
floresta” e chamar atenção para a riqueza que envolve a ancestralidade afroindígena.

O hibridismo afro e indígena ocorrido desde a época da colonização na 
Amazônia, compreendido sem essencialismos, mas como uma mola propulsora de 
outras perspectivas, pode ajudar a desconstruir arquétipos de inferioridade por meio 
de narrativas contadas por pessoas que vivenciam essa realidade.

1.2 Falando da Amazônia amapaense: entrecruzando narrativas, tempos e lugares

Macapá Quebrada
É Macapá Quebrada vem conhecer o meio do mundo

Foco principal pra mudar de assunto 
Do que acontece, as notícias, os jornais

Um filme de terror baseado em fatos reais
O cenário é baixada, becos e pontes

Lugar onde a paz cada vez fica distante
Constante a luta diária pela sobrevivência

Semblante, tristeza, pobreza, carência
26 Os fragmentos de histórias de vida usados nesta pesquisa são amparados nas considerações de 
Goodson (2013), o autor faz uma distinção central entre relatos de “vida/narrativa” e “história de vida”. 
“O primeiro constitui o relato de uma pessoa sobre a sua vida (quase sempre apresentado oralmente) 
em um dado momento no tempo. A segunda complementa-o com dados extraídos dos relatos de outras 
pessoas, de registros oficiais e de uma gama de documentos históricos.” (GOODSON, 2013, p. 261).
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Convivência no meio de tudo que não presta
Criminalidade versus gente honesta

Pra nós é o que resta sufoco, desespero
A faca na cintura é ferramenta de gangueiro

Governo resume a cidade “num” cartão postal
Vai vendo, os moleques “tão” na vida criminal

Pipoco, paulada, facada, assalto, rola por aqui
Diz... Macapá Quebrada infelizmente é assim

Ponte, baixada, Macapá Quebrada
Bregoso na alta, Macapá Quebrada
Igreja e bocada, Macapá Quebrada

O que o Rap relata, Macapá Quebrada
Sofrida, mais viva, Macapá Quebrada

Josés e Marias, Macapá Quebrada
Esperança na lida, Macapá Quebrada

O que Rap assina, Macapá Quebrada [...]

(Grupo Máfia Nortista)

O trecho da canção “Macapá Quebrada”, do grupo Máfia Nortista, usado na 

epígrafe, surgiu como um tipo de achado daqueles que pode mudar o rumo ou contribuir 

fortemente para o desenvolvimento da investigação. Diante dos dados produzidos na 

pesquisa de campo, imersa em ideias, conceitos e teorias, me vi na incumbência 

de detectar pistas que ajudassem a situar o Amapá e o povo amapaense apoiada 

em narrativas fictícias, registros, documentos (verbais e não verbais), colocando sob 

suspeição minhas certezas e até mesmo a contribuição dos participantes da pesquisa 

sobre o tema em questão.

Eu buscava pistas que fizessem sentido para pensar os imaginários do povo, 

do lugar, em consonância com os fundamentos da cultura visual que problematizam 

os “modos de olhar”, a construção social da visão e a construção visual do social, 

ou seja, as visualidades que medeiam e representam fragmentos significativos das 

realidades sociais. (MITCHELL, 2010). A cultura visual trabalha apoiada em “[...] uma 

compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da representação visual, 

de suas funções sociais e das relações de poder às quais se vincula.” (HERNÁNDEZ, 

2007, p. 41).

O grupo Máfia Nortista faz parte do movimento artístico Música Periférica 

Amapaense (MPA 2) e surgiu como um projeto análogo ao tradicional movimento 

artístico da Música Popular Amapaense (MPA 1) – conhecido por agregar artistas 

que costumam falar sobre as práticas culturais e sociais do estado do Amapá, que 
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abordam temáticas relativas as paisagens naturais, lendas e mitos da região com um 

caráter genuíno e folclórico.

Com o intuito de fazer uma crítica ao tradicional MPA, e sob a justificativa de 

que o referido movimento, em suas produções, não se preocupa com as pautas de 

interesse da população que vive nas áreas periféricas do Estado, o Música Periférica 

Amapaense, formado por rappers, foca suas letras e músicas nas mazelas sociais que 

afligem as populações das zonas mais carentes das cidades, sobretudo, as questões 

relacionadas a falta de políticas públicas nas áreas conhecidas como “baixadas”  áreas  

e ressaca27) ou quebradas.

Como parte desse projeto artístico, foram lançados os álbuns “Música Periférica 
Amapaense”, Vol.1 (2017) e “MPA - Música Periférica Amapaense”, Vol. 2 (2018). A 
coletânea completa está disponível no canal do YouTube “Nois pur nois”28, um dos 
principais meios de divulgação do trabalho.

Considero relevante a crítica feita pelo MPA 2 porque ajuda a pensar as múltiplas 
construções socioculturais sobre o Amapá, sem se fixar em visões naturalizadas 
e excludentes. Valorizar ou destacar apenas uma parcela das práticas sociais ou 
apenas narrativas idealizadas é um risco porque negligencia e pode ao mesmo tempo 
discriminar outras práticas existentes.

Ao reclamar a ausência da “voz” e “existência” desse segmento da população 
no cenário musical da região, os rappers do MPA 2 revelam uma realidade diferente 
daquela comumente cantada pelo tradicional MPA 1. Eles mostram os contextos das 
quebradas, das baixadas e periferias que são invisibilizadas nos cartões postais do 
Estado. Mostram aquilo que está sendo ocultado ou que não interessa que seja visto.

As narrativas visuais e orais contextualizando as “quebradas do Amapá” foram 
recorrentes na pesquisa de campo e algumas delas serão abordadas no decorrer do 
texto. O meme (figura 3) compartilhado via WhatsApp por Thiago, colaborador da 
pesquisa, pode ser interpretado como uma denúncia social do cotidiano das pessoas 
que vivem nas zonas periféricas da cidade de Macapá. 

27 Termo regional usado no contexto geográfico amapaense para definir “[...] áreas encaixadas em 
terrenos quaternários que se comportam como reservatórios naturais de água, caracterizando como 
um ecossistema complexo e distinto, sofrendo os efeitos da ação das marés, por meio da rede formada 
de canais e igarapés e ciclos sazonais da chuva.” (PORTILHO, 2010, p. 03). Nas cidades do Amapá, 
devido ao crescimento populacional e a falta de planejamento socio habitacional, essas áreas, tão 
importantes para o ecossistema local, costumam ser ocupadas de forma desordenada por milhares 
moradias que formam grandes “bairros” horizontais irregulares, também considerados como favelas 
de palafitas.
28 Disponível em: https://www.youtube.com/c/NOISPURNOISrec/videos. Acesso em: 15 abr. 2019.
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Figura 3. Eis que eu moro no Congós... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora. 

Destaco o contexto da imagem acima como um exemplo da “Macapá quebrada” 
descrita na produção do grupo Máfia Nortista. Congós é um bairro localizado na zona 
sul de Macapá, criado na década de 1980, que teve expressiva expansão nos anos 
2000 depois de uma onda de invasão da área devido à falta de planejamento urbano 
da cidade. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2010, existiam 18.630 moradores e cerca de 4.307 domicílios nesta comunidade.

Grande parte do bairro Congós foi construída de forma irregular sobre áreas de 
ressaca apesar de possuir uma infraestrutura razoável nos perímetros de terra firme. 
Até hoje, a população enfrenta sérios problemas sociais, pois os serviços públicos de 
saneamento, segurança, lazer, saúde e educação são insuficientes para atender as 
demandas.

A matéria telejornalística “Fala comunidade29”, exibida em 2012 na mídia local 
(Amapá), relata que o bairro antes chamado de Araçás, recebeu o nome de Congós 
em homenagem a Benedito Lino do Carmo, conhecido popularmente como Seu 
Congó, antigo dono do lugar. Seu Congó era descendente de escravos, vivia com sua 
família da agricultura e uma pequena criação de gado. Consternado com a vida difícil 
das pessoas das redondezas, cedeu grande parte da propriedade herdada de seus 
antepassados para outras famílias morarem e trabalharem no plantio de roçados. 
Assim nasceu o Bairro Congós.

29 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VeS3RXF5hfo. Acesso em: 15 abr. 2019.
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Diante do exposto, é possível compreender a crítica social feita no meme (figura 
3) acima. De maneira cômica, porém ácida, a narrativa aborda uma situação de falta 
de segurança com a qual convivem os moradores do bairro Congós, região da cidade 
de Macapá que registra, diariamente, altos índices de violência. Como anunciou o 
Grupo Máfia Nortista, com os sérios problemas de saneamento e outros serviços 
básicos, as pessoas que moram lá, vão “se virando” como podem na “constante a luta 
diária pela sobrevivência”.

Juntamente com a postagem do meme no grupo, Thiago escreveu: “Não me 
rouba logo, mano! Kkkkkk”. Em seguida, Simone, outra colaboradora, fez o seguinte 
comentário: “Ti meti nas quebradas do Congós! Kkkkkk”. (Trechos extraídos do diário 
de campo digital, 11/08/2018). Ambos, conhecedores da realidade local, fizeram 
críticas a situação de insegurança social abordada no meme. É curioso notar que 
suas falas, cheias de jargões, também fazem parte do chamado imaginário popular 
amapaense.

No comentário que fez sobre a imagem em questão, Cristiane abriu espaço 
para a discussão da existência, não de um, mas de vários imaginários amapaenses. 
Ela disse:

[...] quando a gente pensa em uma maneira de defender o Amapá de 
pessoas que falam mal daqui a gente logo imagina as coisas bonitas, 
a natureza, os pontos turísticos. E as vezes, a gente nem conhece 
esses lugares. Né? Mas é claro que a gente sabe que existem muita 
pobreza aqui também. Nas áreas de ressaca nem se fala... Um 
exemplo disso, é esse meme do Congós. Mas se a gente olhar para 
Santana, também vai ver muita desigualdade social aqui. Se for no 
Elesbão [bairro de Santana], então, a gente até chora de dó. (Trechos 
extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

É possível inferir que as formulações discursivas que constroem ideias sobre o 
Amapá e o povo amapaense podem ser provisórias e questionáveis. As construções 
discursivas são feitas com base em interesses e contextos específicos. Para uma 
abordagem mais aprofundada e crítica é necessário reconhecer a existências de posições 
essencialistas, que naturalizam visões de mundo, e buscar romper essa condição.

Etimologicamente o termo imaginário vem do latim imaginaríus que designa 
a pessoa fazedora de imagens ou retratos, que adjetiva algo fictício, falso, oposto 
ao real. As palavras “imagem”, “imaginação” e “imaginário” advém da mesma raiz 
semântica. Mas, no âmbito cultural, o uso desses verbetes foi alargado, reconfigurado, 
transformando e ampliando os significados originais, dotando-os de outras dimensões 
contextuais.
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Contrários a definição de fictício, falso e oposto ao real, Laplantine e Trindade 
(1997, p. 23) afirmam que o “imaginário como mobilizador e evocador de imagens, 
utiliza o simbólico para exprimir-se e existir e, por sua vez, o simbólico pressupõe a 
capacidade imaginária.” Para os autores,

[...] imaginário ocupa um lugar na representação, porém ultrapassa 
a representação intelectual. Os símbolos constituem-se de aspectos 
formais (significantes) e de conteúdo (significados). Esses são 
polissemânticos e, embora sejam conduzidos pelos significantes, 
ultrapassam-nos adquirindo sentidos prospectivos. [...] O imaginário é 
constituído e expresso através de símbolos. O caráter afetivo contido 
no imaginário o faz diferir do conceito de imaginação, pois essa também 
se encontra no processo do conhecimento científico que estabelece, 
através de imagens mobilizadoras, correlações entre os conceitos 
através de procedimentos intelectuais elaborados, expressos em 
signos. [...] O imaginário possui um compromisso com o real e não 
com a realidade. A realidade consiste nas coisas, na natureza, e em 
si mesmo o real é interpretação, é a representação que os homens 
atribuem às coisas e à natureza. Seria, portanto, a participação ou a 
intenção com as quais os homens de maneira subjetiva ou objetiva 
se relacionam com a realidade, atribuindo-lhe significados. Se o 
imaginário recria e reordena a realidade, encontra-se no campo da 
interpretação e da representação, ou seja, do real. (LAPLANTINE; 
TRINDADE, 1997, p. 79, grifos meus).

Maffesoli (2001), atento as transformações sociais contemporâneas, endossa 
e amplia as ideias de Laplantine e Trindade (1997) ao afirmar que o imaginário 
apresenta tanto elementos racionais, quanto irracionais, operando nos campos 
tangíveis e intangíveis da prática social humana. Sem se ater a conceitos fechados, o 
autor explica que o

[...] imaginário, mesmo que seja difícil defini-lo, apresenta, claro, um 
elemento racional, ou razoável, mas também outros parâmetros, como 
o onírico, o lúdico, a fantasia, o imaginativo, o afetivo, o não racional, o 
irracional, os sonhos, enfim, as construções mentais potencializadoras 
das chamadas práticas. (MAFFESOLI, 2001, p. 77).

Ao considerar o imaginário como potencializador da ação humana, Maffesoli 
o traslada para o campo semântico das significações e dos significados atribuídos a 
vida. Por esta razão, ele dá importância aos estudos sobre o mundo imaginal, conceito 
formado por um complexo sistema no qual imagem, imaginário e simbólico ocupam 
lugar de destaque.
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O “retorno do mundo imaginal” enunciado por Maffesoli é potencializado 
pelos meios informatizados e comunicacionais. Refere-se a todo tipo de imagem: 
cinematográfica, pictórica, tecnológica etc. De maneira contundente, o autor afirma 
que não “é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de um 
imaginário determina a existência de conjuntos de imagens. A imagem não é o suporte, 
mas o resultado.” (MAFFESOLI, 2001, p. 76).

 Neste sentido, é possível inferir que existe uma construção da cultura visual 
amapaense que gera uma forma particular de pensar suas paisagens, arquitetura 
urbana, ritos, costumes e cotidiano, que a faz ser o que é. “Isso é uma construção 
histórica, mas também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, uma aura 
que continua a produzir novas imagens.” (MAFFESOLI, 2001, p. 76).

Conceituar a palavra imaginário é tarefa difícil por se tratar de um conceito 
complexo e ambíguo que exige uma compreensão compatível com as especificidades 
dos fenômenos tangíveis e intangíveis que explicita ou, explica. É importante ressaltar 
que o imaginário não é algo nato.

Assim como as identidades, o imaginário é uma construção social formada e 
transformada no campo dos sistemas simbólicos e das representações. Aliás, cultura, 
imaginário e identidade são construções distintas, mas intrinsecamente relacionadas, 
principalmente em relação aos seus usos no âmbito social, em consonância com os 
princípios da chamada “Nova História Cultural” (NHC)30”.

 Outra consideração importante diz respeito às invenções conceituais 
intercambiantes sobre a noção de imaginário, cunhadas por epistemologias distintas, 
que exigiriam tempo e estudo aprofundado, mas que não são focos desta pesquisa. Um 
exemplo dessa diversidade são as percepções e análises construídas pelos estudos 
decoloniais, que compreendem as noções de imaginário como invenções modernas e 
coloniais. São vistos como projetos de dominação fundamentados no etnocentrismo e 
eurocentrismo de diferentes áreas do conhecimento humano. 

 De acordo com Quijano (2010), esses projetos operam para colonizar o 
imaginário dos dominados, atuando no interior dele, reprimindo sutilmente ou 
vorazmente os modos de conhecer, de produzir imagens, símbolos e significação. 
Eles atuam sobre os recursos, padrões e instrumentos que formam objetivamente 
e subjetivamente as noções de identidade e pertencimento de uma dada realidade, 
gerando a conformação dos imaginários, especialmente, os sociais.

30 Mudança epistemológica na forma de pesquisar e compreender a cultura. Esse ajuste começou 
a ser difundido no início da década de 1980 como um novo paradigma de pesquisa e sua ascensão 
no sistema da teoria cultural, reconfigurado para atender novas demandas sociais. Do mesmo modo 
acontece na contemporaneidade, pois outras abordagens analíticas estão sendo desenvolvidas para 
aperfeiçoar a escrita historiográfica e o ofício do historiador. Nesse processo a NHC é novamente 
questionada e transformada. (BURKE, 2005).
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Por em perspectiva a existência de um ou mais imaginários amapaenses, 
automaticamente, subscreve-se a esse fato a noção interna de pertencimento e 
identificação que algumas pessoas assumem e tomam para si. Existem também, as 
visões externas, construídas de “fora para dentro”, como é o caso das compreensões 
que brasileiros de outras regiões do país têm sobre os nortistas, ou, dos estrangeiros 
sobre os brasileiros. Colocando essa questão de outra maneira,

[...] pode-se falar em “meu” ou “teu” imaginário, mas, quando se 
examina a situação de quem fala assim, vê-se que o “seu” imaginário 
corresponde ao imaginário de um grupo no qual se encontra inserido. 
O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um 
Estado nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece 
vínculo. É cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa 
mesma atmosfera, não pode ser individual. (MAFFESOLI, 2001, p. 76, 
grifos meus).

Portanto, ao falar de “imaginários amapaenses”, falo daqueles inventados por 
pessoas naturais do Amapá, ou daqueles criados por pessoas de “fora”, não naturais, 
que por afinidade e respeito assumiram as identidades amapaenses como sendo 
suas. Ao falar de imaginários “sobre o Amapá” ou “sobre sujeitos amapaenses”, me 
refiro a percepções atribuídas por visões externas a essa territorialidade.

Existe no ideário popular amapaense uma maneira “clichê” de autoidentificação 
associada a um pretenso “jeito de ser tucuju31” para descrever paisagens, costumes e 
sua memória ancestral que inclui o povo indígena Tucuju32, hoje, supostamente extinto, 
como parte de sua descendência. Essa representação, fomentada pela busca de uma 
marca identitária “institucionalizada”33 que atendesse aos anseios de marketing local, 
popularizou-se nos versos da canção que diz:

Quem nunca viu o Amazonas
Nunca irá entender a vida de um povo

De alma e cor brasileiras
Suas conquistas ribeiras

31 Verso da Música: Jeito Tucuju, do Grupo Senzalas, composta em 1996 pelos músicos: Val Milhomem e 
Joãozinho Gomes. Faz referência a suposta nação indígena denominada Tucuju que habitou a comarca 
do Amapá antes do processo de colonização do Brasil. (SARNEY; COSTA (2004; FILOCREÃO (2015).
32 Significado de Tucuju: “Adjetivo - [Etnologia] Pertencente ou relativo aos Tucujus, povo indígena que, 
atualmente considerado extinto, vivia na região da foz do Oiapoque, no estado brasileiro do Amapá. 
Etimologia (origem da palavra tucuju). A palavra tucuju tem sua origem desconhecida, não é possível 
confirmar com toda a certeza a origem desta palavra.” (DICIO, 2021, on-line, p. s/n).
33 É importante ressaltar que essa institucionalização abrange uma cadeia de serviços públicos e 
privados que encontraram potencialidades na exploração do imaginário “Tucuju” para a promoção 
publicitaria e propagandista.
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Seu ritmo novo
Não contará nossa história

Por não saber ou por não fazer jus
Não curtirá nossas festas tucujus

Quem avistar o Amazonas nesse momento
E souber transbordar de tanto amor

Esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui
Quem nunca viu o Amazonas

Jamais irá compreender a crença de um povo
Sua ciência caseira

A reza das benzedeiras
O dom milagroso.

Essa música é conhecida e cantada na região por ser considerada “porta voz” 
de imaginários e identidades amapaenses. De fato, ela traduz uma parte significativa 
das práticas socioculturais da população, principalmente, no tocante ao caráter mítico, 
as paisagens naturais, a medicina homeopática, a atividade das parteiras e a maneira 
de se relacionar com as singularidades da Amazônia Setentrional Amapaense (ASA)34.

No entanto, a referência a etnia indígena Tucuju é controversa e só se pode 
fazer conjecturas a respeito, pois apesar de haver menções historiográficas35 sobre 
a existência desse povo nativo no período das primeiras navegações realizadas na 
Foz do Amazonas, as pesquisas arqueológicas e antropológicas ainda são escassas 
para que se possa fortalecer a veracidade das narrativas, geralmente contadas como 
bravatas pré-pinzônicas, sobre os Tucujus.

Por outro lado, falando sobre modos de ver o “Amapá”, aludindo a atribuições 
externas, cito uma polêmica causada pela crônica Amapá, uma abstração, escrita 
e publicada em 2010, na seção “Crônicas e outras histórias” do jornal O popular, 
de Goiânia (07 abr. 2010). Na crônica Borges escreveu sentenças como: “Vem cá, 
alguém aí pode me provar, com evidências avassaladoras, que o Amapá existe? 
Nunca tive essa comprovação. Para mim, o Amapá é uma abstração, uma alucinação 
que virou território e depois virou Estado.” (O POPULAR, 2010, p. 06). Depois da 
repercussão negativa sobre o que escreveu sobre o Amapá, o autor publicou em seu 
blog36 no dia 15 de abril de 2010, sua retratação intitulada “Esclarecimentos sobre o 
Amapá”, justificando o mal-entendido e assegurando que o texto se tratava de uma 
crônica, escrita com a única intenção de ser uma crônica de caráter fictício, e não para 
“denegrir o Estado” – palavras de Borges.
34 Referente ao território do estado do Amapá, formado pelos municípios: Macapá, Santana, Laranjal 
do Jari, Oiapoque, Mazagão, Porto Grande, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Vitória do Jari, 
Calçoene, Amapá, Ferreira Gomes, Cutias, Itaubal, Serra do Navio e Pracuuba.
35 Nas obras de Sarney; Costa (2004) e Filocreão (2015) é possível encontrar referências historiográficas 
que relatam a existência do povo indígena Tucuju.
36 Disponível em: http://rogeriopborges.blogspot.com/2010/04/esclarecimentos-sobre-o-amapa.html. 
Acesso em 15 abr. 2019.
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A picuinha e o mal-entendido gerado pela crônica de Borges não é um fato 
isolado no tocante a falta de conhecimento sobre o Amapá por parte de brasileiros 
de outras regiões do país. Apesar de ser uma entidade federativa são comuns os 
questionamentos sobre sua existência e sobre as práticas socioculturais da população 
amapaense. Talvez, esse desconhecimento ocorra porque o Brasil possui dimensões 
continentais, condição que dificulta o conhecimento geográfico de regiões localizadas 
fora dos principais centros urbanos do país. 

 Nas minhas andanças pelo Brasil, com muita frequência sou questionada 
sobre a existência do lugar onde nasci e vivo. Deparo-me com equívocos e 
desconhecimento sobre as territorialidades, as práticas sociais, culturais e muito mais. 
Esses questionamentos me ajudaram a definir e delimitar a escolha que fiz para esta 
pesquisa. Minha intenção é, de alguma maneira ou em alguma medida, contribuir para 
produzir informação e conhecimento sobre a Amazônia amapaense.

1.2.1 Falando sobre o Amapá, uma breve contextualização

Em 05 de outubro de 1988, a Constituição brasileira transformou o Território 
Federal do Amapá em Estado federado. O Amapá está localizado na região Norte, 
parte setentrional do país, na margem esquerda do rio Amazonas, território que 
compreende a floresta da Amazônia brasileira. É formado por dezesseis municípios. 
Tem como capital a cidade de Macapá e faz fronteira com o estado do Pará, a Guiana 
Francesa, o oceano Atlântico, a foz do rio Amazonas e o Suriname. Apesar de sua 
recente instituição como estado, o “Amapá tem muita história para contar”.

Segundo o Dicionário Ilustrado Tupi Guarani37, a palavra amapá (ama’pá) é o 
nome de uma espécie de árvore cujo nome científico é Parahancornia amapa. Uma

[...] árvore da família das apocináceas, de madeira útil, e cuja casca, 
amarga, exsuda látex medicinal, de aplicação no tratamento da asma, 
bronquite e afecções pulmonares, tendo seu uso externo poder 
resolutivo e cicatrizante de golpes e feridas.

Na língua tupi, o nome “amapá” significa ‘o lugar da chuva’: ama 
(chuva) e paba (lugar, estância, morada). Segundo a tradição, porém, 
o nome teria vindo do nheengatu – língua geral da Amazônia, uma 
espécie de dialeto tupi jesuítico – significando “terra que acaba” ou 
“ilha”. Segundo outros, a palavra “amapá” é de origem nuaruaque 
ou aruaque, pertencente à mais extensa das famílias linguísticas da 
América do Sul, dos habitantes da região norte do Brasil ao tempo do seu 
descobrimento – e identificaria uma árvore da família das Apocináceas. 
A árvore produz um fruto saboroso, em formato de maçã, de cor roxa, 
que é parte da farmacopeia amazônica. Da casca do tronco dessa 

37 Disponível em: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/amapa/. Acesso em 3 abr. 2019.
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árvore, o amapá (Hancornia amapa), típica da região e cujo desenho 
está no brasão do Estado do Amapá, é extraído o látex (chamado leite 
de amapá) usado na medicina popular como fortificante, estimulante do 
apetite e, também, no tratamento de doenças respiratórias e gastrite. 
Popularmente conhecida como “amapazeiro”, a espécie encontra-se 
ameaçada, dada a sua exploração para extração da seiva. (DITG, on-
line, s.a., p. s.n.).

As histórias sobre o Estado remontam a tempos que antecedem o processo de 
colonização brasileira. O gigantesco bioma amazônico, os favoráveis ecossistemas e 
a localização geográfica do Amapá, foram fatores decisivos para a ocupação humana, 
anterior à colonização europeia na região. Estudos históricos e arqueológicos 
apontam que a região do Amapá foi habitada há pelo menos dois mil anos. Foram 
encontrados vários sítios arqueológicos que enriquecem o conhecimento sobre a 
pré-história da Amazônia.

No período pré-colonial, também conhecido como paleoíndio38, os primeiros 
grupos de ocupantes subsistiam em pequenos bandos familiares exclusivamente 
da caça e coleta de produtos silvestres oriundos da diversidade nativa da floresta 
amazônica.

De acordo com os estudos de Nunes Filho (2009, p. 216),

[...] o estado do Amapá estava repleto de gente durante a conquista 
europeia; existiam sociedades complexas no Amapá; os grupos pré-
históricos da cultura maracá, aristé e mazagão desenvolveram-se 
a partir da diversidade e especialização econômica, ou seja, cultivo 
de plantas, criação de animais aquáticos em cativeiro, pesca e caça. 
Desse modo, tudo indica que os grupos culturais que existiam no 
Amapá no período pré-colonial, os quais produziam as urnas cerâmicas 
antropomorfas e com representação antropomorfas de sepultamentos 
maracá, aristé e mazagão, possuem características de sociedades 
complexas. 

No início do século XVI, antes do marco do período colonial português, em 
1499, o navegador espanhol Vicente Yánez Pinzón chegou à foz do rio Amazonas, 
nas mediações do estuário do rio Oiapoque. No desbravamento da região houve 
lutas com os nativos da nação Palikus que habitavam o litoral amapaense. Essas 
disputas resultaram em morte e captura de indígenas para serem vendidos como 
escravos. Registros históricos sobre as primeiras navegações no extremo norte do 
território brasileiro descrevem o pânico vivido pelas tripulações ao se depararem com 
nativos hostis, a hidrografia perigosa e as intempéries naturais, assim como a força do 
38 Relativo ao período histórico vivenciado por povos de origem asiática que provavelmente se 
estabeleceram na América no plistoceno. (AULETE, 2020, on-line, p. s/n.).
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fenômeno da Pororoca39, fazendo com que as expedições retornassem a Europa com 
muitas baixas. (SARNEY; COSTA, 2004).

Esses dados históricos são fragmentos de um complexo, intenso e disputado 

processo de colonização do território amapaense que envolveu interesse das coroas 

espanhola, portuguesa, francesa, holandesa e inglesa, todas lutando entre si e com 

as nações nativas, reais “donas” da região. A ocupação bélica na costa amapaense 

resultou em ações violentas contra as populações autóctones, com represálias e 

castigos imputados a aquelas que negociavam ou se aliavam aos agrupamentos 

invasores como estratégia de sobrevivência.

 As narrativas históricas sobre os grupos indígenas Tucujus ilustram a 

repressão vivida pelos nativos do litoral amapaense. Filocreão (2015) e Sarney; Costa 

(2004), pontuam que o povo Tucuju foi castigado e quase exterminado no período 

compreendido entre o “descobrimento” e a colonização, devido a sua aliança com 

os grupos de invasores estrangeiros, sendo incluído nas batalhas, nas construções 

de fortes e vilas. Nesse período, muitos indígenas foram escravizados. No entanto, o 

processo de escravização das populações autóctones não obteve o sucesso esperado, 

pois era impensado para povos, antes livres, submeterem-se ao jugo da colonização, 

eles preferiam morrer, a renderem-se a dominação.

 No processo de despovoamento e repovoamento do território amapaense, dois 

importantes aspectos são apontados:

 
a) o desaparecimento dos padrões adaptativos (demográficos, 
organizacionais e ergológicos) da população original, que não chegam 
a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do repovoamento 
induzido pelo colonizador; b) neste segundo momento ocorre a 
formação de um estrato que chamaremos neo-indígena, inserido na 
sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela aculturação 
intertribal e interétnica. (PORRO, 1996, p. 37-38).

Porro (1996) explica que com o passar do tempo as práticas culturais advindas 
dos povos originários se fundiram às práticas dos povos de matrizes africana e 
europeia, transformaram-se e chegaram à contemporaneidade com traços de uma 
população nativa aguerrida que deixou marcas na história.

39 Palavra de origem Tupi Guarani que significa estourar, rebentar. A pororoca é considerada como a 
devolução da água doce despejada no mar pelo rio Amazonas. A pororoca provoca estrondo tal, que 
toda a floresta como prenúncio fica silenciosa aguardando a passagem imponente de suas ondas que 
podem alcançar altitude de até três metros a uma velocidade que pode variar de 15 a 30 milhas por 
hora. (DITG, 2019, on-line, p. s/n.).
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Estudos de Albuquerque (2007) e Videira (2013) explanam que o início do 
povoamento da população negra no estado do Amapá ocorreu entre os anos de 1749 
e 1751 quando essas pessoas foram trazidas como propriedades de famílias vindas do 
Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Maranhão, muitas vindas da Guiné Portuguesa 
onde trabalhavam na cultura do arroz. Mas, o maior contingente aportou nas “terras 
tucujus” a partir de 1765 para trabalhar na construção da Fortaleza de São José de 
Macapá40, no período de 1764 a 1782, durante o governo do Grão-Pará.

Para a construção desse forte monumental, utilizou-se a priori mão de 
obra indígena escravizada e depois negra oriunda da África, incluindo também 
afrodescendentes nascidos no Brasil. Albuquerque (2007) relata que muitas pessoas 
negras escravizadas morreram de doenças como malária e sarampo. Essas mortes 
eram agravadas pela condição insalubre de falta de higiene e segurança no trabalho, 
as quais eram submetidas.

Também houve uma grande migração de pessoas negras afrodescendentes 
fugidas do Pará que viam nas dificuldades de acesso à região de floresta densa uma 
oportunidade de viverem livres do alcance de seus algozes. Segundo Videira (2013, 
p. 115),

[...] o maior contingente era constituído de fugitivos da região de 
Belém – durante o governo do Grão-Pará, os quais fundaram um 
mocambo às margens do rio Anauerapucú (município de Mazagão). 
Foram descobertos ocasionalmente por caçadores de índios, então 
seus habitantes abandonaram o local e foram mais para norte, para 
evitar outros encontros. 

No bioma setentrional amapaense a população originária do continente africano 
desenvolveu processos idiossincráticos para resistir, sobreviver e repovoar a região. 
Essa resistência formou vários quilombos que existem ainda hoje (as chamadas 
comunidades descendentes de quilombos e/ou quilombos contemporâneos), como é o 
caso do Curiaú, que ajudam a contar a história da formação e povoamento da Amazônia.

De maneira esclarecedora, Videira (2013, p. 107) assegura que estatisticamente 
o Brasil é o “[...] território que possui a segunda maior população descendente de 
africanos do planeta. E por conseguinte, predominante e definidora da nossa identidade 
étnica como afrodescendentes e afro-brasileiros.” Em concordância com a autora, é 
possível dizer que assim como as culturas de matriz indígena, as culturas de matriz 
africana também fazem parte da “gênese do povo brasileiro”.

40 A pesquisa de Camilo (2003) descreve com detalhes a utilização de “mão de obra” de pessoas negras 
escravizadas na construção da Fortaleza São José de Macapá.
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Leal (2009) desenvolveu uma narrativa bastante curiosa intitulada “A mística do 
Amapá: a invenção do cidadão amapaense – brasileiro”, baseada em fontes primárias 
– documentos oficiais e jornais produzidos e gerenciados por Janary Nunes41 – que 
desconstrói e reconstrói a imagem do “sujeito caboclo” da Amazônia. Antes pairava 
sobre o imaginário do caboclo a ideia de sujeito fraco, indolente, preguiçoso, mole e 
sem vontade laboral.

Para Janary Nunes, o caboclo trazia em si uma fortaleza incontestável, o 
“espírito nacional” que só precisava ser moldado. Segundo Leal (2009, p. 279), a 
narrativa ideológica pregada pelo governo foi tão eficiente que grande parte do povo 
amapaense ainda hoje se reconhece como o “caboco janarista”.

Refletindo sobre essa narrativa, reporto-me ao pensamento de Maffesoli (2001, 
p. 81) ao dizer que o

[...] arquétipo só existe porque se enraíza na existência social. Assim, 
uma visão esquemática, manipulatória, não dá conta do real, embora 
tenha uma parte de verdade. A genialidade implica a capacidade de 
estar em sintonia com o espírito coletivo. Portanto, as tecnologias do 
imaginário bebem em fontes imaginárias para alimentar imaginários. 

Por mais enraizado que esteja o arquétipo no imaginário social, ainda assim, 
existem resistências a ele. Essas resistências são como fissuras capazes de provocar 
tensões e, por vezes, mudanças de pensamento em confronto ou em relação com 
outros imaginários, condição que pode ser gerada por processos de etnogêneses. 
Assim, é possível considerar que, do mesmo modo que existem pessoas amapaenses 
que adotam o arquétipo do “caboclo pacífico e conformado”, há, também, outras que 
o questionam, rejeitam e reclamam distintas formas de identificação.

No século XX, a ocupação do território amapaense foi determinada pelo 
crescimento da mineração para fins de exportação, conjuntura que contribuiu para 
o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) local, sobretudo, nos 
primeiros anos da implantação do projeto Indústria e Comércio de Minérios S.A. 
(ICOMI). No entanto, a realidade atual demonstra que essa contribuição, devido 
às suas características inerentes de exploração, não promoveu a estruturação 
socioeconômica prometida.

Nunes Filho (2009, p. 230), ressalta que é

41 Janary Gentil Nunes foi um militar e político brasileiro, instituído como primeiro governador do 
Território Federal do Amapá pelo presidente Getúlio Vargas, seu governo compreendeu o período de 
1943 a 1956.
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[...] evidente que a formação histórica do Amapá é caracterizada 
por períodos constantes de ocupação, dominação, e exploração 
econômica, em que as várias tentativas de ocupação no período 
colonial tinham sempre o objetivo de explorar e não desenvolver a 
região. Prova disso é que somente no século XX, com a criação do 
Território Federal do Amapá, ocorrem desenvolvimento econômico e 
melhorias nas condições de vida da população.

A exploração das riquezas naturais do Amapá sempre foi alvo de grandes 
corporações internacionais, a exemplo da (ICOMI), primeira experiência de mineração 
na Amazônia, instalada na década de 1950 na região do município de Serra do Navio, 
que explorou e escoou gigantescas jazidas de manganês por meio século, até a 
década 1990, atendendo o promissor mercado da siderurgia militar do pós-guerra, 
visando a reconstrução de arsenais bélicos.

De acordo com a pesquisa de Monteiro (2003), é possível afirmar que após 
anos de exploração e da incapacidade de cumprir o propósito de desenvolver a região, 
quando a atividade não era mais tão lucrativa, a empresa foi abandonada deixando 
para trás um amontoado de máquinas obsoletas, uma estrada de ferro inoperante, 
um terminal portuário com sérios problemas de infraestrutura, um relevo acidentado, 
formado por grandes crateras e vales artificiais e, principalmente, uma imensurável  
contaminação do meio ambiente.

O maior agravante dessa situação diz respeito a grande parte da população de 
Santana e Serra do Navio, principais polos da ICOMI, que dedicou sua vida ao sonho 
do “el dourado”, mas, ainda hoje, vive de uma economia extrativista e agrária familiar, 
de baixo poder aquisitivo.

Filocreão (2015) afirma que apesar das fragilidades econômicas do território 
amapaense, a emancipação política a categoria de Estado e a posse de Annibal 
Barcellos, primeiro governador eleito em 1991, gerou um novo sentimento de euforia 
na população em relação as possibilidades de desenvolvimento econômico e social 
de maneira mais autônoma.

Durante o período de transição, as estratégias de “emancipação” geraram 
outras implicações sociopolíticas para o Amapá que ficaram conhecidas como 
“clientelismo” – fase de transferências orçamentárias por parte da União aos Estados 
recém criados na nova Constituinte como medida compensatória. Nesse período, o 
Amapá ficou sob tutela do Governo Federal por mais alguns anos como garantia de 
uma transição menos danosa, até que pudesse se autogerir em condição de auto-
organização, limitada pela Constituição Federal.

A população amapaense foi recenseada pelo IBGE pela primeira vez como 
Território em 1950, sendo registrada uma população de 37.000 pessoas. O último 
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censo, realizado em 2010, contabilizou 669.526 habitantes. Atualmente, baseado 
em uma estimativa feita no ano de 2018, o IBGE informou que esse número subiu 
para 829.494, com maior concentração populacional na capital Macapá, que totalizou 
493.634 pessoas, seguida do município de Santana com 119.610 pessoas.

A avaliação de 2018 mostra que apesar do crescimento populacional, o Amapá 
apresenta a penúltima colocação na ordem de estados brasileiros mais populosos. 
Fica à frente somente de Roraima, também na região Norte, com 576.568 habitantes.

De acordo com o censo demográfico de 2010, o fluxo migratório amapaense é 
constituído em maior escala por brasileiras e brasileiros oriundos do estado do Pará, 
formando o percentual de 98,1% de migrantes. São, especificamente, paraenses 
vindos de municípios e ilhas mais próximos da capital Macapá. O segundo maior 
contingente migratório vem do Nordeste, oriundo do Maranhão.

Migram, de maneira geral, famílias inteiras em busca de oportunidade de 
emprego, escola e atendimento médico, devido à falta ou precariedade dos serviços 
em seus locais de origem. Mas, apesar dos consideráveis índices de migrantes no 
Amapá, a população interna desponta como o maior fator de crescimento, devido à 
alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. (FILOCREÃO, 2015).

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Filocreão 
(2015, p. 39) demonstra que em 1991 “o Amapá era considerado um estado de 
pouquíssimo desenvolvimento, com o IDH-M em 0,472; em 2000 continuou na mesma 
situação, com IDH-M de 0,577, porém, em 2010, conseguiu saltar para uma condição 
de alto desenvolvimento, com um IDH-M de 0,708.”

No entanto, é importante frisar que esses dados apresentam, apenas, 
fragmentos de diferentes aspectos da condição social e econômica da população 
amapaense, pois as pesquisas censitárias formam um quadro amostral do contexto 
real sendo suscetível a formação de panoramas parciais. O mesmo ocorre com os 
estudos qualitativos e a contextualização histórica, socioeconômica e cultural de um 
determinado momento, lugar ou fenômeno estudado, tarefa à qual me dediquei nesta 
parte da pesquisa.

Reitero que o contexto amapaense apresentado e as atmosferas imaginárias 
narradas sobre esse lugar social, são dados, informações, percepções colhidas “aqui 
e acolá” de uma realidade muito maior e complexa.
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1.3 Falando de si, de nós: fragmentos de trajetórias e processos identitários

Figura 4. Oi gato, você é de onde? Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: (ÍNDIO DA DEPRESSÃO, 2016).

Começo essa seção com a figura 4, meme utilizado na pesquisa de campo 
para estimular a fala dos colaboradores sobre suas construções identitárias. Ao 
visualizarem a imagem, a primeira reação do grupo foi rir. Riram e logo começaram 
a comentar. Destaco dois fragmentos de uma conversa longa, marcada por muitas 
opiniões.

Simone: Parece brincadeira, mas é assim mesmo que acontece nas 
conversas das redes sociais, professora. No meu primeiro contato 
com as redes sociais, eu logo percebi que nós, amapaenses, somos 
vistos de forma muito estereotipada por pessoas de outros Estados. 
Percebi que a nossa cultura e as questões identitárias da população 
amapaense são desconhecidas. As pessoas lá de fora nos olham e 
nos enxergam assim, como nessa imagem. Essa história é até um 
pouco ofensiva porque aqui no Amapá não existe só índio. Nós temos 
a cultura indígena, mas não se tem o respeito por ela. Usam isso de 
forma estereotipada para se referir ao amapaense.

Ricardo: Simone, mana, percebo que até a nossa fala é estereotipada 
quando nos referimos aos índios como se fossem pessoas distantes 



57.....................................................................................

de nós. Né? [O grupo concordou com ele]. Eu sofria preconceito igual 
a esse do meme, até entender que isso fazia parte de mim e procurei 
me defender. Lembro que em uma conversa com uma pessoa de 
outro Estado, ele perguntou: você é índio? Com um tom de deboche. 
Eu disse: sou. Brinquei dizendo: “hashtag, somos todos índios!” Fiz 
isso, não porque eu me identificava como índio de verdade naquele 
momento, mas porque percebi que ele tinha falado na intenção de 
diminuir o índio, como se fosse uma coisa ruim e negativa ser índio. 
Na hora, percebi que ele ficou sem graça. Eu levei na esportiva. [...] Fui 
educado e tentei explicar algumas coisas do Amapá para ele. (Trechos 
extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

Ao relacionar a figura 4 aos comentários, destaco o efeito visual sugerido na 
imagem, no qual, um homem não indígena, ao ser identificado como amapaense, sofre 
uma metamorfose e transforma-se em um índio. É interessante notar que é a diferença 
fenotípica das personagens que desencadeia o riso e o escárnio na mensagem.

As interpretações que Simone e Ricardo fizeram da imagem sugerem a 
existência de conflitos identitários, marcados por formulações estereotipadas e 
tentativas de construir relações de igualdade mais simétricas.

Os modos que estabelecem a comunicação com as outras pessoas do grupo, 
demonstram desprendimento na fala e interesse em expor seus pontos de vista 
abertamente. Esse entrosamento do grupo favoreceu acessar narrativas pessoais e 
coletivas que possibilitaram cruzar e costurar fragmentos de suas histórias de vida e 
as minhas. Com muita frequência, os participantes da pesquisa contavam episódios 
de suas vidas para explicar determinadas temáticas e situações geradas na conversa.

Nos fragmentos a seguir, apresento os colaboradores da pesquisa apoiada em 
suas falas suscitadas durante a pesquisa de campo. Eles fornecem pistas que ajudam 
a conhecer seus perfis socioeconômicos, suas percepções identitárias, os lugares 
que marcaram suas vidas e seus vínculos familiares.

Com base nesses fragmentos e nas discussões em grupo, destaco algumas 
relações identitárias confluentes, principalmente, nas trocas culturais vinculadas 
às ancestralidades africana e indígena que se mostraram proeminentes. Essas 
aproximações aparecem imiscuídas nos relatos e consubstanciam a discussão sobre 
as perspectivas afroindígenas.

 Fragmento identitário 1

Daniele Moreira Carneiro tem 36 anos de idade, nasceu em Belém-PA. Mora em 
Macapá a cerca de seis anos. É estudante do último semestre do curso de licenciatura 
em Pedagogia na UNIFAP. Trabalha como estagiária em uma escola da rede privada 
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de ensino de Macapá-AP e divide as horas do seu dia entre o trabalho e o estudo. 
Antes de se empregar como auxiliar docente, trabalhava como atendente de vendas 
em uma panificadora, também em Macapá. Em conversa, Daniele narrou parte de sua 
história de vida:

Eu sou paraense, moro em Macapá há mais de cinco anos. Faz 
pouco tempo, mas já adquiri amor por esta cidade porque muitas 
pessoas me acolheram sem discriminação por eu ser de outro Estado. 
O que não acontece em outros territórios como, por exemplo, o Sul e o 
Sudeste, onde há muita discriminação com gente daqui. Eu já passei 
por isso. Sou negra, de origem humilde, a sétima filha de oito irmãos. 
Aos quatro anos de idade fui adotada pela patroa de minha mãe. Muito 
jovem fui morar com outra família porque minha mãe era “mãe solteira” 
e analfabeta, não tinha condição de criar todos os filhos. Tive sorte 
porque eu era bem tratada, pude estudar em uma boa escola, tinha 
um padrão de vida muito superior ao dos meus irmãos. Na escola, 
eu era uma das poucas pessoas pretas que estudavam lá. Mas 
nessa época eu nem sabia o que era ser negra. Hoje em dia a coisa 
é diferente, ser negra é uma questão de luta para mim. [...] Costumo 
dizer que o Amapá é uma extensão do estado do Pará porque muito 
da cultura amapaense vem da cultura paraense. Então, não senti tanto 
o choque em relação a isso. Tudo o que eu vejo que tem no Amapá, 
também tem no Pará. Por exemplo, a comida, o açaí, maniçoba, 
tacacá... Até o Círio de Nazaré, tudo vem de lá, já que o Amapá é 
um ex-Território. Eu já me vejo como macapaense porque Macapá 
abriu portas que eu não tive em Belém. O Amapá abriu portas para o 
emprego e para a Universidade Federal. Tudo isso foi em Macapá que 
eu consegui. Macapá é uma extensão do meu estado Pará. (Trechos 
extraídos de entrevista individual, 09/08/2018).

 Fragmento identitário 2

José Luís Pereira de Almeida tem 43 anos de idade, nasceu no município de 
Gurupá, no Pará. Aos sete anos foi morar no Amapá com seu pai, sua mãe, irmãs e 
irmãos. Mora no município de Santana, é casado, pai de um filho de 17 e uma filha 
de 13 anos. É servidor Estadual e exerce a profissão de policial militar há mais de 22 
anos. Atualmente, divide a vida entre a família, o trabalho na segurança pública e os 
estudos no curso de licenciatura em Pedagogia na UNIFAP. Quando indagado sobre 
sua história de vida, José Luiz explicou:

Nasci no Gurupá do Pará, mas vim aos sete anos de idade para o 
Amapá, ou seja, quase a vida toda moro aqui. Na minha opinião, o 
Pará e Amapá são quase a mesma coisa por suas fronteiras. Costumo 
dizer que minha família veio das ilhas que ficam mais próximo do 
Amapá do que do Pará. Para as pessoas dessas localidades tudo 
é resolvido aqui no Amapá. Os ribeirinhos vêm pra cá porque ir 
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para Belém resolver as coisas é muito mais difícil, pela distância e 
dificuldade de transporte. Minha mãe veio para o Amapá em busca de 
educação para os filhos. Éramos seis filhos, na época, com pai e mãe 
analfabetos os filhos estavam indo no mesmo caminho, então minha 
mãe decidiu mandar primeiro os três filhos mais velhos para estudar 
em Macapá. Morávamos amontoados na casa de uma tia, irmã dela, 
que já tinha seis filhos, então, éramos nove crianças para minha tia 
cuidar. Era uma vida muito difícil e não deu muito certo, o que fez que 
meus pais viessem com outros filhos tentar a vida aqui e cuidar da 
gente. [...] Falar de identidade, de cor, é um pouco complicado. Eu me 
identifico como pardo, até porque claramente eu não tenho como 
ser branco, se fosse para declarar uma etnia, eu diria indígena 
por conta dos meus antecedentes dos parentes distantes. Apesar 
de um avô meu ser cearense também não sei muito bem de onde ele 
veio. Mas eu me considero de descendência indígena. Eu digo isso 
porque apesar de ter vindo do interior muito criança, ainda lembro e 
participei de muitas coisas da vida ribeirinha. Eu vi fazer farinha, vi 
fazer bolas de borracha, no caso, feito com látex, o leite da seringueira. 
A forma de pescar e de caçar... Tudo isso é coisa de índio. Né?! 
(Trechos extraídos de entrevista individual, 09/08/2018).

 Fragmento identitário 3

Iara Sabrine Silva da Silva nasceu na cidade de Macapá-AP, tem 27 anos de 
idade e sempre estudou em instituições públicas. É estagiária em uma escola da rede 
privada de ensino no município de Santana-AP, onde também reside com seu esposo. 
Cursa o último semestre de licenciatura em Pedagogia na UNIFAP e dedica a maior 
parte de seu dia entre os estudos e o trabalho. Em conversa, Iara contou:

 
Sou amapaense, nasci e me criei aqui. Nunca saí do Amapá. Meu pai 
é cearense e minha mãe amapaense. Meu pai já é falecido e minha 
mãe vive aqui no Amapá a vida toda. Eu já morei em Macapá, mas 
minha família, predominantemente, viveu e vive aqui em Santana. 
Eu também moro em Santana. [...] Quando alguém pergunta qual 
minha etnia eu respondo que sou parda porque no meu registro 
de nascimento aparece assim. E também porque eu não me sinto 
branca, não me sinto negra e nem indígena. Eu me sinto uma mistura 
de um pouquinho de cada. Um pouco do amarelo, do branco e 
do negro. Mas se fosse para escolher, eu não saberia especificar 
a qual dessas raças pertenço, por isso, me defino como parda. 
Eu levo em consideração mais a minha cor, mesmo. Porque quando 
eu olho a minha pele eu não me sinto negra. Embora o meu pai 
tivesse características físicas mais para negro do que para branco. 
Mas quando eu me olho, não me vejo nem branca, nem negra. A 
cor da minha pele puxa mais para um tom de amarelo. Uma cor 
que eu não sei definir exatamente. (Trechos extraídos de entrevista 
individual, 09/08/2018).
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 Fragmento identitário 4

Cintya Mara Batista tem 32 anos de idade, nasceu na cidade de Almeirim-
PA. É estudante do último ano do curso de licenciatura em Pedagogia na UNIFAP, 
massoterapeuta e estagiária em uma escola da rede privada de ensino no município 
de Santana-AP, onde também reside com sua mãe, o padrasto, irmãs e irmãos. Cintya 
fez o seguinte relato:

Eu sou paraense, natural de Almeirim do Pará. Mas eu me sinto 
amapaense pelo fato de ter vindo para cá aos quatro anos de idade. 
Eu gosto muito daqui; minha pretensão é continuar morando aqui no 
Amapá, me criei aqui, não me vejo fora daqui. Parte da minha família 
mora aqui no Amapá e a outra no Pará. Minha mãe e meu padrasto 
se casaram vieram morar aqui. Eu sou a primeira filha de dez filhos. 
Uma família grande, não é? Até eu entrar na Universidade eu não 
sabia fazer essa diferenciação entre negro, índio e mestiço. [...] Eu me 
declarava como fui registrada na minha certidão de nascimento, 
como parda. Mas na escola a gente aprende que existe o mestiço, 
então eu me via como mestiça, vinda da mistura do negro com o 
branco. Depois que estudei um pouco mais e aprendi que a população 
brasileira tem a mistura de negros e indígenas, então eu sei que vim 
daí, acho que sou morena, mas me declaro como fui registrada, 
como parda. Eu sei que não existe essa cor, mas por questões 
burocráticas eu digo isso. Por parte de família eu também não sei dizer 
porque não conheço a história da minha família. Não conheci meu pai, 
nem ninguém da família dele. Acredito que ele é ou era negro por 
causa dos meus cabelos. Não sei se ele ainda é vivo. Os cabelos 
de minha mãe não são crespo e os meus são. Acho que o meu pai 
tinha cabelo “ruim”, como costumam chamar para cabelos crespos. 
(Trechos extraídos de entrevista individual, 09/08/2018).

 Fragmento identitário 5

Ricardo Batista Ferreira tem 32 anos de idade, nasceu, foi criado e vive em 
Macapá. Possui graduação em Comunicação Social e é especialista em Educação 
Profissional. Está cursando o último semestre do curso de licenciatura em Pedagogia 
na UNIFAP e trabalha como estagiário em uma instituição de educação profissional 
em Macapá. Em relato, declarou:

Sou Amapaense de origem ribeirinha, o filho mais novo de sete, 
sendo três homens e quatro mulheres, meu pai e minha mãe são 
do interior do Pará e vieram para o Amapá apostando em uma 
vida melhor. Sobre minha identidade, demorei um pouco para 
saber de fato como me declarar. Ser brasileiro e pardo não é o 
suficiente hoje em dia. É preciso saber o que somos e como nos 
sentimos. Então, dessa forma, busquei entender melhor sobre minha 
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descendência e isso me levou a entender que sou afroindígena. 
Mas só entendi isso ao entrar na UNIFAP. Não tem como não ser por 
conta dos meus ancestrais. Minha família toda é do interior do Pará, 
mais precisamente da região conhecida como Furo da Cidade, ou 
seja, das ilhas que ficam em frente à costa de Macapá e Santana, 
mas ainda são territórios paraenses. Na minha árvore genealógica 
essas duas matrizes, a negra e a indígena, são marcantes. Além 
do mais, eu gosto muito dessa formação. Acho muito importante que 
seja assim. Durante uma boa parte da vida foi muito difícil entender 
isso. Eu achava que era branco por causa da cor da pele que nem 
branca é de fato. Depois entendi o quanto é importante a gente 
se identificar e se posicionar sobre nossa identidade diante da 
diversidade cultural brasileira. Ao conhecer minhas raízes consigo 
me reconhecer e me identificar como sujeito de direitos e deveres aqui 
no meio da Amazônia, no Norte do país. Consigo me posicionar contra 
e combater preconceitos que antes eu só sabia lamentar. [...] O fato 
de morarmos em um Estado isolado geograficamente dos outros, as 
pessoas muitas vezes nos tratam com preconceito e nem conhecem a 
nossa realidade. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha 
identidade, também reconheço o meu povo, minha história e passo a 
valorizar. (Trechos extraídos de entrevista individual, 10/08/2018).

 Fragmento identitário 6

Simone Costa de Barros tem 23 anos de idade, nasceu em Macapá-AP, mora 
em Santana-AP com seu pai, sua mãe, três irmãs e dois irmãos. Tem formação 
técnica em Meio Ambiente e está cursando o último semestre do curso de licenciatura 
em Pedagogia na UNIFAP. Atualmente trabalha como auxiliar de disciplina em uma 
instituição da rede privada de ensino. Durante a conversa, Simone se identificou da 
seguinte maneira:

Sou amapaense, nasci em Macapá e moro em Santana. Minha mãe 
é de uma cidade chamada Bom Gosto, do Maranhão e meu pai é 
de Breves, município do Pará. Meus pais vieram morar em Santana 
no tempo em que o Amapá ainda era ex-Território Federal e ainda 
não tinha sido elevado à categoria de Estado. Eles moram aqui há 38 
anos. [...] Tenho algumas dúvidas sobre como declarar a minha 
cor, acho que sou parda. Tenho muito orgulho de ser nortista e por 
isso decidi construir aqui mesmo a minha história de vida e profissional 
como sujeito social. Tenho orgulho das minhas raízes, dos nossos 
saberes e influências identitárias... A dança do Marabaixo, o tacacá, 
as lendas... Tudo isso que adquiri no decorrer da vida através dos 
ensinamentos de meus pais e de meus avós. Enfim, procuro levar 
todo esse aprendizado de tradição ribeirinha, negra, indígena e 
também de brancos que a gente adquire morando no Amapá para 
a minha profissão como educadora. (Trechos extraídos de entrevista 
individual, 10/08/2018).
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 Fragmento identitário 7

Daylane de Sousa Alves, tem 21 anos, nasceu no município de Afuá-PA, 
mora com sua família há seis anos no município de Mazagão-AP, localizado a 24,1 
quilômetros de Santana-AP. É estudante do último semestre do curso de licenciatura 
em Pedagogia na UNIFAP e trabalha como estagiária em uma escola da rede pública 
de ensino. No seu relato, faz a seguinte narrativa:

A minha história de vida se deu da seguinte forma... Professora, eu 
não sei bem como me declarar. No registro sou branca, mas olhe 
para mim... Veja meus traços. Estou mais pra parda. A minha 
família morava em Afuá, interior do Pará. Eu morei e estudei lá 
até os seis anos de idade. Como as condições de vida e educação 
eram precárias a minha família decidiu se mudar aqui para o estado 
do Amapá. Moramos um tempo em Santana e depois seguimos 
para o município de Mazagão onde concluí o Ensino Médio. A minha 
experiência de estudante no interior do Pará e do Amapá influenciaram 
a minha escolha profissional. Eu sempre me questionava o porquê de 
tanta dificuldade para estudar nessa parte do Brasil. Minha primeira 
professora foi minha vó. Imagine! Uma professora ribeirinha dando 
aula em condições precárias na Amazônia. E hoje a situação não 
mudou muito, as condições de vida nas regiões ribeirinhas ainda são 
muito difíceis. Então, me senti no dever de lutar por uma educação 
mais digna para essas pessoas, por isso escolhi ser professora aqui 
no Amapá. (Trechos extraídos de entrevista individual, 10/08/2018).

 Fragmento identitário 8

Cristiane Monte de Araújo, tem 36 anos de idade, nasceu no município Santana-
AP, onde reside com seu esposo e dois filhos. A jornada diária de Cris, como costumo 
chamá-la, é tripla. No turno da manhã, ela trabalha como merendeira em uma escola 
em Macapá-AP, no turno da tarde, trabalha como professora temporária em uma 
escola de Santana-AP e no turno da noite, estuda o último semestre do curso de 
licenciatura em Pedagogia na UNIFAP. Na conversa, Cris se identificou assim:

Sou amapaense, mas grande parte da minha família é de Anajás, 
interior do Pará, um município ladeado por rios. Meu pai e minha 
mãe nasceram e moraram boa parte da vida nessa região. Com o 
nascimento dos filhos decidiram vir para o Amapá para dar educação 
para gente, estudar lá era muito difícil. Sou a quarta filha de oito, 
nasci na cidade, mas sinto que faço parte da população ribeirinha 
que vive na fronteira do Amapá e do Pará. Meu avô e minha vó 
permaneceram morando lá e desde a infância nós viajamos durante as 
férias escolares para visitar os parentes e aproveitar as coisas boas do 
interior. [...] No primeiro registro de nascimento eu era declarada 
como branca, mas na segunda via, esse campo veio em branco. 
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Minha cor de pele não chega a ser branca, nem negra, então, me 
declaro como parda. (Trechos extraídos de entrevista individual, 
10/08/2018).

 Fragmento identitário 9

Thiago Araújo Martins tem 25 anos, nasceu em Belém do Pará, mas aos três 
anos de idade, juntamente com o pai, a mãe e a irmã, veio morar no município de 
Santana-AP. Ele trabalha como autônomo gerindo a microempresa de sua família e 
a noite estuda o último semestre do curso de licenciatura em Pedagogia na UNIFAP. 
Falando da sua trajetória, fez a seguinte narrativa:

Sou Paraense, de Belém. Quando eu tinha três anos de idade meu 
pai convenceu minha mãe em vir morar no Amapá em busca de uma 
vida melhor. Nós migramos para cá e desde então, moramos aqui em 
Santana. Desde que me entendo como gente me sinto pertencente 
a cultura regional amazônica. A questão ribeirinha está presente 
na minha história de vida porque toda a minha família paterna e boa 
parte da materna tem vínculo direto com essa região. Sei que temos 
a herança indígena por parte da minha vó, mas nunca busquei 
maiores informações sobre isso. No mais, como ser dessa região e 
não ter contato com as coisas de origem indígena e ou negra, né? 
Mesmo que alguém não goste disso, o que não é o meu caso, é muito 
difícil não ter contato com as comidas, com as danças e a cultura 
tradicional desses povos. (Trechos extraídos de entrevista individual, 
10/08/2018).

As identificações identitárias de ascendência afro-brasileira e indígena surgiram 
como uma categoria interpretativa importante na pesquisa, na medida que reflexões 
teóricas e empíricas foram cruzadas. Apesar de apenas um colaborador, Ricardo, 
ter mencionado a expressão “afroindígena”, é possível detectar e inferir essas 
interrelações nos relatos acima.

Há algum tempo, como já foi citado anteriormente, estudos culturalistas 
desenvolvidos na Amazônia brasileira têm utilizado essas heranças etnorraciais para 
construir aportes teóricos sobre a hibridação cultural afroindígena e contribuir para a 
desconstrução de narrativas amparadas na miscigenação como um processo pacífico 
e democrático.

Em um cenário amazônico de disputa e conflito socioeconômico, as identidades 
afroindígenas projetam-se como possibilidades de luta e resistência. Sem deixar de 
reconhecer outras influências étnicas, busca-se agregar as forças das ancestralidades 
africanas e indígenas para criar narrativas identitárias mais condizentes com as 
realidades das populações amazônicas.
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Dos referenciais consultados sobre a discussão afroindígena, encontrei 
na produção de Pacheco (2009, 2011; 2013) e Arruti (1997) a historicidade e 
contextualização mais aproximadas da realidade amapaense.

Pacheco tem uma produção teórica significativa na qual discute com 
profundidade o conceito de “identidades afroindígenas no corredor da Amazônia” 
(PACHECO, 2011). Ele contextualiza e analisa, principalmente, as territorialidades da 
região do arquipélago do Marajó, no Pará, com ênfase na formação populacional dos 
territórios adjacentes, como é o caso do Amapá. De acordo com o autor, a

[...] construção do conceito de identidade afroindígena tornou-
se possível, após constatar que na Amazônia Marajoara, é quase 
impossível discutir a presença africana descolada de relações e redes de 
sociabilidades tecidas com grupos atávicos da região. Um conjunto de 
informações presentes em escritas de cronistas, naturalistas, viajantes, 
literatos ou mesmo em pesquisas históricas que se debruçaram em 
documentos de época, versando sobre astúcias formuladas por índios 
e negros para burlar sistemas de controle colonialistas, são provas 
cabais das constantes alianças culturais afroindígenas. (PACHECO, 
2011, p. 45-46).

A historicidade aponta que houve e ainda há um apagamento das trocas e 
mediações entre pessoas negras aquilombadas e indígenas, em nome do fortalecimento 
de uma identidade nacional, amparada pelas categorias sociais compreendidas como 
“povos e comunidades tradicionais do Brasil”. Assegurada a importância das lutas 
sociais dessas categorias – caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, 
pescadores, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros –, o que se questiona é o interesse 
histórico em abrandar o traço interétnico existente na formação da população 
amazônica em defesa da existência de uma democrática racial. Esse discurso, por 
muito tempo, velou racismos, preconceitos e limitações de direitos.

É importante salientar que pessoas indígenas e africanas escravizadas no 
período da colonização da Amazônia não aceitaram a subjugação a qual foram forçadas. 
Houve negociações, lutas e batalhas com perdas e ganhos. Houve fugas, contatos e 
táticas de autoproteção. A história relata que negros e indígenas se revoltavam o 
tempo todo, evadiam para a floresta a fim de construir quilombos e aldeias longe do 
alcance dos capitães do mato e dos bandeirantes (caçadores de indígenas e negros 
fugitivos), contratados para destruir quilombos e aldeamentos.

 As sociedades amazônicas, cada qual a sua maneira, constituíram-se por 
mesclas marcantes de hábitos, saberes e crenças oriundas das culturas indígenas 
e africanas. Esse hibridismo configura-se na contemporaneidade em atividades 
corriqueiras e também ritualísticas como, por exemplo, o hábito diário de comer beiju 
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(tapioca) e homenagear seres sobrenaturais encantados, espíritos da floresta, santos 
e orixás. Segundo Pacheco (2013, p. 476), as

[...] fronteiras que separam e interligam o período colonial e os tempos 
contemporâneos, fios de memórias escritas e orais trazem à tona 
experiências em que religiosidades nativas, coloniais e diaspóricas 
se conformam em profunda bricolagem com a natureza, erigindo um 
panteão de divindades afroindígenas na região.

Essa bricolagem interétnica, descrita pelo autor, também aparece nos 
depoimentos dos participantes desta pesquisa. Ao narrarem, de maneira sintética, 
aspectos das suas histórias de vida, evidenciam situações e fatos que agregam 
materialidades e imaterialidades de heranças indígena e africana.

Diante do que foi exposto, é importante entender que “[...] operar com o termo 
afroindígena adensa o complexo campo de estudo das identidades amazônicas. 
Sua força está justamente em questionar a memória rizomática que carrega.” 
(PACHECO, 2011, p. 46). Ou seja, o interesse não é defender essencialismos étnicos 
e discursos racialistas, mas questioná-los e desnaturalizar denominações intangíveis 
como mestiço, crioulo, caboclo, cafuzo, pardo e híbrido, muitas vezes, atribuídas as 
populações amazônicas de maneira pouco responsável e generalista.

Ainda de acordo com Pacheco (2011), a identidade afroindígena requer um 
posicionamento político e inquiridor para o processo histórico de invisibilização da 
diversidade indígena e africana no sistema de identificação brasileiro. O processo 
de apagamento dessas identidades nunca foi e não é natural, foi e continua sendo 
forjado como colonialidades. Esconde histórias de violências, ameaças e conflitos 
envolvendo a posse de terras, riquezas naturais, bens materiais e imateriais.

Compreendo e concordo com a provocação de Bauman (2001) ao dizer que 
“no mercado das identidades” não é a origem geográfica que está em negociação, 
tampouco se podem aprisionar identidades nela. Mas considero potente a discussão 
sobre os processos identitários afroindígenas na Amazônia, especialmente, no 
Amapá. A existência de várias áreas demarcadas como remanescentes de quilombo 
e territórios indígenas, ajudam a fortalecer essa defesa, mas são nas práticas sociais 
que as alianças culturais podem ser mais bem percebidas.

Como comentei anteriormente, por muito tempo, minha definição identitária 
ficou involucrada na categoria oficial parda, sem que eu de fato, conseguisse 
entender o porquê dessa caracterização. Antes de tudo, resguardo e asseguro meu 
posicionamento ativista a favor das ações afirmativas que envolvem a identificação 
parda como classificação identitária, visando diminuir desigualdades sociais.
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As informações autobiográficas que exponho nesta pesquisa são frutos de 
um “quebra-cabeça” e de longas conversas com a minha avó, matriarca da família 
Coelho, uma mulher forte a quem dedico meu carinho e por quem tenho muito apreço. 
A partir dos relatos dela e de reconstruções de momentos, situações e episódios 
da memória, foi possível compreender melhor as conexões afroindígenas que me 
constituem identitariamente.

Ao ser registrada no cartório da comarca do arquipélago Bailique-AP42 recebi a 
cor parda e a não declaração paterna como marcas para a vida toda, pois fui registrada 
somente com o sobrenome materno. Minha mãe Dinair, mais conhecida como Dina, 
filha de pai paraense e mãe amapaense, foi “mãe solo” aos quinze anos de idade. Sou 
a terceira de seis filhos, sendo quatro mulheres e dois homens. Foram tempos muitos 
difíceis para criar os filhos; nessa empreitada, ela contou somente com o apoio de seu 
pai e mãe, especialmente, da vovó, quem considero como minha segunda mãe.

De ascendência indígena não declarada por parte de mãe e negra por parte 
de pai, minha avó Nila, conhecida como dona Miloca e hoje com 83 anos, nasceu e 
foi criada na comunidade São Francisco do Piririm, distrito de Santa Luzia do Pacuí, 
Zona Rural de Macapá. Ela casou como meu avô, Salvio Coelho, aos dezesseis anos 
de idade e muito jovem passou a ser madrasta de três crianças, filhos do primeiro 
casamento de meu avô. Uma das crianças, o tio Zazá, tinha quase a mesma idade 
da madrasta, minha avó. Ela foi mãe natural de cinco filhas e sete filhos, dos quais, 
apenas nove conseguiram “vingar” ou, sobreviver e alcançar a idade adulta.

Minha família materna viveu por muito tempo no município de Itaubal, interior 
do estado do Amapá. Saiu de lá quando minha vó decidiu se rebelar contra o jugo 
patriarcal, sob o qual mulheres como ela viviam e ainda vivem no interior da floresta 
amazônica, e foi morar em Macapá. De origem humilde e trabalhando com agricultura 
de subsistência, minha vó tinha o sonho de que seus filhos pudessem estudar para 
terem uma vida melhor, diferente da sina de pessoas como ela que não podem estudar 
e carregam uma carteira de identidade carimbada com a digital do dedo polegar direito, 
rotulada, “não alfabetizada”.

Conheci meu pai, mas nunca convivi com ele. A última vez que o vi foi na 
infância. Tenho poucas e pálidas recordações dos nossos raros encontros. Das 
informações sobre ele, sei que é paraense, de ascendência negra por parte de pai e, 
“branca” de mãe, ambos naturais de uma região ribeirinha pertencente ao município 
de Breves, no Pará. As pessoas que conheceram meu pai contam que pareço muito 
com ele fisicamente, dizem que ambos possuem fenótipos negroides e indígenas 
sobressalentes.

42 Nasci em Macapá, mas na época, em 1978, o cartório de registros públicos sediado na capital 
pertencia a jurisdição das ilhas do Bailique em razão das normativas do ex-Território Federal do Amapá.
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Esse relato de momentos e episódios de minha história de vida foi construído 
como um processo de bricolagem por meio do qual se produz algo via a recuperação 
e reconfiguração de lembranças, sentimentos, tristezas e afetos. Inspirada nos breves 
relatos das histórias de vida dos colaboradores desta pesquisa, reaproveitei memórias 
e recordações narradas por outras pessoas para construir e ressignificar as minhas, 
buscando recompor, mesmo que parcialmente, situações, lacunas e fragmentos antes 
desconhecidos.

Acompanho as ideias de Delory-Momberger (2011, p. 369) ao afirmar que o 
processo de reconstrução é “[...] uma das formas privilegiadas de atividade mental e 
reflexiva segundo a qual o ser humano representa-se e compreende a si mesmo no 
seio de seu ambiente social e histórico.” Essa autora chama de “sujeitos em projeto”, 
as pessoas que constituem grupos de conversação formativa por meio de relatos de 
história de vida.

Delory-Momberger (2011), apresenta, também, o conceito de heterobiografia 
como sendo a escrita de si, praticada por meio da escuta e relação com a narrativa 
de vida de outra pessoa. Ou seja, a trama e a construção de relatos heterobiográficos 
possibilitam reconhecer aspectos da dimensão social e da história de vidas das 
pessoas envolvidas, tecendo “fios” que vão sendo amarrados no processo de escuta, 
discussão, leitura e compreensão daquilo que a outra narra. Esse processo de 
implicação e empatia

[...] desenvolve-se no âmbito da socialização de um relato de vida, 
que postula uma inteligibilidade partilhada do mesmo e do outro: eu 
disponho da experiência e da competência biográfica que permitem 
compreender o outro e que me permitem compreender-me por meio 
do outro. (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 369).

O exercício de relembrar, recordar e refletir sobre histórias pessoais e coletivas 
é uma maneira de buscar compreender fenômenos, situações e acontecimentos que 
ajudam a criar posicionalidades críticas frente aos desafios da vida em curso, bem 
como possibilita a reinvenção dela.

A reinvenção de aspectos identitários é para Arruti (1997) uma das capacidades 
da etnogênese. Segundo o autor é,

[...] apenas aparentemente paradoxal reconhecer que identidades 
legítimas foram inventadas um dia, ou que tradições, memórias e 
identidades inventadas são legítimas [...]. O que marca essas rupturas 
e a presença da inventividade social é o fato de que toda tentativa 
de preservar ou recuperar tradições está dada a impossibilidade de 
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manter o passado como algo permanentemente vivido, destinada a se 
transformar em “tradição inventada.” (ARRUTI, 1997, p. 29, grifos no 
original).

Associo a esse processo inventivo a ideia de agenciamento formativo, ou seja, 
o desenvolvimento de compreensões e competências que constroem aprendizagens 
reflexivas de autoformação, as quais, não se constituem sem que haja uma força 
propulsora para isso. A “pessoa em projeto” precisa querer romper, mesmo que 
parcialmente, com algumas práticas, tradições, estigmas e narrativas naturalizadas 
que, por algum motivo, não lhe servem ou não lhe representam mais, para que seja 
possível transformá-las.
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Nós, seres humanos, somos formas de vida 
produtoras de sentidos e precisamos ser 

envolvidos em experiências que nos façam 
sofisticar nossa capacidade de fazê-lo.

(KINCHELOE, 2007)

Navegando nos sites da internet com o intuito de obter informações sobre o 
processo de produção, mediação e consumo de memes na World Wide Web (Web), 
encontrei um texto publicitário interessante e convidativo que incitava o desejo de 
experimentar as vantagens do produto oferecido. Diante da tela do computador, fui 
convencida pelos argumentos da peça publicitária que dizia:

Quando queremos expressar nossos sentimentos e pensamentos de 
uma forma dinâmica nas redes sociais nada melhor que um meme 
bem criativo para acertar em cheio o nosso propósito. Baixar o 
aplicativo Meme Generator Free é ter acesso a centenas de opções 
de memes para você aperfeiçoá-los de forma a encaixá-los ao assunto 
que desejar, basta vasculhar o banco de dados da plataforma que sem 
dúvidas você terá imagens ideais para diferentes momentos e posts. 
O app é super intuitivo e personalizável, assim, conforme você vai 
utilizando a plataforma mais ela se ajusta com a sua maneira de usar 
e estilo de humor, proporcionando até que você crie uma lista com os 
seus memes favoritos, ou os memes mais usados. Depois de prontos 
você consegue compartilhá-los por Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp, Messenger, Google+, E-mail, Dropbox, Drive, Snapchat, 
entre outros. (VARGAS, 2018, on-line, p. s.n., grifos meus).

A imagem (figura 5) usada como abertura do segundo link foi produzida seguindo 
as sugestões de Vargas (2018) sobre os benefícios da utilização do aplicativo Meme 
Generator Free43. Baseada na narrativa de um meme de internet pré-existente (usado 
como modelo), criei uma versão para complementar ou, implementar a discussão 
deste capítulo que discorre sobre as escolhas metodológicas da pesquisa.

Minha intenção ao fazer essa produção foi experimentar e demonstrar o 
processo de criação de um meme de internet desde a sua concepção, passando pelo 
compartilhamento em uma rede social e, em seguida, divulgando-o com a expectativa 
de receber a reação dos receptores ao visualizá-lo. A imagem (figura 6) ajuda 
a demonstrar o processo de elaboração das diferentes etapas: escolha do meme 
modelo; produção do meme; compartilhamento; e, recepção e reação.

43 Aplicativo de edição e compartilhamento de imagem. Plataforma de aplicativos Google Play. Disponível 
em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator&hl=pt_BR. 
Acesso em: 5 mai. 2019.
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Figura 6. Demonstração do uso do aplicativo Meme Generator Free, 2019.
Fonte: arquivo da autora.

Compartilhei o meme que produzi com algumas pessoas da minha agenda 
de contatos do telefone celular utilizando uma rede social da internet, o WhatsApp. 
Posteriormente, monitorei e observei a reação de cada uma delas ao visualizarem 
e responderem as mensagens. Todas reagiram com empatia, demonstrando que 
haviam compreendido o conteúdo humorístico do meme, gerado pela remixagem de 
elementos verbais, não verbais e contextuais da peça original.

A legenda “Não mana, parei pra ti!”, usada no meme (figura 5), é uma frase 
usual no contexto amapaense para expressar uma reação desagradável ou um 
descontentamento a uma ação de outra pessoa. Do mesmo modo contextual, a imagem 
do suposto indígena falando ao telefone, é conhecida pela audiência da página “Índio 
da Depressão” nas redes sociais da internet, que a usa como foto de perfil.

As etapas de produção, compartilhamento e recepção da peça em questão 
foram realizadas em poucos minutos, na palma da mão, usando apenas o telefone 
celular. As quatro etapas foram executadas seguindo o que os manuais de montagem 
costumam chamar de “faça você mesmo”, ou seja, um tipo de bricolagem realizada 
de maneira intuitiva, seguindo guias de montagem ou não, sem a necessidade de 
aprimoramento profissional para a sua confecção.

Procedente do francês, o termo bricolage significa a ação ou hábito de fazer um 
trabalho manual; um conserto improvisado que aproveita materiais diversos. Uma rápida 
pesquisa feita em dicionários e sites da internet ofereceu a possibilidade de “bricolar” 
(construir) significados para o termo bricolagem e suas possíveis aplicabilidades. 
Seria, então, um conjunto de pequenas tarefas ou trabalhos manuais domésticos, 
uma atividade prática que pode ser realizada sem expertise ou precisão profissional, 
resultando, geralmente, em um produto para o consumo do próprio produtor.
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A bricolagem também pode ser considerada uma atividade de “passatempo” 
na qual valores terapêuticos podem estar envolvidos. Alguns exemplos desse tipo de 
passatempo são o artesanato, pequenos consertos, trabalhos de jardinagem, pintura 
de paredes e móveis destinados a decoração da casa.

Com a crise financeira instalada em vários contextos sociais, a bricolagem 
passou a ser uma alternativa para o enfrentamento das dificuldades em contratar 
um profissional para executar determinadas tarefas e assim baratear os custos. 
Essa maneira de agir está ligada a expressão inglesa “do it yourself”, popularmente 
conhecida como DIY – que traduzindo para o português significa “faça você mesmo”.

Em sites da internet como YouTube é possível encontrar uma variedade de 
canais destinados a ensinar a bricolar qualquer coisa. Os chamados “PAP” (passo a 
passo) multiplicam-se diariamente, estão cada vez mais elaborados e rentáveis. 

[Essa] prática surgiu nos Estados Unidos (“do it yourself”), decorrente 
do encarecimento da mão de obra especializada e do novo nicho de 
mercado que surgiu com a venda de produtos fáceis de serem usados, 
contendo poucas peças e orientações em manuais explicativos. 
Atividades como pequenas reformas, texturização de paredes, 
manutenção de móveis, conserto de eletrodomésticos, artesanato, 
entre outras, foram associadas ao termo bricolagem. (LODDI, 2010, 
p. 53, grifos meus).

Quando a bricolagem é feita de forma muito improvisada, beirando o caótico, 
ela assume as características de uma “gambiarra” – isto é, um recurso improvisado 
utilizado para solucionar um problema ou uma necessidade de emergência, algo 
como um remendo ou um paliativo. Esse jargão também é usado para denominar 
uma ligação elétrica improvisada. Em alguns casos esse procedimento pode ser 
caracterizado como um “gato elétrico” – uma ligação clandestina feita na rede elétrica 
para furtar energia.

O termo bricolagem não é comum no cotidiano amapaense e dificilmente alguém 
o usaria. Um substituto adequado para o termo seria, talvez, a palavra “gambiarra”. 
Cumpre salientar que o uso desta palavra no contexto específico em questão, ou 
seja, o estado do Amapá, não se restringe a um procedimento feito sem empenho e 
cuidado. Pode, também, referir-se a um único ajuste possível de ser utilizado devido 
às dificuldades em questão. Portanto, apesar de ser um improviso, a “gambiarra” pode 
se tornar uma adaptação duradoura ou permanente para solucionar o problema.

O meme de internet, por exemplo, devido as suas características compositivas 
editáveis e reconfiguráveis também pode ser considerado o produto de uma bricolagem, 
especialmente quando produzido em interfaces de informação como os softwares 
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de aplicativos móveis, executáveis em telefones celulares, tablets e notebooks com 
tecnologias compatíveis.

Esses aplicativos são programas de computadores desenvolvidos para serem 
usados em dispositivos móveis como “lojas virtuais” nas quais é possível baixar outros 
tipos de “App” - abreviação da palavra inglesa application -, como: jogos, bancos 
eletrônicos, sites de relacionamento, redes sociais e conteúdo digital em geral. Os 
aplicativos oferecem uma variedade de serviços que podem ser executados na 
“palma da mão” do usuário, facilitando e diminuindo o tempo de execução de uma 
determinada tarefa como, deslocar-se a uma agência bancária, por exemplo.

Os aplicativos de edição de imagens, dentre os quais estão os geradores 
de memes, costumam dispor de uma galeria de “ferramentas” usadas para cortar, 
selecionar, medir, pintar, desenhar, etc., com as quais o usuário pode montar, desmontar 
e “bricolar” imagens estáticas ou em movimento. Esse processo de produção e pós-
produção também é conhecido como mixagem ou remixagem, fazendo referência 
ao trabalho de uma/um disc jockey (DJ) ou video jockey (VJ), artistas que operam 
equipamentos audiovisuais para reconfigurar músicas ou vídeos.

A esse respeito, é possível afirmar que,

[...] a montagem emprega imagens breves a fim de criar uma 
noção bem definida de urgência e de complexidade. Ela convida os 
observadores a construir interpretações que se baseiam umas nas 
outras ao desenrolar da cena. Essas interpretações são construídas 
sobre associações baseadas em imagens contrastantes que se 
combinam entre si. [...]. O expectador agrupa essa sequência em um 
conjunto emocional significativo, como se lançasse os olhos sobre 
esta, de uma só vez. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 19).

Ao visualizar a imagem (fixa ou móvel) pronta, o espectador tende a interpretá-
la sem se dar conta das alterações e ajustes utilizados na sua produção. Ou seja, 
significados que emergem da interação imagem e receptor, decorrente da visualização 
da imagem, costumam não deixar rastros ou marcas do processo de edição porque 
envolvem elementos técnicos e estéticos que ocultam alterações e mudanças.

O mesmo acontece com a mixagem de Djs ou Vjs. Ao apreciar o resultado 
final da produção desses profissionais, o receptor dificilmente percebe as alterações 
técnicas ou estéticas utilizadas nas montagens, colagens ou dobras da produção. O 
que interessa, de fato, é o resultado final ou, a emoção ao ouvir e dançar ao som de 
uma seleção musical ou ao assistir as cenas do vídeo ou filme.

Denzin e Lincoln (2006) levam a metáfora da montagem para o campo da 
pesquisa qualitativa e a caracterizam como um processo de bricolagem no qual uma 
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variedade de concepções e métodos podem ser utilizados se forem bem articulados. 
Os autores ponderam, ainda, que pesquisadores qualitativos, ao assumirem a metáfora 
da montagem para construir aportes de concepção e metodologia, podem transitar 
com mais desenvoltura por múltiplas abordagens apropriando-se delas ou recriando-
as de acordo com a sua necessidade.

A esse processo de concepção e construção, montagem e remontagem 
característico da bricolagem, atribuo as escolhas metodológicas desta pesquisa que 
tem como substratos interpretações de imagens, narrativas visuais e visualidades 
qualificadas como “memes” de internet. Esses artefatos visuais, ao contrário das 
produções minuciosas de Djs ou Vjs, podem apresentar erros grosseiros e propositais 
de edição, pois a ideia de “erro” ou “improviso”, fazem parte da comicidade almejada 
em seus conteúdos.

A ideia da bricolagem deslocada do uso cotidiano e ressignificada no campo 
científico é a força motriz da concepção, do desenvolvimento e da análise dos dados 
produzidos nesta investigação, ou seja, “[...] é o modus operandi nessa pesquisa, 
modo de operação experimentado no tema e na metodologia de pesquisa.” (LODDI, 
2010, p. 53). Como abordagem, está em sintonia com a natureza “bricolada” do meme 
de internet e a complexidade que envolve a pesquisa em educação.

 2.1 Bricolagem e reflexividade

A bricolagem é uma abordagem, uma concepção metodológica de caráter 
qualitativo desenvolvida a partir das tensões, quebras e desconstrução de paradigmas 
positivistas44 que fundaram a ciência moderna. Atua no campo da experimentação 
buscando compreender e complexar as interpretações sobre o “objeto” investigado. 
As pesquisas qualitativas visam construir conhecimentos coerentes com as 
transformações históricas, sociais e culturais das sociedades pós-modernas, 
imersas em um mundo líquido, fluido e volátil. A compreensão da “modernidade 
líquida” diferencia-se substancialmente das relações monológicas e “duras” que se 
estabeleceram na “modernidade sólida”. (BAUMAN, 2001).

As primeiras iniciativas no sentido de utilizar a bricolagem no contexto da pesquisa 
social são atribuídas ao etnólogo francês Lévi-Strauss45 no livro “O Pensamento 

44 A tradição positivista “[...] declara a possibilidade de se fornecer relatos objetivos do mundo real. Para 
o pós-positivismo, é possível produzir relatos apenas parcialmente objetivos do mundo, pois todos os 
métodos para examiná-los são imperfeitos.” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 38).
45 Apesar de ser conhecido como estruturalista, algumas abordagens deste autor nesta obra e em 
outras são consideradas percussoras da episteme antropológica pós-estruturalista. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2019).
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Selvagem” (2008), no qual refere-se a bricolagem como “ciência primeira”, voltada 
para a invenção de “novas” possibilidades de produzir conhecimento.

Como processo qualitativo, a bricolagem guia-se pela intuição e experiência dos 
pesquisadores que ao enveredarem-se por terrenos desconhecidos procuram construir 
relações de confiabilidade e colaboração. Em universos “familiares” (VELHO, 1987), 
buscam outras formas de compreender e complexar algo que já é conhecido. Fazem 
isso orientando-se por uma visão de complexidade e imprevisibilidade que envolve 
os contextos pesquisados. Portanto, as noções de complexidade, imprevisibilidade e 
reflexividade são atributos importantes nessa metodologia.

Neira e Lippi (2012), de maneira sintética, explicam como a conceituação da 
bricolagem foi construída por diferentes enfoques teóricos fundados nas ideias de 
Lévi-Strauss. Segundo esses autores, na

[...] apropriação realizada por Lévi-Strauss (1976), o conceito de 
bricolagem foi definido como um método de expressão através da 
seleção e síntese de componentes selecionados de uma cultura. 
Por sua vez, relendo o trabalho do antropólogo, Derrida (1971) 
ressignificou o termo no âmbito da teoria literária, adotando-o como 
sinônimo de colagem de textos numa dada obra. Finalmente, De 
Certeau (1994) utilizou a noção de bricolagem para representar a união 
de vários elementos culturais que resultam em algo novo. No campo 
da pesquisa educacional, Kincheloe (2006) seguiu um raciocínio 
semelhante ao definir a bricolagem como um modo de investigação 
que busca incorporar diferentes pontos de vista a respeito de um 
mesmo fenômeno. (NEIRA; LIPPI, 2012, p. 610).

A bricolagem na condição de procedimento investigativo, atua como tática 
para problematizar, interpretar e compreender os fenômenos sociais com base no 
entendimento de que a vida é dinâmica e incerta. Os processos de observação, 
produção, análise e interpretação dos fatos sociais, também precisam ser encarados 
como complexos já que a proposta abrange diferentes aspectos de uma determinada 
realidade. Essa prática também é conhecida como “múltimétodo” e “multirreferenciação”, 
devido a sua capacidade de articular distintos procedimentos investigativos. (DENZIN; 
LINCOLN, 2006).

Na pesquisa qualitativa guiada pela bricolagem, pesquisadores assumem 
papéis de “bricoleurs” que, metaforicamente falando, também podem atuar com as 
habilidades de costureiros de colchas de retalhos ou montadores cinematográficos, 
por exemplo. (DENZIN; LINCOLN, 2006). Isto é, comparam-se a artífices que tecem ou 
montam os dados produzidos na pesquisa para obterem interpretações significativas.

O termo francês bricoleur é usado para designar “[...] aquele que trabalha 
com suas mãos, utilizando meios indiretos se comparados com os do artista.” (LÉVI-
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STRAUSS, 2008, p. 32). É um fazedor de coisas, aberto a diversidade de matérias-
primas e ferramentas de trabalho, mas não se subordina a elas para realizar a sua 
tarefa, buscando “[...] arranjar-se sempre com os meios-limites, isto é, um conjunto 
continuamente restrito de utensílios e materiais.” (Idem. p. 38).

“Costureiros de colcha de retalhos”, “montadores de imagem”, “catadores de 
possibilidades” etc., são muitas as metáforas utilizadas para designar o “espírito” da 
bricolagem e dos fazedores desse ofício. Isso se deve a abertura para transitar pelo 
desconhecido ou nos (des)limites da certeza, juntando peças para criar ou reinventar 
perspectivas.

“A gente faz o que pode com o que tem: ligeiras notas sobre a bricolagem”, assim 
está intitulado o artigo de Günter (2013) cuja intenção é destacar a imprevisibilidade 
do trabalho na bricolagem. A autora esclarece que esse fazer improvisado não é 
sinônimo de um “fazer de qualquer jeito”, sem prezar pelo tratamento qualitativo. Ao 
contrário, reside na preocupação de criar outros meios para desenvolver a pesquisa 
com muita competência, na busca de “outro rigor” científico, sem subestimar a 
compreensão de um aprendiz disposto a adquirir novos conhecimentos e agregar 
qualidade ao seu feito.

A expressão “outro rigor científico” é explorada com muita propriedade por 
Kincheloe e Berry (2007) ao referirem-se ao processo da bricolagem como a busca 
da complexidade com a expectativa de avançar para além de visões reducionistas da 
realidade. O rigor almejado nesse tipo de pesquisa difere de abordagens monológicas 
e objetivas. Segundo Kincheloe (2007), o caráter qualitativo resguarda e valoriza a 
subjetividade das relações humanas na sociedade e pode ser manifestado de inúmeras 
maneiras, abarcando a capacidade bricoleur para

[...] imaginar coisas que nunca existiram, ver o mundo como ele poderia 
ser, desenvolver alternativas a condições opressivas existentes, 
discernir o que está faltando de uma forma que promova a vontade de 
agir, entender que o mundo é muito mais do que aquilo que se pode 
ver. (KINCHELOE, 2007, p. 35).

Usando as atribuições inventivas de uma pesquisadora bricoleur, Günter (2013) 
faz um ajuste na forma de denominar pesquisadores bricoleurs optando pelo termo 
“bricolistas”. Justifica o uso desse termo alternativo explicando que a ideia é estender 
as táticas da bricolagem. Desse modo, “[...] propõe a incorporação dos neologismos 
bricolista e bricolismo, por acreditar que estes ampliam as possibilidades não só de 
pesquisa, bem como de desdobramentos teóricos-metodológicos” (GÜNTER, 2013, 
p. 222) utilizados na investigação.
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Segundo Denzin e Lincoln (2006) a inventividade é, também, uma maneira de 
reforçar e investir na flexibilidade dos processos investigativos, ou seja, de transformar, 
mesmo que em pequena escala, a tradição hegemônica que geralmente subscreve a 
pesquisa científica ocidental. Em conformidade com esses entendimentos, a partir de agora 
passo a utilizar a denominação “montagem” para referir-me ao método da “bricolagem” e 
“montadores”, para designar pesquisadores bricoleurs, que fazem a “montagem”. 

Como desdobramento inventivo, essas terminologias justificam-se em função 
da prática de edição, também conhecida como montagem, comumente utilizada 
na produção de “memes” de internet. Justifica-se, ainda, diante da necessidade de 
deslocar o sentido de um conceito cunhado em outro campo linguístico, no caso, 
o francês, para o português falado no Brasil. A intenção é construir sentidos mais 
significativos para o contexto brasileiro e, principalmente, amapaense, onde a pesquisa 
de campo foi realizada, cujas práticas socioculturais operam ressignificando, no tempo 
e no espaço, suas próprias categorias, modos de ver e interpretar o mundo. 

Partindo da ideia de que a cultura visual é um convite a rebeldia, a aventura 
epistemológica e ao questionamento de discursos normalizados (NASCIMENTO, 
2011; 2013), a montagem também é um convite a criatividade na pesquisa acadêmico-
científica. Esse “espírito” aventureiro incide tanto na concepção quanto na metodologia 
de produção e interpretação dos dados de uma pesquisa, pois as abordagens 
qualitativas consideram que “a experiência humana é marcada por incertezas e que 
nem sempre a ordem é estabelecida com facilidade.” (KINCHELOE, 2007, p. 19).

A montagem é uma atividade mental e prática que visa construir uma ciência 
crítica da complexidade de um mundo formado por fenômenos naturais e culturais 
também complexos, que não aceita crenças, visões e narrativas simplistas. Nesse 
sistema, a concepção e a abordagem metodológica da montagem, aliadas aos 
princípios da cultura visual, tornam decisivo o papel dos montadores no processo 
investigativo.

Uma compreensão não monológica da realidade instiga a assumir 
responsabilidades e enfrentamentos políticos diante dos problemas sociais que 
configuram os contextos investigados. Ao empenharem-se em suas atividades, 
montadores deparam-se com simetrias e assimetrias, teses e antíteses, certezas e 
incertezas, contravenções e incompatibilidades que põem sob suspeição visões de 
mundo unilaterais e ortodoxas.

O exercício da suspeição é imprescindível para o processo da reflexividade na 
pesquisa. Uma investigação reflexiva implica na avaliação constante dos procedimentos 
e dados produzidos. Essa ação baseia-se tanto na observação do assunto tratado 
quanto na autorreflexão. Neste sentido,
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[...] a reflexividade epistemológica atrelada à pesquisa empírica nos 
incentiva a pensar sobre os pressupostos que produzimos no decorrer 
da investigação – mundo, contexto, informações, significados, 
conhecimentos – e nos ajuda a refletir de maneira crítica sobre as 
implicações desses pressupostos para a pesquisa e suas conclusões. 
(TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 71).

A reflexão não é um momento único ou específico da pesquisa, mas um 
processo contínuo e necessário em todas as fases. Ao adotarem perfis reflexivos, 
montadores abrem-se a aventura e ao refinamento das interpretações.

Com um posicionamento provocador, Nascimento (2013, p. 244, grifos no 
original), incita e desafia montadores ao dizer: “não basta aventurar-se. É preciso que 
a aventura seja permeada por inventividade, que é a capacidade de poder pensar, ver 
ouvir e dizer diferente do que foi pensado antes.” Na pesquisa qualitativa é necessário 
ousadia e criatividade para negociar conflitos entre aspectos objetivos e subjetivos 
inerentes a cada fenômeno.

Nascimento (2013) também alerta para a importância de montadores irem a 
campo “sem prepotência” intelectual para não incorrerem em “fundamentalismo 
acadêmico radical”, ou seja, a incapacidade de pôr em dúvida ou admitir outras 
possibilidades de analisar o acontecimento estudado, tampouco admitir mudanças 
metodológicas necessárias à medida em que se avança na investigação.

Ao desafiar montadores a saírem do “pedestal” das certezas do conhecimento 
especializado, a montagem faz um convite ao trânsito entre disciplinas de áreas do 
conhecimento afins e distintas com o intuito de produzir saberes mais flexíveis, abertos 
e colaborativos, de maneira crítica e criativa, mantendo o rigor científico. Sobre esse 
aspecto, é possível observar que,

[...] a arrogância do especialista empírico é [deve ser] abandonada 
em favor da humildade das perspectivas diversas. [...] Essa incerteza 
crítica insiste em que nada está acima de questionamento e que mesmo 
aquilo que acabamos de concluir em nossa pesquisa permanece 
eternamente aberto a reconsideração à luz do que poderia ser, do que 
foi e do que deveria ser. (KINCHELOE, 2007, p. 51, grifos meus).

A pesquisa qualitativa guiada pela perspectiva da montagem, vestida de 
provisoriedade, assume a aventura e a inventividade como princípios e concepção 
metodológicos.  Questiona a tradição linear da ciência moderna por meio de soluções 
não convencionais que buscam desenvolver ações plurais e construtos teóricos 
múltiplos, apropriando-se de propostas avulsas que sejam oportunas e necessárias 



79.....................................................................................

para a sua constituição; flexibilizando roteiros predefinidos que possam imobilizar o 
processo e, em decorrência, limitar os resultados e objetivos traçados.

No desenvolvimento da pesquisa, montadores “são obcecados pelo resgate dos 
sentidos acerca do mundo físico, social, político, psicológico e educacional que foram 
perdidos, que caíram pelas rachaduras disciplinares da modernidade.” (KINCHELOE 
(2007, p. 108). Essa vontade é conduzida pela desconfiança em relação a narrativas 
totalizantes que rotulam visões de mundo de um determinado modo em detrimento de 
outro, que constroem noções de “verdades” muitas vezes aceitas sem contestação.

As escolhas metodológicas desta pesquisa são motivadas pelo desejo da 
aventura, da transformação e da reflexividade, considerando a possibilidade de criar, 
tecer e montar uma narrativa de caráter qualitativo sobre alguns aspectos da realidade, 
servindo-se de processos de mediação educacional no contexto da Amazônia 
amapaense. Nessa empreitada, a montagem possibilita a utilização de procedimentos 
metodológicos compatíveis com a temática investigada, exigindo um posicionamento 
filosófico e crítico em relação as dimensões discursivas e contextuais nas quais a 
produção do conhecimento opera.

A pluralidade, a vicissitude e a incerteza são características marcantes da 
“modernidade líquida” (BAUMAN, 2001) e devem ser consideradas na produção de 
conhecimento científico. Para interpretar a realidade – mesmo que apenas fragmentos 
dela –, e compreender discursos sobre ela, é imprescindível a adoção de concepções 
que contemplem a relação dos vários fenômenos e discursos existentes no cotidiano.

Ao contrário das concepções positivistas, na pesquisa qualitativa a 
importância da subjetividade e do posicionamento político, são reforçados. De 
maneira engenhosa, Goodson (2013) disseca esses aspectos subjetivos e políticos 
da pesquisa qualitativa ao relacionar aforismos como “historiando o eu” e “política-
vida”. Para o autor, as subjetividades do sujeito histórico-social convocam “uma 
função sociopolítica” ao serem narradas e não isolam relatos pessoais em tempos e 
espaços dispersos e impraticáveis.

De acordo com Denzin e Lincoln (2006), as biografias pessoais de pesquisadores 
estão imiscuídas nas dimensões constitutivas da pesquisa qualitativa e não devem 
ser tratadas de forma neutra ou objetiva. Como exemplo, cita o modo como a fala é 
determinada pela classe, gênero, raça/cor, cultura e comunidade, a qual quem investiga 
pertence. “Cada pesquisador fala a partir de uma comunidade interpretativa distinta 
que configura, em seu modo especial, os componentes multiculturais, marcados pelos 
gêneros, do ato da pesquisa.” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 32).

Para construir conhecimento com base na negociação de posicionamentos 
convergentes ou divergentes na montagem de uma pesquisa é importante conhecer 
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a origem das explicações fornecidas e considerar as experiências culturais e sociais 
que influenciaram os olhares sobre o fenômeno investigado. É necessário disposição 
e flexibilidade para lidar com a diversidade de explicações sobre o objeto estudado, 
para percorrer distintos caminhos analíticos, para se contrapor ou colocar sob suspeita 
alternativas simplistas, visando múltiplas e provisórias interpretações.

2.2 Montando e remontando a pesquisa em educação

Desde o final do ano de 2016, quando comecei a planejar o projeto da pesquisa 
de doutorado, ainda durante o processo de seleção para o curso, vinha pensando 
nas escolhas metodológicas desta pesquisa. Ao ingressar no PPACV/UFG em 2017, 
a escolha da bricolagem/montagem como abordagem metodológica despontou como 
solução adequada para pensar e desenvolver a pesquisa. Mas somente ao cursar as 
disciplinas do programa para cumprir os créditos e, especialmente, ao participar do grupo 
de estudos e orientação, coordenado pelos professores Raimundo Martins e Glauco 
Ferreira, pude compreender, de fato, a complexidade da escolha desta abordagem.

Tourinho e Martins (2013), endossam a ideia de que fazer pesquisa é comparável 
a atividade de DJs e VJs que operam, projetam e criam composições e mixagens por 
meio de colagens, montagens, sobreposições de dados ou informações selecionadas 
e bem orquestradas. Muito além da concepção e de escolhas metodológicas feitas 
diante de relações complexas, está a ideia de refinamento da percepção e a sofisticação 
atribuída aos dados produzidos durante a investigação.

Figura 7. Nazaré confusa. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: arquivo da autora.
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A imagem “Nazaré confusa” (figura 7) foi compartilhada no grupo de WhatsApp 
da pesquisa pelo colaborador Thiago, no momento em que a proposta de produção 
de imagem estava sendo discutida e planejada pela equipe. É importante ressaltar 
que essa montagem imagética se transformou em meme de internet de “sucesso” 
ao projetar dúvidas e incertezas por parte de quem a compartilha. As equações 
matemáticas dispostas sobre a imagem avigoram a ideia de esforço mental para 
decifrar ou entender as fórmulas.

O site Museu do Meme46 apresenta esse “meme” como um artefato visual 
que circula na internet com um close do rosto da atriz brasileira Renata Sorrah, feito 
enquanto ela interpretava uma cena da personagem Nazaré Tedesco na novela 
“Senhora do Destino”, narrativa escrita por Aguinaldo Silva e exibida no ano de 2004 
na televisão brasileira. A expressão de dúvida e perplexidade da personagem se tornou 
meme em 2016 e passou a ser amplamente editada por internautas para intervir e/ou 
criar outras versões.

O desenho gráfico e a mensagem do meme compartilhado por Thiago também 
podem ser utilizados como metáfora para ilustrar as dificuldades de compreensão da 
montagem de uma pesquisa. São decisões e ajustes que desafiam montadores em 
todas as fases do processo. Neste sentido, Tourinho e Martins (2013, p. 62) explicam 
que nas

[...] incertezas, buscamos tirar partido dos tropeços. Nas obviedades, 
buscamos encontrar o que ainda deve ser narrado e mais, buscamos 
desvelar outras maneiras de narrar que nos ajudem a respeitar as 
complexidades do humano, do vivido e do imaginado. Buscamos, 
no alvorar de percursos, contribuir com visões que possam expandir 
nossa compreensão do que somos, pensamos, vemos, sentimos.

Essa maneira de encarar a pesquisa ajuda os montadores a não terem medo de 
enfrentar instabilidades e a aceitarem o desafio de irem em busca de conhecimentos 
para fundamentar e desenvolver os seus trabalhos. Com base nessa premissa, 
desenvolvi as etapas deste estudo pautando-me na “reflexividade epistemológica” 
requisitada tanto pela cultura visual quanto pela bricolagem/montagem. (TOURINHO, 
MARTINS, 2013; KINCHELOE, BERRY, 2007).

A preparação para a ida a campo teve início juntamente com o curso de 
doutorado, logo nas primeiras conversas de orientação com os professores Raimundo, 

46 O #MUSEUdeMEMES é um projeto de pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) que 
tem entre seus objetivos principais a constituição de um acervo de referência para investigações 
sobre o universo dos memes de internet, do humor e das práticas de construção de identidades e 
representações em comunidades virtuais. Disponível em: http://www.museudememes.com.br/. Acesso 
em 17 mai. 2019.
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Glauco e demais colegas que participavam do grupo de estudo. As orientações 
individuais e em grupo realizadas nas manhãs de terça-feira, ajudaram-me a construir 
referenciais teóricos e metodológicos com os quais dialogo no texto. Mas não apenas 
isso, aprendi, sobre a importância da escuta e da troca de afetos nesse fazer.

Aprendi com a assiduidade e dedicação desse grupo a importância dos 
estudos coletivos para o amadurecimento de ideias e produção de conhecimento. 
Entendi, também, que fazer pesquisa é um trabalho diário e cansativo, mas não 
necessariamente solitário. A colaboração enriquece e sofistica tanto a experiência, 
quanto o produto dela.

A submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da UFG foi uma 
das primeiras providências tomadas, pois a sua aprovação estava condicionada a 
elaboração detalhada do plano de trabalho para a ida ao campo. Dentre os documentos 
exigidos foram elaborados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
no qual a pessoa convidada, ciente das ações do trabalho, aceita formalmente ser 
colaboradora da pesquisa; e, os Guias de Tópicos, utilizados nas entrevistas individuais 
e nas sessões do grupo focal. Esse processo tramitou durante três meses. Foram 
solicitados alguns ajustes e no final de 2017 o projeto foi aprovado.

A pesquisa de campo foi desenvolvida no segundo semestre de 2018, seguindo 
três táticas de montagem metodológica: formação de grupo focal, produção de diário 
de campo (físico e virtual) e entrevistas individuais. Essas ações foram orientadas, 
principalmente, por estudos e apontamentos baseados em Barbour (2009), Banks 
(2009) e Kozinets (2014).

As entrevistas individuais, também conhecidas como “entrevista em 
profundidade” (BARBOUR, 2009), possibilitaram o meu primeiro contato individual 
com os participantes da pesquisa, antecedendo as sessões do grupo focal. Esses 
encontros foram realizados com a intenção de construir relações de empatia para 
produzir dados de cunho pessoal, detalhes ligados a questões de identidade e 
subjetividade de cada colaborador.

A formação de grupo focal é uma tática de discussão coletiva sobre o tema e/
ou os fenômenos investigados. Na realização da sessão focalizada é importante que 
os montadores estejam atentos aos detalhes (singulares e recorrentes) para estimular 
as interações, mediar conversas e discussões do grupo.

Barbour (2009) assegura que nesse tipo de metodologia o mais importante 
são os significados gerados durante as discussões, suscetíveis a concordâncias e 
contradições detectáveis de maneira clara ou oculta. A percepção apurada do montador 
e sua capacidade de mediação dos conflitos são características decisivas para o êxito 
do trabalho. A autora afirma, também, que os grupos focais permitem o debate de 
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questões específicas sobre uma realidade “comum”, no contexto cultural do qual os 
participantes da pesquisa fazem parte. Cada experiência relatada complementa a 
outra e produz novas reflexões.

Outro ponto relevante está relacionado ao fato de que o grupo participante, com 
frequência, costuma assumir o direcionamento das conversas “fazendo comentários 
de suporte, encorajando as contribuições uns dos outros e mesmo, às vezes, 
assumindo o papel de “comoderadores.” (BARBOUR, 2009, p. 147, grifos no original). 
Esse tipo de direcionamento é importante para diluir barreiras que porventura insistem 
em hierarquizar as relações entre quem investiga e quem colabora com a pesquisa.

Nas entrevistas individuais e nas sessões de grupo focal foram utilizadas imagens 
– fixas e em movimento – como recursos para estimular a fala dos colaboradores, ou 
seja, abrir espaço para que problematizassem ideias e discursos deflagrados pelos 
memes de internet.

Banks (2009) afirma que existem duas boas razões para a utilização de dados 
visuais na realização de pesquisas de caráter qualitativo. A primeira, está relacionada 
ao fato de que

[...] as imagens são onipresentes na sociedade e, por isso, algum 
exame de representação visual pode ser potencialmente incluído em 
todos os estudos de sociedade. Por mais forte ou estreitamente focado 
que seja um projeto de pesquisa, em algum nível toda pesquisa social 
diz alguma coisa sobre a sociedade em geral e, dada a onipresença 
das imagens. O exame delas deve fazer parte da análise em algum 
nível. A segunda boa razão [...] é que o estudo de imagens ou um 
estudo que incorpore imagens na criação ou coleta de dados pode ser 
capaz de revelar algum conhecimento sociológico que não é acessível 
por nenhum outro meio. (BANKS, 2009, p. 17-18).

O uso e a interpretação de dados visuais ganham relevância neste estudo 
porque articulam o consumo e a produção de narrativas visuais durante o processo 
de investigação. Os dados visuais sustentam tanto a pesquisa de campo quanto 
a estrutura do trabalho. As imagens, imiscuídas nas diferentes fases da pesquisa, 
constituem matrizes analíticas que dialogam entre si ao mesmo tempo em que 
articulam princípios da cultura visual. Elas foram pinçadas do “universo memético” 
com o intuito de refinar as questões e interpretações da pesquisa.

O diário de campo foi a tática utilizada para registrar e produzir as primeiras 
interpretações das ações da pesquisa. Gradualmente, o registro diário de percepções 
e observações contribuiu para complementar e confirmar algumas interpretações. Aos 
poucos, dezenas de páginas em branco foram ganhando conteúdo e desenhando a 
investigação.
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De acordo com Denzin e Lincoln (2006) a produção de diário de campo é 
recomendada em todas as fases da pesquisa social. É uma maneira de garantir 
a existência do movimento processual do início ao fim do estudo, assim como o 
desenvolvimento da própria vida, dia após dia, recorrendo ao passado e projetando o 
futuro para compreender melhor o presente.

O diário de campo é uma tática muito versátil na qual as anotações, sejam elas 
alusivas à pesquisa ou a processos de intervenção, incluem descrições detalhadas dos 
fenômenos investigados. Na pesquisa qualitativa, a descrição densa (GEERTZ, 2008) 
dos acontecimentos leva em conta o caráter descritivo-analítico das observações. 
Nesse registro diário, montadores fazem anotações que chamam a atenção para o 
que vivenciam e praticam no trabalho de campo.

Esse trabalho pode ser feito por meio de registros escritos e imagéticos 
produzidos com o intuito de contribuir para as interpretações dos dados, pois além de 
registrar as observações locais, também pode destinar-se as anotações das primeiras 
interpretações da pesquisa.

Nesta investigação o diário de campo físico foi elaborado e articulado de duas 
maneiras: por meio de relatos escritos e arquivos de conversas via grupo de WhatsApp. 
Às anotações também foram acrescentadas fotografias feitas no dia equivalente ao 
relato, bem como os recursos visuais utilizados nas ações: entrevistas individuais e 
formação de grupo focal.

O diário de campo virtual (figura 8) foi concebido por meio da formação de um 
grupo de conversa via WhatsApp. A participação dos colaboradores da pesquisa foi 
decisiva para o êxito do processo, visto que a criação do grupo tinha como objetivo 
planejar as ações antes e durante a realização do trabalho de campo. O grupo de 
conversa virtual revelou-se um importante canal de recepção e troca de mensagens 
que possibilitaram o compartilhamento de ideias e narrativas visuais que mediaram o 
trabalho.
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Figura 8. Detalhe do diário de campo virtual. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: arquivo da autora.

O uso das redes sociais da internet nas pesquisas qualitativas é concebido por 
Kozinets (2014) como uma prática metodológica atenta as mudanças comportamentais 
das sociedades diante da emergência das mídias digitais. De acordo com o autor, 
“[...] os websites de redes sociais e mundos virtuais levam os complexos marcadores 
de muitas culturas e ambos manifestam e forjam novas conexões e comunidades.” 
(KOZINETS, 2014, p. 15). Daí a importância de agregar esse tipo de tecnologia 
em estudos comprometidos com a compreensão de fenômenos socioculturais 
contemporâneos.

De forma provocativa, Kozinets afirma que pesquisadores da rede (Web) são

[...] os caçadores e coletores de URLs e mecanismos, perfumes e 
figuras, olhares e capturas. [Atravessam] “oceanos, não de água, 
mas de uma infinidade de fluxos de dados que correm, rugem, 
e se cruzam. Detetives digitais, bricoleurs em bits e bytes, [estão] 
constantemente adaptando, instalando, programando, ligando, 
questionando, interpretando, refletindo, observando. Seguindo a 
mistura. Conectados e desconectados. Desconectados e conectados. 
(KOZINETS, 2014, p. 169-170, grifos meus).

Esta pesquisa tem uma relação intrínseca com as mídias digitais e se alimentou, 
especialmente, de interpretações que o grupo colaborador fez sobre os memes de 
internet. Desse modo, a utilização das TICs tornou-se uma tática indispensável para 
produzir dados por meio da interação nas redes sociais. “Tais dados devem incluir 
textos, elementos gráficos, fotografias, arquivos de som e músicas, vídeos e quaisquer 
outros tipos de informações não numéricas.” (KOZINETS, 2014, p.120).
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O material gerado no grupo de WhatsApp foi transformado em um diário de 
campo visual. Esse procedimento foi realizado por meio do recurso de print screen 
que captura em forma de imagem a tela do computador ao mesmo tempo em que 
a transfere para a interface desejada. Posteriormente, as imagens foram editadas, 
montadas e salvas em Portable Document Format (PDF).

A dinâmica utilizada para montar e articular os procedimentos metodológicos 
de uma pesquisa guiada pelos princípios da montagem e da cultura visual exige uma 
atitude reflexiva, comprometida com rigor qualitativo. Ao experimentar as possibilidades 
que esses campos de abordagem oferecem é possível elevar e ampliar os espectros 
epistemológicos da pesquisa social, transformando acontecimentos corriqueiros em 
potentes produtores de conhecimento.

No campo da cultura visual as escolhas metodológicas costumam receber 
atenção especial por serem consideradas fundamentais para o desenvolvimento 
das pesquisas porque os sentidos e significados a respeito do “objeto” investigado 
são produzidos de forma processual desde o início até a conclusão da investigação. 
Assim, o processo se torna um atributo deflagrador de aprendizagens e conhecimentos 
importantes. Neste sentido, o

[...] que está em jogo nessa compreensão construtiva ou reconstrução 
compreensiva é a criação de conhecimentos, procedimentos 
interesses e questões provocativas a serem investigadas. Criar 
conhecimento propicia condições para que o(a) pesquisador(a) possa 
ir além das informações que possui, que recebe, que ignora ou que 
produz, para revisitá-las e transformá-las. Cabe ao(à) pesquisador(a), 
ainda, criar elos e formas de “colar” – gerar vínculos – eventos e 
vivências do trabalho de pesquisa, refletindo não apenas sobre um 
ponto específico de chegada, mas, principalmente, sobre o trajeto 
percorrido. (TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 73).

 Entrei no campo investigativo com o desejo de aprender e convidei os estudantes 
colaboradores da pesquisa para “jogarem” comigo. Ao aceitarem o desafio, fomos 
descobrindo e construindo coletivamente meios para refinar as nossas relações e 
experiências com as questões da pesquisa.

Outro ponto crucial nas escolhas metodológicas da pesquisa qualitativa diz 
respeito a maneira como os dados produzidos no campo serão interpretados. As 
aproximações e intersecções conceptivas entre a bricolagem e a cultura visual 
apontam os estudos discursivos como potentes possibilidades interpretativas das 
interações entre os dados empíricos e teóricos de investigações pautadas em 
princípios pós-estruturalistas.
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A cultura visual considera que as “[...] representações visuais são portadoras 
e mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem para pensar 
o mundo e para pensarmos a nós mesmos com sujeitos.” (HERNÁNDEZ, 2011, p. 
33). As posições discursivas são demarcadas nas representações visuais desde as 
suas concepções e produções, passando pela transmissão (os meios nos quais são 
difundidas), ao serem consumidas na recepção/visualização e nas formas como são 
interpretadas.

Com base nisso, me proponho a articular os princípios e os problemas da 
educação da cultura visual com o que Kincheloe (2007) chamou de “hermenêutica 
crítica”, referindo-se a teoria e a prática da interpretação que concentra esforços nos 
fenômenos culturais, sociais, políticos e históricos da pesquisa, tomando-os como 
processos dinâmicos. Essa perspectiva, considera o importante papel que as relações 
de poder possuem ao formatar os modos como os textos (verbais e não verbais) são 
produzidos e entendidos ao busca desnaturalizar essas relações.

O aspecto difícil de identificar o impacto do poder, envolve as 
maneiras silenciosas e invisíveis com que este opera por intermédios 
de estruturas, narrativas e metanarrativas, para limitar nossas 
visões de mundo. Nesse contexto, tais visões geralmente legitimam 
determinados interesses sociopolíticos enquanto deslegitimam outros. 
(KINCHELOE, 2007, p. 117).

As perguntas-chave da educação da cultura visual endossam os interesses da 
bricolagem/montagem ao se preocuparem com aspectos da subjetividade humana 
na relação com representações visuais. Buscam compreender criticamente: o que se 
vê? De onde se vê? Como se é visto ou representado? E como se pode ver por outras 
perspectivas?

Essas questões guiam este estudo e são basilares nas interpretações dos 
dados produzidos na pesquisa de campo, entendendo a linguagem não como estatuto 
de “verdades”, mas como dispositivos que podem mediar compreensões da realidade 
que, por seu caráter transitório, estão em constante transformação. Aliado a isso 
recorro as possibilidades do “campo de estudo do discurso humorístico” (POSSENTI, 
1998; 2013) como recursos interpretativos e analíticos dos memes de internet devido 
a predisposição destes tipos de artefatos para temas e conteúdos humorísticos.

Entende-se como discursos humorísticos aqueles, independentemente de suas 
correntes ideológicas, que recorrem aos diversos dispositivos do riso ou do escárnio 
para constituírem-se em uma relação direta ou indireta com acontecimentos históricos, 
políticos, econômicos e culturais das sociedades. Nesta investigação, o processo 
de interação com imagens e visualidades suscita e ao mesmo tempo problematiza 
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as interpretações dos discursos produzidos, tomando-os como contextuais e 
potencialmente capazes de produzir sentidos e significados, mesmo que parcial, 
sobre a realidade investigada.

É importante ressaltar que a metodologia de “análise do discurso” (com 
destaque para a discussão do discurso humorístico), embora tradicionalmente 
vinculada aos estudos da linguística e da comunicação também tem despontado 
como uma abordagem teórica promissora para as áreas de conhecimento que lidam 
com as imagens como artefatos culturais e com as visualidades como construções 
histórico-sociais dos modos de ver, em clara afinidade com o campo da cultura visual. 
(KINCHELOE; BERRY, 2007; MIRZOEFF, 2003; HERNÁNDEZ, 2007).

 2.3 Viajando de ônibus: circunstâncias da pesquisa de campo

Figura 9. Busão ostentação. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: arquivo da autora.

Andar de ônibus é muito mais do que se deslocar de um lugar para outro na 
companhia de pessoas anônimas e, às vezes, algumas conhecidas. Essa atividade 
bastante corriqueira para estudantes do campus Santana da UNIFAP, também foi 
observada na pesquisa de campo. Além de caracterizar-se como oportunidade para 
observar e aprender um pouco mais sobre o comportamento humano, contribuiu 
para conhecer o dia a dia dos colaboradores que utilizam esse meio de transporte 
público. No sobe e desce dos discentes nos pontos de parada do coletivo, foi possível 
presenciar e observar situações curiosas.

A imagem (figura 9) acima, produzida e compartilhada por Iara, uma 
colaboradora da pesquisa, registra um momento de suas idas e vindas no ônibus da 
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UNIFAP. O ônibus é de uso exclusivo para estudantes do campus Santana, iniciativa 
que visa reduzir a evasão universitária. Em conversa no grupo focal, ao comentar 
sobre o meme produzido, Iara disse que era uma honra poder contar com esse meio 
de transporte oferecido gratuitamente pela Instituição à comunidade acadêmica, pois 
facilitava a ida de estudantes e, às vezes, até de funcionários ao campus, garantindo 
também, o retorno seguro dessas pessoas às suas residências.

O grupo focal foi formado por nove estudantes da primeira turma do curso de 
licenciatura em Pedagogia (LP) da UNIFAP, do campus Santana. A escolha deste 
“universo de pesquisa” deve-se ao fato de ser o local onde trabalho como professora 
e onde experencio o processo educativo de ensinar e aprender. Minha intenção foi 
investigar, observar, conhecer, produzir e tecer interpretações do estudo em parceria 
com estudantes, no contexto desse ambiente que me é “familiar”.

Sobre “observar o familiar”, Velho (1987) entende que há pontos positivos e 
negativos tanto no estudo de contextos distantes ou desconhecidos (exóticos), quanto 
nos estudos de contextos conhecidos (familiares). É necessário considerar fatores 
como a subjetividade provocada pela relação com o “familiar” e estereótipos criados 
segundo aquilo que é taxado como “exótico” (ou mesmo familiar). Essas situações 
podem gerar distorções nas interpretações e comprometer o trabalho de campo.

Estudos de comunidades “familiares” são encorajados por perspectivas 
epistemológicas contemporâneas que subvertem a tradição antropológica que defende 
a neutralidade e imparcialidade na produção do conhecimento científico. Cada vez 
mais, narrativas científicas globalizantes são postas sob suspeição pela existência 
de comunidades desconhecidas dentro de um país e até mesmo na cidade onde 
pesquisadores vivem e fazem pesquisas, sobre as quais sabe-se muito pouco ou têm-se 
visões estereotipadas sobre aspectos socioculturais, não condizentes com a realidade.

Desse modo, é importante...

[...] ver o familiar não necessariamente como exótico, mas como 
uma realidade bem mais complexa do que aquela representada 
pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos 
quais fomos socializados. O processo de estranhar o familiar torna-
se possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, 
e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações 
existentes a respeito de fatos, situações. (VELHO, 1987, p. 131).

O caráter familiar justifica-se nesta pesquisa pela necessidade de compreender 
fenômenos sociais específicos por meio de imagens e pequenas, mas não menos 
importantes, narrativas orais. Fragmentos das histórias de vida e visões de mundo dos 
colaboradores, ora se cruzam com as minhas, ora se distanciam, mas, não deixam 
de formar um importante panorama sobre a temática investigada. Ajudam a desfazer 
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hierarquias que impedem a colaboração entre docentes e discentes no processo 
educativo.

O exercício de montagem e remontagem da pesquisa me fez considerar 
importantes contribuições do trabalho realizado com o grupo. São “achados”, 
impressões e sutilezas produzidas no campo que vão surgindo à medida que atos de 
construir o texto e tecer contextos vão sendo desenhados.

As anotações apresentadas a seguir fazem parte do diário produzido durante a 
pesquisa de campo, realizada em agosto de 2018. Elas narram fragmentos do primeiro 
dia em que fui a UNIFAP, campus Santana, e o meu retorno para casa no ônibus da 
Instituição. Esse relato ajuda a contextualizar o cenário investigado através de uma 
descrição minuciosa, com base nos estudos interpretativos de Geertz (2008). Tomo 
esses princípios como referência para “interpretar as interpretações” que o grupo focal 
e eu fizemos no processo da pesquisa de pequenas “fatias” da cultura amapaense.

Macapá, AP, 08 de agosto de 2018.
Por volta das 16:00 horas peguei uma carona para a sede da UNIFAP, 
campus Marco Zero, localizado na rodovia Juscelino Kubitschek, km 
02, Jardim Marco Zero, Macapá/AP. Chegando lá, fui para o ponto 
de ônibus esperar a próxima viagem em direção a UNIFAP, campus 
Santana, situado na rod. Duca Serra, 2191, bairro Fonte Nova, 
Santana/AP. O Campus Santana fica a cerca de 22 km de distância 
da sede, o trajeto feito no ônibus da Instituição dura em média de 30 a 
40 minutos. Fiz a viagem na companhia de estudantes e funcionários 
que seguiam para o mesmo destino. Era a primeira vez que eu 
fazia esse trajeto no ônibus da UNIFAP. A ideia era, desde o início 
da pesquisa de campo, poder vivenciar a experiência de conversar 
informalmente com os alunos que se deslocavam para estudar. A cada 
parada, acompanhada de um solavanco, uma pessoa subia. Durante a 
viagem, algumas pessoas conhecidas iam me cumprimentando e vice-
versa. Já na cidade de Santana, uma aluna do curso de Licenciatura 
em Pedagogia (LP) subiu e, surpresa ao me ver, sorriu e me deu um 
abraço. Havia algum tempo que não nos víamos devido a minha saída 
para cursar o doutorado. Fomos conversando até chegar no destino 
final. Chegando na UNIFAP, campus Santana, o ônibus esvaziou, 
encheu novamente e partiu levando estudantes e funcionários do turno 
da tarde. [O motorista do ônibus costuma fazer duas viagens no início 
e no término dos turnos da tarde e noite, horários de aulas da UNIFAP/
Santana]. A UNIFAP disponibiliza o serviço de ônibus para o transporte 
circular entre a sede, em Macapá e o campus de Santana. O serviço é 
gratuito e destinado a comunidade acadêmica mediante identificação 
com a carteira estudantil ou profissional da Instituição. Esse serviço 
é de fundamental importância para a frequência e pontualidade dos 
estudantes, pois o sistema de transporte viário no Amapá é deficitário, 
principalmente no trecho da rodovia onde fica localizada a UNIFAP/
Santana. Este dia foi marcado pela volta das atividades letivas, após 
o período de recesso entre um semestre e outro. O movimento nos 
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corredores era intenso, pois havia uma programação de recepção a 
comunidade acadêmica, na qual, também ia-se anunciar as mudanças 
na reitoria, na direção do campus e outros cargos administrativos. Ao 
adentrar o campus, senti uma sensação de acolhimento de quem volta 
para “casa”. Saí para cursar o doutorado no início do ano de 2017 
e depois de um ano e meio retornei ao meu local de trabalho para 
realizar a pesquisa de campo de um estudo que relaciona a formação 
docente, as perspectivas da cultura visual, memes de internet e o 
desafio de pesquisar um contexto “familiar”. O campus funciona nos 
três turnos (matutino, vespertino e noturno). As turmas do curso de 
LP funcionam no período vespertino e noturno, sendo que, a turma 
2015/2, primeira turma do curso e foco da pesquisa, estuda no período 
noturno. Por este motivo, quase todas as sessões do trabalho de 
campo aconteceram a noite. Retornar ao campus, rever os colegas de 
trabalho e os estudantes foi uma experiência muito significativa porque 
muitas pessoas demonstraram interesse em saber sobre o curso de 
doutorado e a investigação em andamento, com a expectativa de 
contribuição para as pesquisas científicas no Estado. Devidamente 
autorizada pela Instituição, eu já havia combinado uma reunião com 
a turma de LP. Às 18h30m, conforme acertado anteriormente, por 
meio de mensagem no grupo de WhatsApp, criado no dia 25/07/2018, 
me encaminhei para a sala de aula com o intuito de me reunir com 
os estudantes, apresentar a pesquisa e convidá-los a participarem 
como colaboradores dela. Quando cheguei a sala, haviam apenas 
sete estudantes, mas enquanto conversávamos, outras pessoas 
foram chegando, totalizando o número 16 ouvintes de uma turma 
de 30 alunos, mas que somente 28 frequentavam. Como o tempo 
era limitado, fiz a apresentação focando nos objetivos da pesquisa 
e na necessidade de oficializar a participação dos colaboradores 
com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Percebi o interesse da turma e combinei que entregaria o 
documento (TCLE) para quem quisesse participar, durante o evento 
de recepção da comunidade acadêmica. Dez estudantes receberam 
o documento, mas somente nove assinaram e entregaram. A décima 
pessoa convidada, tinha interesse, mas não conseguiu participar 
da reunião porque o filho adoeceu, o que a levou a se ausentar das 
aulas no período da pesquisa de campo. Em clima de reencontro, 
observei atentamente o movimento da comunidade acadêmica no 
campus, marcado pelo retorno das atividades do segundo semestre 
letivo de 2018. A programação, cerimoniada por Ricardo Ferreira, 
aluno da primeira turma do curso de LP e colaborador da pesquisa, 
iniciou às 19h30m com a participação da reitora, Profª. Drª. Eliane 
Superte, do diretor, docentes, discentes e outros funcionários da 
UNIFAP/Santana. Durante o evento aconteceu a palestra: “Motivação 
acadêmica e prática docente”, com os palestrantes: Prof. Esp. Jacó 
Vilhena de Castro e Prof. Dr. Rafael Pontes Lima. A programação teve 
a duração de cerca de duas horas e encerrou após os informes feitos 
pelos coordenadores dos cursos. No final da atividade de campo deste 
dia, por volta das 22:00 h, eu e mais três discentes da turma de LP 
2015/2 nos juntamos a um grupo maior de estudantes que já estava no 
ônibus da UNIFAP para voltarmos as nossas casas. Fazer o trajeto e 
conhecer as paradas onde os discentes desciam foi uma experiência 
muito interessante, o itinerário é longo e demorado. Aos poucos, um 
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grupo de calouros que seguia cantando, rindo e contando piadas, foi 
se desfazendo à medida que iam descendo nos pontos de ônibus. Fui 
uma das últimas pessoas a se despedir do motorista. Desci na última 
parada, por volta das 23h30m, na av. FAB (centro de Macapá), de lá, 
segui de taxi e cheguei em casa por volta das 24:00 h. (Notas do diário 
de campo da pesquisa, 2018).

A explanação detalhada deste primeiro dia do trabalho de campo, marca um 
momento planejado e esperado desde o meu ingresso no doutorado. Era a realização 
de ações que orientariam os caminhos da pesquisa posteriormente. E foi isso que 
aconteceu. As interpretações começaram a ser feitas logo no primeiro contato, novos 
percursos foram se desenhando levados pelas teias dos “sistemas simbólicos”, nos 
quais eu estava mergulhando. 

Geertz (2008), um dos principais representantes da etnografia “simbólica e 
interpretativa”, com foco nas considerações do contexto e das interpretações sociais, 
afirma que a cultura é uma teia de significados tecida pelo ser humano. Essa teia 
é formada por construções simbólicas, conjuntos de símbolos e representações 
compartilhados socialmente. Em outras palavras, acompanhando as ideias do autor, 
“[...] assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à 
procura do significado.” (GEERTZ, 2008, p. 15).

Em busca de significados que possam ajudar na compreensão do primeiro 
dia da pesquisa de campo, destaco alguns pontos: a importância da observação in 
loco para estimular percepções e suscitar reflexões sobre o trabalho; a dinâmica 
da vida cotidiana dos participantes da pesquisa; a complexidade da organização 
e funcionamento de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, gerida por 
servidores públicos; e, as incertezas que medeiam o trabalho de pesquisa a cada 
episódio registrado, observado, relatado e interpretado.

O primeiro dia do trabalho de campo foi o “pontapé” inicial para o desenvolvimento 
das próximas ações. A partir dele, comecei a ter mais segurança e pude avaliar minha 
postura como pesquisadora. O segundo dia da pesquisa de campo aconteceu em 
09/08/2018. Cheguei ao campus por volta das 17 horas e fiquei na cantina aguardando 
os colaboradores chegarem, conforme combinado anteriormente por mensagens no 
grupo de WhatsApp, para entregar a eles o formulário de dados pessoais para que 
preenchessem com as informações necessárias.

Conforme foram chegando, entreguei o formulário e acertamos que eu ia esperar 
para receber o documento na biblioteca do campus. Naquele momento, também 
combinei com Iara, Cintya, Luiz e Daniele as entrevistas individuais no horário vago 
que havia entre as aulas do dia.
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As entrevistas aconteceram em uma sala de aula reservada para garantir 
a discrição e proporcionar um ambiente de comodidade e empatia. Antes de cada 
sessão, os participantes foram informados sobre os objetivos e a necessidade da 
utilização de um gravador para registro da entrevista e posterior transcrição do áudio. 
Os encontros foram realizados, um após o outro, com a utilização do guia de tópicos, 
previamente elaborado. Busquei informações e relatos sobre:

• Condições socioculturais e identitárias;

• Escolha pela formação como especialista em educação e docência 
generalista;

• Maneiras de se relacionar (com/nas) redes sociais da internet;

• Maneiras de entender e se relacionar com memes de internet. Nesse 
momento foi mostrado alguns memes de internet [narrativas visuais fixas e 
em movimento] com o objetivo de suscitar a fala sobre eles.

No final das entrevistas, pedi que, caso estivessem de acordo, compartilhassem 
memes no grupo de WhatsApp, de preferência, aqueles relacionados as práticas 
socioculturais da Amazônia amapaense. Posteriormente, as imagens compartilhadas 
seriam utilizadas para promover discussões nas sessões do grupo focal.

A entrevista realizada com Daniele, a última da noite, foi interrompida na metade 
pelo chamado de saída do ônibus do campus. O vigilante informou que só restavam 
nós duas no prédio e o ônibus precisava partir. Por volta das 21h30m encerramos 
a entrevista e combinamos de continuá-la no dia seguinte. Nos dirigimos para o 
estacionamento do campus a fim de nos juntarmos a outras pessoas que aguardavam 
a saída do ônibus.

Naquele dia a viagem foi mais tranquila e silenciosa porque a turma de calouros 
da noite passada não estava tão “festiva”, seguia tranquila aos seus destinos. Durante 
o trajeto fui conversando com Daniele e outra colega da turma de LP sobre suas 
pretensões de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e algumas 
dificuldades que surgiam na reta final do curso que se aproximava. No vai e vem do 
trânsito da cidade, como na noite anterior, fui uma das últimas pessoas a descer do 
ônibus, por volta das 23h30m, na av. FAB (centro de Macapá).  De lá, segui de taxi 
para casa.

Refletindo sobre as entrevistas realizadas, conclui que foram produzidos muitos 
dados importantes para a construção da tese, mas que seria necessário selecioná-los 
e refinar as interpretações. Foi possível estabelecer comunicação interpessoal com 
cada entrevistado, como isso, pontos objetivos e subjetivos foram abordados com 
mais tranquilidade. Minha maior preocupação era construir uma relação de confiança 
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com eles para que a conversa fluísse bem e pudéssemos abordar com profundidade 
os assuntos.

Tourinho e Martins (2013, p. 65-66) ponderam que em

[...] qualquer trabalho de investigação, independente do cuidado 
e atenção no seu planejamento, sempre acontecem mudanças, 
ajustes, elementos de improvisação metodológica. Um estudo gera 
novos conhecimentos quando adapta, ajusta ou altera as formas de 
indagação e oferece outro ponto de vista ou de partida para narrar a 
investigação.

De fato, logo no início do trabalho de campo percebi que os ajustes eram 
necessários. Na primeira entrevista individual me sentia insegura, mas, à medida 
que outras entrevistas foram sendo realizadas, fui ficando um pouco mais à vontade, 
percebendo os gestos, as pausas, o olhar e, principalmente, o tom da voz de cada 
pessoa entrevistada. Percebi que minha postura devia ser de atenção e que devia 
evitar desviar o olhar para fazer anotações.

Uma situação em especial me deixou preocupada. A situação da décima 
colaboradora da pesquisa que ainda não havia confirmado a sua participação, apesar 
de ter demonstrado grande interesse. Ela informou que seu filho ainda estava doente 
e não iria a aula naquele dia, mas reiterou a intenção de participar da pesquisa. 
Procurei deixá-la tranquila, pois naquela situação o mais importante era a recuperação 
do seu filho.

No dia seguinte, 10/08/2018, segundo dia das entrevistas individuais, os 
encontros foram realizados em uma sala reservada da biblioteca do campus. 
Cheguei lá, por volta das 16 horas para dar continuidade a conversa com Daniele e, 
em seguida, me reunir com o Thiago, a Cristiane, o Ricardo, a Simone e a Daylane, 
respectivamente.

As entrevistas individuais foram importantes para que eu pudesse criar e 
planejar as condições necessárias para a realização das sessões do grupo focal. 
Foram imprescindíveis, também, para que eu pudesse explicar detalhadamente os 
objetivos da pesquisa e convidasse os colaboradores a interagirem entre si e com os 
memes de internet por meio do grupo de WhatsApp.

Percebi que no início das entrevistas individuais, os colaboradores pareciam 
apreensivos e intimidados em relação ao que diriam. Pareciam ter receio de falar, 
mas, aos poucos, foram ganhando confiança e as conversas transcorreram com mais 
envolvimento, posicionando-se sobre as indagações e defendendo pontos de vista. A 
empatia que eu tanto almejava, apareceu lentamente a ponto de gerar momentos de 
riso, choro, tristeza, felicidade e indignação.
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Após as entrevistas, combinei que faríamos a primeira sessão do grupo focal no 
dia 11/08/2018, no sábado letivo, depois da aula da turma. Era o momento oportuno 
porque o grupo todo estaria reunido no campus.

Na condução das entrevistas individuais pude perceber que a temática da 
pesquisa aos poucos ia ganhando relevância para os colaboradores à medida que os 
laços de confiança e empatia iam se constituindo. Havia entre nós, uma relação de 
professora e alunos, anterior a pesquisa de campo, mas durante o processo, os afetos 
de respeito se fortaleceram e os encontros ficaram mais proveitosos, transformando-
os em momentos de aprendizagens recíprocas.

As falas a seguir, “catadas” nas conversas, são mostras desse envolvimento e 
respeito:

Iara: Professora, eu não sei nada sobre essa coisa de meme, mas sei 
que um trabalho realizado com você vai ser muito sério, por isso faço 
questão de participar. [...] Apesar do meu nervosismo quero dizer que 
esse momento é muito significativo para mim porque eu realmente 
tenho muita dificuldade de me relacionar com os memes, mas quero 
muito aprender mais sobre a sua pesquisa, sobre essa temática. Sinto 
que agora vou ter um outro olhar sobre os memes.

Luiz: Eu não sei o que vai acontecer nessa pesquisa. Você sabe que 
eu não sou bom com essa coisa de tecnologia, mas fico muito satisfeito 
em participar porque sei que vou aprender muito. [...] Eu espero poder 
colaborar, mesmo sem saber muito bem sobre esse assunto. (Trechos 
extraídos de entrevistas individuais, 09/08/2018).

Esses depoimentos, apesar de apresentarem traços de incerteza e insegurança 
sobre o que viria pela frente, circunstanciam o desejo, o engajamento e a disponibilidade 
para aprender. Essa disposição e interesse, evidente em todas as entrevistas, me 
motivaram ainda mais a realizar o trabalho com as entrevistas focais. 

Um dos pontos relevantes dessa fase foi o primeiro contato dos colaboradores com 
as narrativas visuais “memetizadas” utilizadas para estimular falas e posicionamentos 
sobre o fenômeno dos memes de internet. As narrativas visuais (figuras 10 e 11) são 
exemplos de imagens mostradas na tela do telefone celular durante as entrevistas.
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Figura 10. Entenda meu “fi”, os boletos são como filho... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: (SURICATE SEBOSO, 2018).

Figura 11. Promoção Açaí Fan Feat. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A seleção das narrativas visuais usadas como estímulo as falas, obedeceu aos 
seguintes critérios:

• utilizar representação visual “memetizada” extraída da internet, 
preferencialmente, das redes sociais Facebook e Instagram, a partir de 
páginas públicas que concentrassem um número significativo de usuários 
amapaenses; e,

• abordar, representar traços socioculturais do contexto amapaense.
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Minha intenção era saber qual o nível de envolvimento dos participantes do 
grupo focal com a temática da pesquisa e estimular o interesse para compartilharem 
memes por meio do WhatsApp. Tive o cuidado de escolher narrativas com conteúdo 
diversificado para evitar o direcionamento das falas. Busquei, também, ampliar as 
possibilidades de abordagens com a expectativa de que tal diversidade tornasse a 
conversa mais dinâmica. 

Ao olhar atentamente a imagem da figura 10, Cintya sorriu e disse: “Nossa, 
é isso mesmo. São para a vida toda.” (Trechos extraídos de entrevista individual, 
09/08/2018). Naquele momento, foi possível depreender que sua reação configurava 
e confirmava a compreensão da montagem da narrativa. O seu sorriso acompanhado 
do comentário fazia referência a uma situação conhecida e, talvez, vivenciada por ela.

Quando Cintya selecionou e visualizou a figura 11, num primeiro instante 
demonstrou dificuldade para compreender a montagem, mas, em seguida, ao se 
aproximar da tela do celular, reconheceu as imagens dos artistas estampadas nas latas 
de Coca-Cola e lembrou da campanha publicitária47 do refrigerante, ainda em curso. 
Associou a “piada” feita com a figura do cantor amapaense Zé Miguel que aparece 
editada sobre a embalagem do litro de açaí. No Amapá costuma-se comercializar a 
poupa fresca do açaí de forma fracionada em litro e embalada em sacos plásticos 
para o consumo diário.

Olhando e movimentando com os dedos a imagem na tela do celular, Cintya fez 
o seguinte comentário: “Ahhh... Esse é o Zé Miguel [Risos]. Que engraçado! Trocando 
Coca-Cola por um litro de açaí [Risos]. Esse povo inventa cada uma! Eu trocaria 
também, é claro! [Risos]”. (Trechos extraídos de entrevista individual, 09/08/2018). 
O cantor Zé Miguel é um dos principais expoentes da música popular amapaense. 
A canção “Vida boa”48, uma das suas composições mais famosas, faz referência à 
cultura amapaense e ao consumo de açaí na região.

Ficou evidente a relação de empatia, reconhecimento identitário e subjetivo 
que Cintya estabeleceu com a temática abordada no meme. A partir daquele instante 
percebi que ela ficou motivada a falar sobre os memes de internet ao retomar 
comentários sobre a imagem da figura 11:

[...] Acho interessante essa jogada de chamar a atenção para os 
nossos problemas diários. Meme é uma forma de mascarar alguns 
preconceitos, de zoar com alguém, mas também pode servir para 
dizer algo mais sério. Ninguém tem controle disso, isso é fato. Por 
exemplo, no meme da capivara [suricate], qual a razão dela ter um 
diálogo? Acho que é uma capivara [Risos]. A gente tem que ter um 

47 Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/curiosidades-sobre-o-filme-da-promocao-
coca-cola-fan-feat. Acesso em: 2 abr. 2019. 
48 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xo6jBj9uhiE. Acesso em: 22 ago. 2018.
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cuidado para saber qual a mensagem que quer passar, né? Porque 
tudo tem uma intenção. [...] Pode ser uma intenção de divertir, mas 
também pode expor algo ou alguém. Pode ser por um problema 
social, mas também pode ser só zoação [brincadeira]. (Trechos 
extraídos de entrevista individual, 09/08/2018).

Reportando-me a maneira como Cintya se posicionou diante da situação 
problematizada, é possível detectar criticidade em determinados trechos de sua fala. 
Ao se referir aos “problemas” abordados na imagem, suponho que ela estivesse 
falando de problemas sociais, das dificuldades que as pessoas enfrentam para pagar 
as contas cobradas por boletos bancários, conforme é sugerido na montagem do 
meme, figura 10.

Ao dizer, por exemplo: “Meme é uma forma de mascarar alguns preconceitos, de 
zoar com alguém, mas também pode servir para dizer algo mais sério”, a colaboradora 
demonstrou capacidade de inferir situações não explicitas nas imagens. Hernández 
(2007) chama esse processo de “construção de sentido e de subjetividades” que pode 
ocorrer na relação entre a pessoa que vê e a imagem vista, isto é, ocorrem trocas 
intersubjetivas entre quem observa e interpreta e o artefato observado/interpretado.

A exposição de fragmentos da conversa realizada com essa colaboradora é 
apenas uma mostra do quanto as entrevistas individuais foram importantes, o modo 
como contribuíram para o desenvolvimento da fase subsequente da pesquisa de campo.  
Reitero que, nesse link, teço apenas algumas interpretações sobre as interações do 
grupo. Minha intenção nesse momento é dar visibilidade para as articulações que 
nortearam a ação.

São muitos os caminhos percorridos na realização da pesquisa, daí a 
necessidade de buscar na inter-relação entre “pesquisador « colaboradores « 
contextos” (TOURINHO; MARTINS, 2013, p. 66, grifos no original), propostas e 
soluções cabíveis ao trabalho. Trata-se de olhar para si como pesquisador de forma 
reflexiva, questionando e dimensionando a própria atuação ao mediar ações que 
envolvem posicionamentos e subjetividades plurais em contextos heterogêneos.

De acordo com Kincheloe (2007), pesquisadores trabalham considerando 
sempre a conexão dos diferentes contextos da realidade imediata, porém, 
vinculados a outros âmbitos locais, nacional e mundial, visando captar uma realidade 
multidimensional. Esses contextos são constituídos por peculiaridades complexas que 
podem alternar-se entre ambientes físicos, conforme ocorreu no campus da UNIFAP/
Santana, e virtuais, como no grupo de WhatsApp, por exemplo. 

Enquanto encerrava-se a fase das entrevistas individuais, a interação no 
WhatsApp continuava “a todo vapor”. O grupo havia atendido a solicitação de 
compartilhamento e discussão de memes. Mas não apenas isso, esse espaço virtual 



99.....................................................................................

se transformou em um lugar de diversão, trocas de informação, saberes e afetos que 
fortaleciam laços de empatia e alteridade a cada dia.

Apesar do processo estar se desenvolvendo de maneira satisfatória, havia, 
ainda a indefinição da participação da décima integrante do grupo. Para avançar para 
a próxima fase seria necessário definir o grupo. Entrei em contato com a estudante 
para obter notícias sobre a recuperação de seu filho e ela confirmou que não seria 
possível participar da pesquisa, pois o filho ainda estava em tratamento. Agradeci a 
sua gentil disposição em colaborar e falamos sobre a possibilidade de realizar um 
trabalho juntas num futuro próximo.

A tabela 1 sintetiza o perfil dos estudantes colaboradores da pesquisa de campo.

Nº Nome idade Naturalidade
Escolaridade 

oriunda
Profissão

1 Iara Silva 27 anos Macapá/AP
Rede pública de 

ensino
Estagiária 

educacional

2 Cintya Batista 32 anos
Almeirim/PA Rede pública de 

ensino

Massoterapeuta 
e Estagiária 
educacional

3 Simone Barros 23 anos Santana/AP
Rede pública de 

ensino

Professora / 
Educadora 
ambiental

4 Daniele Carneiro 36 anos Belém/PA
Rede pública 
e privada de 

ensino

Estagiária 
educacional

5 Daylane Alves 21 anos Macapá/AP
Rede pública de 

ensino
Estagiária 

educacional

6 Cristiane Araújo 35 anos Santana/AP
Rede pública de 

ensino
Merendeira e 

professora

7 José Luís Almeida 43 anos Gurupá/PA
Rede pública de 

ensino
Policial Militar

8 Thiago Martins 25 anos Belém/PA
Rede pública de 

ensino
Comerciante 

autônomo

9 Ricardo Ferreira 31 anos Macapá/AP
Rede pública 
e privada de 

ensino

Publicitário 
/ Estagiário 
educacional

Tabela 1. Síntese do perfil dos colaboradores da pesquisa, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Com a definição dos participantes do grupo focal (figura 12), também foi 
possível deliberar detalhes da segunda fase da pesquisa. Uma das primeiras questões 
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acertadas foi sobre a manutenção ou substituição de suas identidades pessoais no 
texto. Por unanimidade, foi decidido pela manutenção dos nomes próprios, sob a 
alegação da importância de se construir relações de resistência político-identitárias 
na pesquisa.

Uma frase de efeito, dita pela colaboradora Cristiane, marcou essa decisão de 
maneira bem-humorada. Ela disse: “Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra! Eita, 
coitadinha da cobra! [Risos].” (Trechos extraídos do diário de campo, 10/08/2018). 
Esse acordo também foi firmado nos documentos de autorização da pesquisa.

Figura 12. Integrantes do grupo focal. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A primeira reunião do grupo focal aconteceu no dia 11/08/2018. Cheguei ao 
campus por volta das 15:00 horas para organizar a sala de aula onde foi feita a reunião. 
Contei com o auxílio de duas amigas, Hélida Coelho e Cristiane Machado, que não 
mediram esforços para colaborar na organização antes e durante a realização da 
sessão. Elas ficaram responsáveis pelos registros do encontro por meio de fotos, 
vídeo e anotações, enquanto eu mediava a sessão.

Organizamos o espaço com as carteiras em forma circular para facilitar a 
interação do grupo. Uma mesa com água, café, suco, frutas e outros lanches leves foi 
posta para que pudéssemos servir-nos à vontade no decorrer da sessão. Instalamos 
e testamos os equipamentos audiovisuais para a exibição da apresentação de slides 
e vídeos.

A sala destinada a reunião foi montada estrategicamente ao lado da sala onde 
a turma de LP 2015/2 estava assistindo aula para facilitar o direcionamento do grupo 
ao local. Por volta das 16:00 horas os colaboradores foram chegando. Quando todos 
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já estavam presentes, fiz a acolhida, apresentei a Hélida e a Cris para que ficassem 
mais à vontade com a presença delas.

Iniciei a sessão de conversa com o grupo focal reapresentando a pesquisa, os 
objetivos e em seguida expus o guia de tópicos elaborado para a reunião. É importante 
dizer que a utilização do guia é flexível. Não segue uma regra rígida em termos de 
sequência e da abordagem dos tópicos. Sua execução é conduzida por questões que 
surgem/acontecem no decorrer do encontro. O guia de tópicos foi estruturado para 
suscitar falas sobre:

• as percepções socioculturais e identitárias geradas na relação com as 
imagens e na interação com o grupo;

• os desafios da formação docente em pedagogia no Amapá diante das 
políticas públicas para a educação brasileira;

• as contribuições e lacunas do ensino de arte e o trato com as imagens na 
licenciatura em Pedagogia;

• os trânsitos entre formação docente em Pedagogia, o cenário 
contemporâneo das TICs e a relação com cultura visual midiatizada;

• as percepções dos memes de internet e a relação com questões 
socioculturais amapaense; e,

• os memes de internet e possibilidades educativas. (Como o grupo se 
posicionava em relação a esse tema; concordava? Discordava? Por quê?).

No início da sessão, o grupo estava tímido e interagiu pouco. Mas, no decorrer 
da reunião, foi perdendo a timidez e a conversa passou a fluir, marcada por momentos 
de tensão quando conteúdos polêmicos eram tratados. Vale salientar que houve, 
também, momentos de risos e descontração devido ao humor de alguns memes 
(imagéticos, sonoros, orais...) expostos na apresentação.

Durante a conversa, combinei com o grupo que instalassem aplicativos geradores 
de memes em seus smartfones para que no decorrer da semana seguinte, pudéssemos 
produzir e compartilhar memes49 nas redes sociais, principalmente, no grupo de 
WhatsApp. Solicitei e orientei a elaboração de algumas ideias sobre as possibilidades 
educativas para os memes de internet produzidos e compartilhados no grupo.

A narrativa “De frente com [uma] estudante de pedagogia” (figura 13) é um 
dos memes de internet compartilhados pelo grupo nas redes sociais. A apresentação 
dessa narrativa gerou um longo e profícuo debate ao incitar o grupo a falar sobre os 
desafios da formação docente em pedagogia.

49 Os processos de edição e compartilhamento de narrativas visuais são abordados com mais detalhes 
nos links 3 e 4 desta pesquisa.
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Figura 13. De frente com [uma] estudante de pedagogia. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Ao visualizar essa narrativa o grupo começou a se posicionar e a conversa 
ganhou intensidade com os relatos de experiências associados a sequência dos 
quadrinhos. Destaco algumas falas:

Daniele: Eu já passei por uma experiência dessas [apontando para 
a imagem]. Vi duas moças conversando, uma delas tinha passado 
no vestibular de uma faculdade particular daqui. Uma delas falou: ah 
que bom que tu passou, é muito bom pra ti fazer Pedagogia porque 
tu adora criança, né? Já trabalha de babá cuidando de criança. Elas 
estavam do meu lado. [Risos do grupo, provocado pela fisionomia 
irônica de Daniele]. Olhei para a cara delas e respirei fundo para 
não me meter na conversa. Já pensou uma coisa dessas? [Risos do 
grupo]. Eu pensei: quatro anos na UNIFAP para ouvir uma sandice 
dessa. Como se fosse só isso, só cuidar das crianças!

Iara: Professora, mas isso também acontece aqui na Instituição. 
O Curso de Pedagogia também é estereotipado aqui. A gente ouve 
cada coisa nos corredores quando a gente passa. Falam como se não 
tivéssemos conhecimento das coisas, como se o curso fosse só a parte 
prática, como se fosse só cortar E.V.A [Espuma Vinílica Acetinada] e 
fazer lembrancinhas de datas comemorativas.

Simone: Nossa, não suporto isso! Esse povo que vive falando que 
a gente só sabe cortar E.V.A, por isso compartilhei esse meme. 
Porque é isso que acontece.
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Ricardo: Isso também já aconteceu comigo. Quando eu ia passando 
um deles falou: já vai o Ricardo cortar E.V.A. Então, eu sentei do lado 
dele e disse: nossa, realmente, eu adoro cortar E.V.A. [Sarcasmo]. 
Mas me diga uma coisa, como você foi alfabetizado? Quem te ensinou 
a ler e escrever? Você aprendeu sozinho na sua casa ou foi com 
um pedagogo? Porque nós cuidamos das séries iniciais, além da 
alfabetização também cuidamos da coordenação escolar. Então, faço 
muita coisa na Pedagogia. [...] E ele me pediu desculpas. [Risos do 
grupo]. (Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

Ao cruzar a transcrição desses trechos da sessão com anotações e registros 
audiovisuais produzidos na pesquisa de campo, percebi a necessidade que os 
colaboradores tinham de expor experiências relacionadas ao tema em questão. A 
necessidade e, talvez, a oportunidade de manifestar-se a respeito do tema ganhou 
proeminência gerando interrupções e sobreposições às falas. As frases negritadas 
são pistas da urgência que elas e eles demonstravam ao relatar fatos e vivências 
do cotidiano.

Neste momento, reporto-me ao pensamento de Goodson (2013) ao escrever 
sobre a importância e os desafios de historiar relatos de vida na formação docente. 
O autor explica que “historiamos o eu” como uma maneira de compreender as novas 
condições de trabalhar e de ser. O eu torna-se um projeto reflexivo, um projeto narrativo 
constante.” (GOODSON, 2013, p. 255).

Goodson (2013) propõe que essa prática reflexiva não seja concebida de forma 
isolada e descontextualizada, focada somente no relato do “eu” em si, apenas na 
experiência individual. Ele propõe uma reflexão sobre iniciativas conjuntas, situadas 
em contextos conflitantes, capazes de gerar aprendizagens através de negociações 
coletivas. Não apenas para serem utilizadas na atuação docente, direta e localizada 
em instituições de ensino, mas, também, em espaços mais abrangentes, de alcance 
sociopolítico.

Estimulado pelo contexto da pesquisa e pela narrativa visual, o grupo pode 
confrontar aspectos de suas histórias e refletir sobre os desafios da profissão docente50. 
Os participantes da pesquisa tiveram a oportunidade de ampliar suas visões sobre o 
ponto em debate, potencializando a discussão para além de experiências isoladas.

Nessa dinâmica, compreendi que o meu papel como montadora de uma pesquisa 
em um “terreno familiar” confundia-se com o papel de aprendiz na interação com o 
grupo, pois suas angústias e aspirações perpassavam e cruzavam-se com as minhas. 
O confronto de ideias, o diálogo de saberes plurais, a criação, recriação, o respeito às 
diferenças, são características fundamentais na construção do conhecimento.

50 Essa discussão é retomada no link 4 desta pesquisa.
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Ao final da primeira sessão do grupo focal, por volta das 18 h, pairava sobre o 
ambiente uma sensação de continuidade, como se a reunião se estendesse a cada 
comentário. Naquele momento, Thiago tomou a iniciativa de orientar a instalação 
dos aplicativos geradores de memes nos telefones celulares de algumas pessoas do 
grupo que demonstraram insegurança em utilizar o aparelho.

Em clima de descontração, comendo, bebendo, rindo, contando causos e 
organizando a sala, definimos alguns detalhes da próxima reunião, agendada para o 
dia 17/08/2018.

O quinto dia da pesquisa de campo ocorreu em 15/08/2018 e foi destinado 
a observação da dinâmica do campus, às orientações complementares sobre a 
produção dos memes e das propostas educativas elaboradas a partir dessa produção. 
A produção de narrativas e proposições educativas sobre elas, foi acordada com o 
grupo como estímulo a ser utilizado na segunda reunião do grupo focal.

Cheguei por volta das 17 horas ao campus e fiquei na cantina esperando os 
colaboradores que foram chegando aos poucos. Enquanto aguardava, entre um 
encontro e outro com colegas de trabalho e estudantes, pude observar a dinâmica 
do espaço. Encontrei duas alunas da turma LP 2015/2 que estavam lanchando e me 
convidaram para me sentar com elas. Na conversa, disseram que estavam desde 
cedo no campus porque, durante dois dias da semana, faziam um curso de extensão 
de libras à tarde e ficavam direto para o turno da noite, devido a distância de suas 
residências em relação a Universidade.

Notei que havia um assunto comum entre estudantes da turma LP 2015/2, 
falavam sobre as provas do concurso público para docente do Ensino Básico do 
município de Macapá que estavam prestes a fazer. A turma já cursava o sétimo 
semestre e, portanto, estava a um passo da formatura, sonhavam concluir o curso e 
ingressar no serviço público.

Naquele dia a conversa com os colaboradores foi rápida porque estavam com 
os horários de aula completos e realizando atividades disciplinares. Aproveitamos o 
intervalo das aulas para trocar ideias e confirmar o último encontro do grupo focal 
para a sexta-feira, dia 17/08/2018, às 19 horas, aproveitando que não haveria aula 
nesse dia porque o professor da turma estava doente. A despedida foi somente física 
porque no ambiente virtual do WhatsApp a conversa e o debate sobre a pesquisa 
continuaram.

A breve descrição desse cenário detecta fragmentos de uma realidade complexa 
e particular que compõe a organização da UNIFAP, campus Santana. O simples ato 
de parar para observar a dinâmica do espaço configurou-se como um momento de 
aprendizagem para mim.
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Nesse “espaço praticado”51 (CERTEAU, 2005) docentes, discentes e demais 
funcionários transitam construindo, ao mesmo tempo, seus itinerários existenciais e o 
cotidiano universitário. Algumas pessoas chegam, outras vão. Às vezes, nem precisam 
estar presentes para serem consideradas ocupantes do lugar social.

As aspirações particulares que cada pessoa vivencia nesse espaço refletem 
uma condição de pertencimento e a construção de uma “consciência” coletiva sobre 
ele. Independente de interesses pessoais, a relação que mantém com esse ambiente 
contribui para circunscrever a posição de importância que a instituição ocupa na 
sociedade. Ou seja, é possível dizer que a UNIFAP ocupa uma posição privilegiada 
no sistema de Ensino Superior amapaense, atraindo interesses profissionais e 
acadêmicos por parte de uma parcela significativa da sociedade.

O segundo encontro com o grupo focal foi realizado no dia e horário marcados. 
Cheguei ao campus por volta das 17 horas na companhia da Hélida e da Cris, que 
gentilmente se colocaram à disposição, mais uma vez, para ajudar na organização e 
mediação da sessão. Sendo esse, o último encontro com o grupo, providenciamos tudo 
com antecedência para que não houvesse imprevistos. Preparamos lanches, arrumamos 
o espaço (auditório do campus), montamos e testamos os equipamentos audiovisuais.

Por volta das 18h30m os colaboradores começaram a chegar. Mas, de repente, 
começou a “cair um toró” (chover muito forte), o que resultou no atraso de duas 
participantes. Por volta das 19 horas uma delas chegou, mas a outra avisou que não 
tinha como ir porque morava em Mazagão, um município próximo de Santana. Como 
fazia o trajeto de moto, a chuva forte impediu que ela participasse da reunião.

Com atraso de cerca de uma hora, iniciamos a sessão com a participação de 
oito colaboradores. Utilizei uma apresentação de slides para exibir algumas narrativas 
visuais surgidas no decorrer da pesquisa, dando destaque para aquelas elaboradas 
pelo grupo focal e compartilhadas via WhatsApp. A conversa foi mediada pelo guia de 
tópicos a seguir. A intenção era estimular uma discussão sobre:

• a produção de narrativas visuais, bem como a experiência de ser um 
produtor desse tipo de artefato e não apenas um espectador;

• aspectos intersubjetivos – empatia, identificação, negação, revolta..., 
vividos durante a experiência de produzir narrativas visuais tendo como 
base as práticas socioculturais amapaense;

• os impactos socioculturais, identitários e afetivos vividos a partir da 
experiência com a produção de narrativas visuais;

51 Refere-se a ideia de um contexto específico frequentado, cotidianamente, por sujeitos sociais com 
objetivos de transformar o espaço ou ser transformado no espaço. “Espaço é o efeito produzido 
pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 
polivalente de programas conflituais, ou de proximidades contratuais.” (CERTEAU, 2005, p. 203).
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• as possibilidades de gerar aprendizagens apoiadas em narrativas visuais; e,

• as percepções antes, durante e depois da experiência como pessoa 
colaboradora da pesquisa e as possíveis implicações na formação docente.

Durante a reunião o clima era de descontração, os colaboradores demonstravam 
empolgação com a experiência, especialmente, com a produção de imagens nos 
aplicativos geradores de memes e a interação pelo WhatsApp. Por volta das 21 horas, 
em um ambiente festivo, encerramos o encontro nos comprometendo a continuar 
a interação pelo WhatsApp. Após o lanche, organizamos o auditório e saímos em 
direção ao estacionamento do campus para mais uma viagem de volta para casa no 
ônibus da UNIFAP.

Do mesmo modo como construí algumas inferências sobre a primeira reunião do 
grupo focal, escolhi trechos da segunda sessão para apresentar algumas interpretações 
elaboradas a partir deles. A conversa a seguir, foi suscitada pela exibição da imagem 
“Meu signo é açaí...” (figura 14), visualizada de forma on-line na página do Facebook 
“Índio da depressão”. Em clima descontraído o grupo expôs suas percepções:

Thiago: Égua, não Clícia! Que delícia! [Referindo-se as iguarias 
apresentadas na imagem].

Luiz: Uhhh, papai! Lá em casa tem açaí pra janta. Antes de vir pra a 
aula eu já botei para gelar. [Risos do grupo].

Clícia: Tá vendo só, o Luiz quer deixar a gente com água na boca. 
[Risos do grupo].

Simone: E esse peixe? É de dar água na boca.

Clícia: Vocês se identificam?

Nota: Grupo em coro: sim!

Ricardo: O engraçado é a brincadeira que o..., como diz para a pessoa 
que faz a postagem?

Thiago: Acho que é moderador.
Ricardo: Isso, moderador. Ele escreveu: Curtiu? Compartilha. Isso 
faz o pessoal compartilhar porque dificilmente um amapaense vai 
discordar.

Daniele: Ou um paraense, né? Igual eu. [Risos].

Thiago: Esse recebeu muitos likes, muitas pessoas curtiram esse 
meme... Mais de dois mil compartilhamentos. Uau!

Clícia: Sim, por isso quis mostrar a vocês. Observem o número de 
curtidas, os comentários e os compartilhamentos. [...] O Thiago parece 
saber muito sobre as redes sociais. Seria um ótimo moderador, né, 
pessoal? 

Ricardo: Claro, ele nem dorme, só vive conectado. [Risos do grupo]. 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal 17/08/2018).
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Figura 14. Meu signo é açaí... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: ÍNDIO DA DEPRESSÃO (2017).

Sem a intenção de esgotar as possibilidades interpretativas das falas, chamo a 
atenção para os segmentos nos quais Ricardo e Thiago dão pistas de que são usuários 
ativos das mídias digitais. Ao pronunciarem os termos “postagem”, “moderador”, “curtiu/
like”, “compartilhar” e “conectado”, eles demonstram familiaridade e entrosamento 
com a linguagem da internet.

Recuero (2012; 2014) explica que a “linguagem da internet” é uma forma de 
comunicação simbólica fortemente marcada por referências verbais e não verbais, 
assim como a linguagem convencional. Essas referências são associadas a um 
conjunto de recursos que medeiam e fabricam comportamentos na interação social 
por meio das TICs. Esses recursos são constituídos por significados próprios e 
emprestados que se reconfiguram nos ambientes virtuais e físicos.

A palavra “postagem”, pode referir-se ao envio de correspondência pelos 
Correios, mas também pode ser utilizada para denominar a ação de depositar/colocar 
uma mensagem ou informação na internet. O termo “compartilhar”, nas redes sociais 
da internet, alude ao ato de “usar em rede” uma mesma informação, arquivo ou dado 
disponibilizado a outras pessoas usuárias. A palavra “moderador” além dos seus 
significados convencionais, também é usada para se referir a alguém que administra 
a atividade de uma comunidade virtual.

Os termos “curtiu” do verbo “curtir” e “like”, expressão de origem inglesa que 
significa “gostar”, são usados como expressão de sentimentos e interação nas mídias 
digitais. É possível inferir que a palavra “conectado” foi usada por Ricardo como 
adjetivo para caracterizar Thiago como um usuário frequente das redes sociais da 
internet, sugerindo a ideia de pertencimento a um ambiente virtual.
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Sobre essa noção de pertencimento, Recuero (2012, p. 16) explica que os 
ambientes informatizados, “passam a representar um espaço de lazer, lugares virtuais 
onde as práticas sociais começam a acontecer, seja por limitações do espaço físico, 
seja por limitações da vida moderna, seja pela comodidade da interação sem face.” 
Assim, a ideia de estar “conectado” pode configurar-se como uma maneira de existir 
e se relacionar socialmente.

Nesta pesquisa, devido ao seu vínculo com as TICs, é fundamental conhecer 
os impactos que as mídias digitais provocam na vida dos colaboradores. É importante 
saber como eles se relacionam com as redes sociais da internet porque esses espaços 
concentram uma quantidade significativa de memes. As interações por meio das TICs 
têm potencial para mediar e transformar o modo como as pessoas constituem a si 
mesmas, fabricam e modulam suas identidades por meio da relação com as outras.

As descrições e interpretações feitas nesse link são uma amostra dos dados 
produzidos na pesquisa de campo que, guiada por perspectivas da bricolagem e da 
cultura visual, transformou-se em um espectro de possibilidades interpretativas. A 
exposição de breves relatos foi importante para o exercício de montar e remontar os 
dados da investigação antes, durante e depois do trabalho de campo.

Finalizo este link dedicado a exposição das escolhas metodológicas da 
pesquisa, a descrição mais detalhada do contexto investigativo e a apresentação 
do grupo colaborador, referenciando, mais uma vez, o pensamento de Nascimento 
(2013, p. 241) sobre os desafios da pesquisa no campo da cultura visual, provocações 
que consistem em “[...] aventurar-se com inventividade e sem prepotência, abrindo-
se para os descaminhos gerados pela problematização.” Questionando realidades 
e visualidades hegemônicas com o intuito de ressignificá-las para construir relações 
sociais mais igualitárias.

A aventura investigativa, parcialmente descrita neste link, foi produzida e 
vivenciada em parceria com os colaboradores da pesquisa que contribuíram de maneira 
salutar para a problematização dos dados empíricos surgidos no campo. As táticas 
de montagem utilizadas são implicações da produção, sofisticação e significação de 
experiências individuais e, principalmente, coletivas praticadas no âmbito educativo 
da formação docente.
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Meu verso é tipo pororoca sonora
Caneta com magia lírica que revigora

Desperta, aflora, vem de dentro pra fora
Muita onda MPA, o som que apavora

A bomba que estoura, crime do raciocínio
Quilombola, periférico, ribeirinho [...]

Meu verso não vem da escola
Meu verso vem do ladrão

Meu verso tem a própria prosa
Meu verso não tem padrão.

(Flow Marabaixo, Pretogonista, 2018)

A epígrafe que abre este link foi extraída da música “Flow Marabaixo”52, 
composição de Pretogonista, um cantor de rap amapaense, integrante da “nova MPA” 
(Música Periférica Amapaense). A partir dos versos, rimas e ritmo da música é possível 
inferir que o compositor reposiciona a noção de tradição cultural deslocando-a do 
passado para a atualidade, e faz isso, evidenciando o fenômeno natural da pororoca, 
o movimento cultural do Marabaixo e outros elementos que fazem referência ao 
contexto amapaense.

Esse suposto deslocamento evocado na canção pode ser justificado pela ideia 
naturalizada, principalmente no contexto amapaense, de que o movimento cultural 
do Marabaixo faz parte de um gueto aprisionado na tradição como algo do passado e 
que, supostamente, não interessa as pessoas mais jovens.

 Ao misturar o rap e o batuque, os ladrões do Marabaixo e algumas visualidades 
amapaenses como, a pororoca, a “ribeirinhidade” e a localização geográfica periférica, 
Pretogonista dá uma “aula” de “flow” (ritmos e rimas), de como mesclar conhecimentos 
e práticas socioculturais populares de forma crítica, sem o “peso” folclórico. Mostra que 
esses elementos não são opostos e podem ser conjugados na contemporaneidade 
sem perder sua importância, mas valorizando suas potências.

A narrativa da figura 15 também retrata a onda da pororoca em sua composição. 
A palavra pororoca advém do termo tupi “poro’roka”, que significa estrondo e faz 
referência ao som forte e assustador provocado pelo choque das águas. É um fenômeno 
hidrográfico que ocorre nas costas litorâneas do Amapá e do Pará, caracterizado por 
ondas grandes e violentas, formadas pelo encontro das águas do mar e do rio. As 
causas desse acontecimento estão associadas as mudanças das marés, comuns em 
regiões de desembocaduras e baías de pouca profundidade.

A importância da pororoca para o imaginário cultural amapaense pode ser 
percebida e confirmada na disseminação da “lenda da pororoca”, nas histórias orais 
52 Para acessar a música na íntegra, consulte o link: https://www.youtube.com/watch?v=WlGiHzf4NBc. 
Acesso em: 27 jan. 2020.
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contadas por várias gerações, nas letras de canções e na literatura local. Esses 
exemplares da materialização da cultura, assim como as representações visuais 
sobre esse fenômeno, ajudam a tecer uma trama que agrega sentidos e significados 
específicos para quem os vivencia, mas não os aprisiona.

A representação de Darth Vader, personagem da série de filmes Star Wars 
(Guerra nas Estrelas), surfando na onda da pororoca, dá o “tom” da piada do meme, 
pois há uma associação cômica de ambiências e temáticas desconexas entre si. Ao 
serem editadas e reconfiguradas, essas ambiências e temáticas adquirem narratividade 
e constroem sentidos que podem ser específicos a uma determinada audiência ou, 
mais gerais, se vistos fora daquele contexto, gerando outros significados.

Neste link discuto sobre as circunstâncias, ingerências e singularidades da 
cultura visual, a imanência do meme de internet como um produto cultural que reflete 
desejos, anseios e características do mundo contemporâneo, bem como as suas 
possibilidades educativas.

O trânsito de representações visuais “memetizadas” e suas formas de produção, 
visualização e consumo no ambiente interativo da internet são problematizadas 
com base em experiências que refletem repertórios socioculturais e subjetivos. A 
intenção é apresentar elementos teóricos e refletir sobre o campo da cultura visual e 
sua potência crítica para a compreensão de uma parcela, mesmo que pequena, das 
práticas socioculturais na contemporaneidade.

3.1 A cultura visual como campo e alvo de investigação

Os memes de internet são produtos culturais potencializados pela cultura visual 
contemporânea e suas tecnologias. Suas diferentes configurações compositivas, 
sonora, icônica, imagética, etc., são representações sociais com potencial para 
deflagrar diversos tipos de discursos. Desse modo, ao lidar com memes imagéticos 
de internet, que podem ser imagens, vídeos, símbolos ou gifs, por exemplo, é possível 
tratá-los como objetos, fenômenos, artefatos, alvos de estudo da cultura visual.

Para evitar confusão e equívocos, é importante ressaltar que a designação 
“cultura visual” adotada nesta pesquisa, denomina ambos, o campo de estudo e os 
objetos, fenômenos e artefatos sendo investigados. Assim como acontece com a área 
da “história”, cuja denominação é, ao mesmo tempo, campo e objeto de estudo. 
O que determina a diferenciação entre ambas é o contexto semântico no qual são 
empregadas.
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É útil distinguir estudos visuais de cultura visual como, respectivamente, 
campo objeto de estudo. Estudos visuais é o estudo da cultura visual. 
Isto evita ambiguidades como no caso da história, em que campo e 
objeto de estudo se confundem sobre o mesmo nome. Na prática, 
confundimos os dois termos com frequência; portanto, deixo que 
cultura visual designe tanto o campo de estudo como seu objeto, 
cujo contexto irá clarear melhor seu significado. (MITCHELL, 2010, p. 
231-232, grifos meus).

Ao dedicar-se a essa diferenciação, alvo de polêmica por parte de pesquisadores 
do próprio campo de estudo, Mitchell (2010) coloca em evidência os princípios que 
fundamentam a cultura visual e são fortemente influenciados por vertentes pós-
estruturalistas53 como: o desconstrutivismo e o descentramento do sujeito; a ênfase na 
subjetividade; o caráter interdisciplinar e transdisciplinar do campo; o questionamento 
ao cientificismo nas ciências humanas; a adoção do perspectivismo nas interpretações 
dos fatos, entre outros. (PETERS, 2000).

Mitchell (2010) deixa de lado os debates estritamente acadêmicos e 
disciplinares que costumam engessar e delimitar âmbitos de abordagens da cultura 
visual para “posicioná-la” em um lugar instável e transitório. Adota um posicionamento 
contra hegemônico de produção de conhecimentos “adisciplinares”, gerados pela 
problematização dos modos de ver e ser visto, como contribuição para a compreensão 
de experiências sociais relacionadas as representações visuais e visualidades.

Os estudos da cultura visual emergem no final da década de 1980, em 
meio aos debates que cruzavam diferentes disciplinas da área das humanidades, 
principalmente, aquelas com “saberes vinculados à história da arte, aos estudos dos 
meios, aos estudos cinematográficos, à linguística e a literatura comparada com as 
teorias pós-estruturalistas e os estudos culturais.” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 21).

A cultura visual, como campo de estudo transdisciplinar, se ocupa das 
circunstâncias e ingerências (TOURINHO; MARTINS, 2011) das representações 
visuais e seus impactos na sociedade. São inerentes a esse processo, os modos de 
ver e ser visto construídos historicamente, bem como, as interpretações produzidas 
na interação com imagens e narrativas visuais. Dito isto, é possível compreender 
a importância de problematizar a relação que as pessoas mantêm com os memes 
visuais no ambiente virtual e seus desdobramentos para outras esferas da vida.

53 O termo “pós-estruturalismo” tem sua origem nos Estados Unidos, no ano de 1966, e pode ser 
compreendido como uma corrente de pensamento nas ciências humanas que toma como seu objeto 
teórico o estruturalismo, – corrente epistêmica e filosófica que o precedeu, buscando superá-lo, sob 
vários aspectos. “O pós-estruturalismo pode ser caracterizado como um modo de pensamento, um estilo 
de filosofar e uma forma de escrita, embora o termo não deva ser utilizado para dar qualquer ideia de 
homogeneidade, singularidade ou unidade. O termo “pós-estruturalismo” é, ele próprio, questionável.” 
(PETERS, 2000, p. 28).
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Apesar de constituir-se como um pequeno fragmento do contexto contemporâneo, 
focando temáticas da realidade imediata, praticada, – a “emergência do fenômeno 
meme” nesta investigação é fundada em rastros e vestígios teóricos que construíram 
e ajudam construir o campo da cultura visual.

Crary (2012), ao se dedicar aos estudos da experiência visual e seus aspectos 
históricos, tece uma teia de evidências que demonstram as transformações, 
continuidades e rupturas pelas quais os modos de ver e ser visto passaram até a 
atualidade. Ele destaca as diferentes configurações que abrangeram e que ainda 
abrangem os problemas do sujeito “observador” e da “representação” no campo da 
visão e de diferentes regimes escópicos.

No início do século XIX, a ruptura com os modelos clássicos de visão foi 
muito mais do que uma simples mudança na aparência das imagens e 
das obras de arte, ou nas convenções de representação. Ao contrário, 
ela foi inseparável de uma vasta reorganização do conhecimento e 
das práticas sociais que, de inúmeras maneiras, modificaram as 
capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do sujeito humano. 
(CRARY, 2012, p. 13).

No sentido proposto, o observador não é um ente passivo diante das coisas que 
vê porque carrega o poder de conformar ou transformar a realidade vista. É “[...] aquele 
que vê em um determinado conjunto de possibilidades, estando inscrito em um sistema 
de convenções e restrições.” (CRARY, 2012, p.15). Essas possibilidades delineiam muito 
mais que formas de representar, elas constroem e descrevem práticas heterogêneas 
nas relações discursivas, culturais, tecnológicas e institucionais da sociedade.

Em uma análise do contexto contemporâneo, Crary (2012, p. 11) ressalta que o

[...] design feito com auxílio do computador, a holografia, os 
simuladores de voo, a animação computadorizada, o reconhecimento 
automático das imagens, o rastreamento de raios, o mapeamento de 
texturas, o controle dos movimentos [motion control], os capacetes de 
realidade virtual, as imagens de ressonância magnética e os sensores 
multiespectrais são algumas das técnicas que estão deslocando a 
visão para um plano dissociado do observador humano. Obviamente, 
outros modos de “ver” mais antigos e familiares irão persistir e coexistir, 
com dificuldade, junto dessas novas formas.

Essa realidade visual, cada vez mais digitalizada e configurada por bits (códigos 
binários), coexiste com problemas de ordem sociocultural também grandiosos, como 
por exemplo, os impactos das chamadas fake news (notícias falsas) na sociedade 
e a necessidade da criação de políticas públicas de combate aos crimes praticados 
pela internet.
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No Brasil, em 2019, foi criada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - 
Fake News, com o intuito de investigar os

[...] os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e 
o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar os 
resultados das eleições 2018; a prática de cyberbullying sobre os 
usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre 
agentes públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o 
cometimento de crimes de ódio e suicídio. (BRASIL, 2019).

Essa comissão, composta por representantes do senado e da câmara de 
deputados federal, apurou ocorrências de injúria, calúnia e difamação envolvendo 
políticos (presidente, ex-presidentes, senadores e deputados) seus familiares e 
assessores, empresários, jornalistas e uma grande rede de pessoas anônimas, 
formada nas redes sociais da internet. Foi apurado, por exemplo, a existência de mais 
de vinte contas de WhatsApp responsáveis por disparos em “massa” de mensagens 
durante o processo eleitoral de 2018. Dentre as mensagens, grande parte eram 
imagens, vídeos e gifs, criados e disseminados com o intuito de se transformarem em 
memes, isto é, ideias que “pegam” e, como resultado de intensa repetição, passam a 
ser consideradas “verdades” quando são consumidas sem criticidade.

A imagem (figura 16) é um exemplo das fake news citadas nos autos do 
processo de investigação. Trata-se da exposição feita em 2018, pelo candidato à 
presidência Jair Bolsonaro, do suposto “Kit Gay”. Tratava-se do livro Aparelho Sexual 
e Cia. publicado pela editora Companhia das Letras, apontado como material didático.

Figura 16. Bolsonaro no Jornal Nacional, Rede Globo de Comunicação, 2018.
Fonte: (COLETTA, 2018).
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Na época das eleições, o candidato proferiu notícia falsa na maior rede de 
televisão do Brasil, alegando a distribuição do livro nas escolas públicas do país, 
no período do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), corrente política contrária 
à sua. Posteriormente, o fato foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Jair 
Bolsonaro foi eleito presidente para o mandato compreendido entre os anos de 2019 
a 2022, mas governa o país em meio a inúmeras acusações sobre vínculos com a 
disseminação de notícias falsas com propósitos políticos.

As fake News também podem ser caracterizadas como modalidades de memes 
de internet. Elas são consideradas um problema social porque costumam ser virais, 
altamente compartilháveis, se espalham com facilidade e possuem grande poder de 
persuasão. Geralmente, são produzidas com forte apelo de veracidade e ao serem 
compartilhadas, de forma consciente ou não, por pessoas públicas e, em princípio, 
“confiáveis”, elas passam a agregar valor de credibilidade aos receptores que, por razões 
diversas, não verificam a fonte da informação e passam a tratá-las como “verdade”.

De acordo com Bentes (2015), a cultura da internet potencializa a propagação 
da informação falsa e a produção de pós-verdades, mas também é um excelente canal 
de verificação de material “noticioso” e seu conteúdo. A autora usa as expressões 
“mídia-multidão” e “multidão de mídias” para referir-se à proeminência e a potência 
das redes e do midiativismo produzido por meio delas, como políticas públicas para 
a sociedade em contraponto a noção de “mídia-Estado”, fortalecida pela ascensão 
do neoliberalismo conservador no mundo. Ainda segundo Bentes, no caso do Brasil, 
essa ascensão está em curso desde o ano de 2002, sendo acirrada pelas disputas 
eleitorais em 2014. A autora explica que a

[...] mídia-Estado produz e gerencia subjetividades, excitando e 
medindo forças com a sociedade, com as redes, com os muitos 
conectados e desconectados, e teve, na eleição de 2014, um caráter, 
eu diria, até épico, uma inflexão e temperatura que intensificaram a 
percepção dos muitos do que podemos chamar de midiocracia, ou o 
governo das mídias. (BENTES, 2015, p. 169-170).

Diante do exposto, da evidente necessidade de buscar alternativas para 
produzir outras formas de perceber e interagir no mundo contemporâneo, a cultura 
visual estimula, como diz Mitchell (2010, p. 236), “[...] uma meditação sobre a cegueira, 
o invisível, o oculto, o que não se pode ver, o negligenciado; também sobre a surdez 
e a linguagem visível dos gestos, como também sobre o tátil, auditivo, o não visual 
e o fenômeno da sinestesia.” Ou seja, como um campo inter e transdisciplinar, seu 
interesse é amplo e desafia pesquisadores a reflexividade baseada na integralidade 
da dimensão humana: psíquica, física e social.
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Se memes de internet têm potencial para mobilizar “multidão de mídias” é 
nesse ambiente que a cultura visual também vai buscar espaço para problematizar 
e discutir questões inerentes a esse fenômeno. Não se atém apenas aos estudos da 
imagem e das mídias, mas vai além, busca construir significados sobre as práticas 
cotidianas nas quais as representações visuais estão imiscuídas, acionando histórias 
e memórias, produzindo subjetividades e narrativas do mundo.

Um dos princípios da cultura visual é estimular interpretações críticas ao 
mundo contemporâneo e fundamenta esse princípio com base na compreensão de 
que “[...] nunca houve e nunca haverá um observador que apreenda o mundo em 
uma evidência transparente. Em vez disso, há diferentes arranjos de forças, menos 
ou mais poderosas, a partir dos quais as capacidades de um observador se tornam 
possíveis.” (CRARY, 2012, p.16).

Frestas de possibilidades são espaços onde os estudos da cultura visual atuam, 
especialmente os acontecimentos visuais que informam e criam significados para quem 
utiliza as tecnologias visuais. Por tecnologia visual, entende-se todos os aparatos 
criados para aumentar ou potencializar a visão natural, incluindo os feitos históricos 
da arte e das TICs. A cultura visual trabalha nos meios-limites das disciplinas gerando 
espaços críticos ou, condições para críticas às estruturas acadêmicas tradicionais. 
Preocupa-se com abordagens transdisciplinares, quiçá, adisciplinares, que abarcam 
os estudos culturais, de gênero, etnorraciais e muitos outros, os quais, geralmente, 
discutem os problemas que afetam as “minorias” sociais.

Mirzoeff (2003, p. 21-22, trad. livre) compreende a cultura visual como um 
campo de estudo tático, não acadêmico, que propõe uma “[...] estrutura interpretativa 
fluida, centrada na compreensão da resposta de indivíduos e grupos à mídia visual 
de comunicação.”54  O autor reitera que um dos objetivos desse campo é ir além dos 
limites institucionalizados para buscar inter-relacionar-se com a vida cotidiana e com 
as pessoas por meio de suas subjetividades, assim como suas maneiras de negociar 
e articular visões de mundo.

Essa premissa não despreza a construção de conhecimentos em ambientes 
institucionalizados como universidades e centros de pesquisa, mas convoca a mudança 
dos marcos filosóficos cartesianos que costumam guiar tais saberes, encaixotando-
os em arquivos, livros e depositórios científicos que dificilmente são acessados por 
pessoas não especializadas. Chama atenção para a necessidade de elaborar e 
executar projetos orientados para demandas contemporâneas, evidenciando, de fato, 
preocupação com a transformação social por meio das práticas do ver.

54 No original: “[…] estructura interpretativa fluida, centrada en la comprensión de la respuesta de los 
individuos y los grupos a los medios visuales de comunicación”
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A cultura visual preocupa-se com fenômenos que não são propriamente visuais 
em si mesmos, para focar/discutir significados atribuídos de maneira direta e/ou 
indireta as práticas do ver e suas ambivalências. Compreende os modos de ver e de 
ser visto como uma ação construída historicamente de maneira não linear, marcada 
por descontinuidades, atualizações e relações de poder. O seu aporte investigativo 
é constituído por uma multiplicidade de experiências visuais, não hierarquizadas, 
envolvendo um processo dinâmico e aberto. Identifica-se e “joga” com empenho no 
campo das imagens e visualidades contra hegemônicas que questionam estruturas 
sociais desiguais.

A cultura visual é nova precisamente porque se concentra no 
visual como um lugar onde significados são criados e discutidos. A 
cultura ocidental privilegiou o mundo falado de maneira sistemática, 
considerando-o a forma mais alta de prática intelectual e chamando 
representações visuais como ilustrações de ideias de segunda 
ordem55. (MIRZOEFF, 2003, p. 24, trad. livre).

A predileção pelo “mundo falado” em detrimento das percepções visuais 
costuma estruturar e sistematizar interpretações homogeneizantes sobre fenômenos 
carregados de múltiplos sentidos e significados. As análises escritas ou faladas sobre 
uma obra de arte, por exemplo, são apenas, versões sintetizadas diante das suas 
possibilidades interpretativas.

“A cultura visual afasta a nossa atenção dos cenários de observação estruturados 
e formais, como o cinema e os museus, e centraliza-se na experiência visual da vida 
cotidiana.”56 (MIRZOEFF, 2003, p. 25, trad. livre). Esse afastamento não exclui os 
artefatos visuais e os locais de observação tradicionais do seu escopo investigativo, 
mas busca ressignificá-los, aproximando-os do cotidiano das pessoas “comuns”, que 
dificilmente acessam esses lugares.

A maior parte da experiência visual de uma pessoa acontece na interação 
com imagens não artísticas em contextos de observação informais como, assistir 
televisão, acessar a internet ou transitar na cidade em meio as informações de placas 
de sinalização, cartazes e outdoors.

A perspectiva epistêmica e metodológica da cultura visual ancora-se nas 
transformações pós-modernas do chamado “pictorial Turn” (virada pictórica) 

55 No original: “La cultura visual es nueva precisamente por centrarse en lo visual como un lugar en 
el que se crean y discuten los significados. La cultura occidental ha privilegiado al mundo hablado de 
forma sistemática, considerándolo la más alta forma de práctica intelectual y calificando de ilustraciones 
de ideas de segundo orden a las representaciones visuales.”
56 No original: “La cultura visual aleja nuestra atención de los escenarios de observación estructurados 
y formales, como el cine y los museos, y la centra en la experiencia visual de la vida cotidiana.”
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(MITCHELL, 2009), também conhecido como “giro visual” (MIRZOEFF, 2003) e 
“giro icônico” (BOEHM, 1994 apud MOXEY, 2009), ocorridos a partir dos anos 1990 
nas ciências humanas com o desenvolvimento do pós-estruturalismo, os estudos 
culturais e outras perspectivas teóricas que enfatizam as interpretações culturais e as 
subjetividades humanas.

As ideias vinculadas aos estudos culturais destacam as práticas sociais e a 
produção de significado sobrepondo-se a uma visão essencialista do mundo. Em 
síntese, esses interesses surgiram na metade da década de 1950 com o intuito de 
estudar e refletir sobre assuntos do cotidiano na sociedade, fazendo uma forte crítica 
aos padrões da alta cultura em detrimento da cultura popular. Essas características 
atraíram o interesse de pesquisadores de diferentes vertentes epistemológicas. 
(BURKE, 2005). 

Moxey (2009) ao traçar uma breve historiografia sobre os estudos visuais, 
aponta W. J. T. Mitchell como importante teórico das tradições da new iconology 
(nova iconologia) norte-americana e Gottfried Boehm, da Bildwissenschaft (ciência 
da imagem) alemã. Segundo este autor, as teorias desenvolvidas por ambos foram 
fundantes para a constituição do campo de estudo da cultura visual. Embora sejam 
distintas e em alguns momentos contraditórias, elas se complementam e influenciam 
frentes de estudos em diversas partes do mundo, desde as suas origens até as 
revisões e ampliações do campo na atualidade.

Ao fundamentar o “novo” campo de estudo, Mitchell explica que a virada 
pictórica marca a tomada de outra direção porque não se trata de um simples

[...] retorno à mímesis ingênua, às teorias da representação como 
cópia ou correspondência, ou a uma renovação da metafísica da 
“presença” pictórica: é antes uma redescoberta pós-linguística da 
imagem como um jogo complexo entre visualidade, dispositivos, 
instituições, discursos, corpos e figuração. É a descoberta de que a 
atividade do espectador (a visão, o olhar, a mirada, as práticas de 
observação, vigilância e prazer visual) pode constituir um problema 
tão profundo quanto as várias formas de leitura (decifrar, decodificar, 
interpretar, etc.) e que pode não ser possível explicar a experiência 
visual ou “alfabetização visual”, com base apenas em um modelo 
textual.57 (MITCHELL, 2009, p. 23, trad. livre).

57 No original: “[…] vuelta a la mímesis ingenua, a teorías de la representación como copia o 
correspondencia, ni de una renovación de la metafísica de la <<presencia pictórica>>: se trata más 
bien de un redescubrimiento poslingüístico de la imagen como un complejo juego entre la visualidad, 
los aparatos, las instituciones, los discursos, los cuerpos y la figuralidad. Es el descubrimiento de que la 
actividad del espectador (la visión, la mirada, el vistazo, las prácticas de observación, vigilancia y placer 
visual) puede constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura (desciframiento, 
decodificación, interpretación, etc.) y que puede que no sea posible explicar la experiencia visual, o el 
<<alfabetismo visual>>, basándose sólo en un modelo textual.”
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O autor explica que o problema da representação que acompanha a história 
do “visual” também é latente nessa perspectiva, no entanto, focaliza o caráter cultural 
não-hierárquico no trato com as imagens e com as visualidades. Ele considera 
potencialmente importantes a produção imagética de todos os “níveis” da cultura, sem 
distinção entre eles. Neste sentido, imagens não artísticas ocupam o mesmo patamar 
das obras de arte como possibilidades de produção de sentidos.

Com a intenção de acompanhar as transformações anunciadas pela teoria 
de Mitchell, Martin Jay (2002) aponta a necessidade de reconfigurar e ampliar o 
sentido do termo “pictorial turn”, substituindo-o por “visual turn” (virada visual). Com 
esse ajuste, a intenção seria enfatizar a abordagem no “visual”, na “visualização” e 
na “visualidade” de forma mais abrangente e não somente na produção pictórica e 
figurativa, associada a materialidade da obra de arte ou artefato visual, como sugere 
o termo “pictorial”.

De acordo com Jay (2002), é necessário questionar a posição da visão e da 
experiência visual como fenômenos meramente naturais, atribuindo-lhe dimensões 
culturais caracterizadas pela contextualização do olhar e pela história social dos 
modos de ver. No entanto, ele se preocupa com a possibilidade de tornar o campo um 
reflexo estrito das tradições culturalistas.

Moxey (2009) ressalta que na teoria elaborada por Boehm, as “[...] palavras 
não são mais ou melhores meios de significação que as imagens. [...] Elas são partes 
integrantes de todas as operações linguísticas.”58 (MOXEY, 2009, p. 15, trad. livre). 
Ele enfatiza a existência da “vida” e do “protagonismo” das imagens em relação a 
linguagem verbal com base no entendimento que o âmbito imaginal é fundamental 
para o ato da comunicação e interpretação do mundo.

Seguindo essa acepção, as imagens não são apenas elementos semânticos, 
cujos sentidos são perceptíveis, caracterizados e materializados pela linguagem verbal. 
Para Boehm59, elas são constituídas por conjuntos de afetos próprios e singulares, 
capazes de estabelecer processos dinâmicos e intermináveis jogos de construção de 
significados independentes ao serem acionadas.

 Guasch (2003), fazendo uma síntese, explica que o conceito “virada pictórica” 
formulado por Mitchell60 é fundamental para o desenvolvimento dos estudos visuais/ 

58 No original: “Las palabras no son más medio de certeza epistemológica que las imágenes. […] Son 
parte integrante de todas las operaciones lingüísticas.” 
59 A título de informação, no artigo “Fundamentos semióticos do estudo das imagens”, Nöth (2012) faz 
uma contundente crítica as teorias da imagem propostas por Boehm em seu livro “Was ist ein Bild?”, 
cuja a abordagem é marcada pela fenomenologia das imagens e argumentação antissemiótica.
60 W.J.T. Mitchell em “Picture Theory”, Chicago y Londres, The University of Chicago Press,1994.
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cultura visual61 porque questiona a atenção dada a produção visual e imagética 
no chamado “giro linguístico”, exposto principalmente por Richard Rorty62, no qual 
se atribui maior importância aos “modelos de textualidades” em sobreposição aos 
componentes não verbais. A autora questiona, também, fundamentos do “giro 
semiótico” proposto por Norman Bryson e Mieke Bal63, segundo os quais se valem de 
uma teoria transdisciplinar para evitar a predileção da linguagem em detrimento aos 
aspectos da cultura visual.

 Ainda segundo Guasch (2003), Mitchell questionava em ambos os conceitos 
(“giro linguístico” e “giro semiótico”) ajustes inconsistentes que reduziam o estudo da 
arte e também os âmbitos socioculturais a uma questão de discurso e de linguagem. A 
“virada pictórica”, por sua vez, propunha a ampliação da dimensão estética e cultural 
para além dos domínios da arte, bem como a transformação da “história da arte” 
na “história das imagens” enfatizando os aspectos sociais do visual e os processos 
históricos dos “modos de ver” e “ser visto”.

Em nenhum caso esta virada pictórica significaria, na opinião de 
Mitchell, um retorno às questões ingênuas de mimésis ou às teorias 
da representação: é antes uma descoberta pós-linguística e pós-
semiótica da imagem, uma interação complexa entre visualidade, 
instituições, discurso, corpo e figuralidade, e sobretudo a convicção 
de que o olhar, as práticas de observação e o prazer visual junto à 
figura do espectador podem ser alternativas às formas tradicionais 
de leitura vinculadas à decifração, decodificação ou processos de 
interpretação.64  (GUASCH, 2003, p. 10, trad. livre).

 A virada pictórica, fortemente impactada pela crise da representação, reporta-
se aos artefatos visuais que se negam a ser confinados em interpretações estanques 
e anacrônicas. Os sentidos e significados gerados podem ser outros, diversos, mas 
não necessariamente novos. A depender do projeto ou regime escópico instituído ou 
almejado é possível detectar permanências e rupturas nos pensamentos e nos modos 
de vida na sociedade.

 Guasch (2003) defende que o mais relevante nos estudos visuais / cultura visual 

61 Guasch (2003), nesta discussão, não faz distinção entre as denominações “estudo visuais” e “cultura 
visual” compreendendo-as como complementares.
62 Richard Rorty em “Philosophy and the Mirror of Nature”, Princeton, Princeton University Press, 1979.
63 Norman Bryson e Mieke Bal em “Semiotics and Art History”, Art Bulletin, 73, 2, junio 1991, p. 174-208.
64 No original: “En ningún caso este giro de la imagen significaría, a juicio de Mitchell, un retorno a las 
cuestiones naives de parecido o mímesis ni a las teorías de la representación: se trata más bien de un 
descubrimiento postliguístico y postsemiótico de la imagen (picture), una compleja interacción entre la 
visualidad, las instituciones, el discurso, el cuerpo y la figuralidad, y sobretodo es el convencimiento 
de que la mirada, las prácticas de observación y el placer visual unidas a la figura del espectador 
pueden ser alternativas a las formas tradicionales de lectura unidas a los procesos de desciframiento, 
decodificación o interpretación.”
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não consiste na ampliação de seus objetos de estudos ou na abrangência disciplinar. 
Os pontos fundamentais partem do duplo sentido:

uma disciplina acadêmica renovadora no campo da história da arte 
utilizando teorias de diferentes campos das humanidades e enfatizando 
o processo de “ver” através de diferentes tempos e períodos, e como 
uma estratégia tático-política com maior impacto no campo da política 
cultural. E dando sentido, em ambos os casos, ao papel fundamental 
do “visual” e das condições do receptor na construção das questões 
sociais.65 (GUASCH, 2003, p. 16, trad. livre).

Imagens, artefatos visuais, narrativas visuais e visualidades são produtos 
culturais. Mesmo que tenham “poder” para acionar subjetividades, moldar 
comportamentos e modos de ver, ainda assim, dependem de um movimento, uma 
força motriz da ação humana ou implicação histórica e social para que seu feito 
seja realizado. De todo jeito, os “poderes” são atribuídos a esses produtos e não o 
contrário. A cultura visual põe em foco a “[...] relevância que as representações visuais 
e as práticas culturais têm dado ao ‘olhar’ em termos das construções de sentido e 
das subjetividades no mundo contemporâneo.” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 27).

Assim, a cultura visual pretende proporcionar meios para desnaturalizar 
interpretações visuais homogeneizantes com o intuito de construir outras narrativas, 
fundadas em perspectivas críticas e diversificadas sobre as imagens e outros artefatos 
visuais. Como foi dito anteriormente, é um campo investigativo crítico e reflexivo. Sua 
natureza é transformadora e esse caráter incide estruturalmente como cerne do seu 
corpus. Autoavaliação, revisão, ampliação teórica e metodológica são processos 
desejáveis e estimulados. Portanto, a cada pesquisa realizada e teorizada segundo 
esses fundamentos, “novas” possibilidades de ressignificá-los e atualizá-los são 
construídas.

3.1.1 Reflexões sobre imagem, artefato visual, narrativa visual e visualidade 

As categorias interpretativas artefato visual, imagem, narrativa visual e 
visualidade integram sistemas simbólicos (GEERTZ, 2008) caros para os estudos da 
cultura visual. Embora, possuam definições e características próprias, elas mantêm 
uma relação estreita entre si formando redes de significados e afetos que atendem 
aos interesses de sistemas mais abrangentes que são as culturas. Os símbolos 

65 No original: “como disciplina académica renovadora del campo de la historia del arte usando teorías 
procedentes de distintos campos de las humanidades y enfatizando el proceso de “ver” a través de 
distintas épocas y períodos, y como estrategia táctico-política con un mayor impacto en el ámbito de la 
política cultural. Y dando por sentido en ambos casos el papel clave de lo “visual” y de las condiciones 
del receptor en la construcción de cuestiones sociales.”
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atuam como veículos das culturas produzidas nas sociedades. Elas são diversas, mas 
também podem manter correspondências e diferenças entre si.

A cultura visual surge como questionamento crítico a perspectivas formalistas 
e estruturalistas da arte e da imagem e preocupa-se com os impactos e afetos que 
esses sistemas simbólicos podem desencadear na sociedade. Ela ajusta e desloca o 
interesse, antes focado no artefato visual e na sua composição formal (figurativa ou 
abstrata), para a diversidade de interpretações que podem ser suscitadas.

Entende-se por artefato visual todo e qualquer objeto/corpus concreto ou 
abstrato perceptível pelo sentido óptico ou imaginário da visão. A imagem é um artefato 
visual assim como o objeto artístico também é. A significação dos artefatos visuais 
depende da posição simbólica de valor, costume, crença, ideia política e/ou religiosa 
as quais estão ou são vinculados. Ao serem concebidos como objetos artísticos, a 
pintura, a fotografia, e a escultura, para citar alguns exemplos, atraem para si uma 
carga simbólica que historicamente tem sido atribuída as obras de arte. 

Martins (2008, p. 29) afirma que ao “[...] estudar o caráter cambiante dos objetos 
artísticos e analisá-los como artefatos sociais, a cultura visual desafia não apenas os 
limites, mas as práticas do sistema das belas artes.” O mesmo acontece com o estudo 
de imagens não artísticas e visualidades que operam na esfera do cotidiano.

 Na perspectiva interpretativa discutida por Geertz (2008), os símbolos 
são polissêmicos e podem desencadear expressões de fenômenos existenciais, 
conceituais, objetivos, pessoais e sociais. Eles atuam por associação nas ordens 
das representações mentais e visuais constituindo-se em comportamentos, rituais, 
artefatos materiais, conhecimentos e modos de ver de uma cultura específica – 
pensada e praticada em um contexto social “restrito” –, mas também podem operar 
em contextos mais globais.

No texto “¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?”, Hernández 
(2005) oferece pistas para a compreensão do papel que as categorias “imagem”, 
“visualidade”, “artefato visual” e “narrativa visual” ocupam nesse campo de estudo 
fundamentado no pressuposto de que elas não são meras coletâneas visuais, objetos 
de análises descontextualizados e cientificistas. A grafia do nome do campo, “cultura 
visual”, já diagnostica a importância do etos “cultural” para a sua razão de existência. 
Ao se referir a essas categorias, Hernández (2007) as consubstancia em artefatos e 
representações da cultura visual.

Conceituar “imagem” e “visualidade” é uma tarefa complexa e exige um 
entendimento teórico multidisciplinar que envolve conhecimentos de diferentes correntes 
epistemológicas. Nesta pesquisa, me atenho as abordagens que ajudam a situá-los no 
campo da cultura visual e seus desdobramentos na contemporaneidade. Essa vertente 
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se dedica a esses objetos de estudo sem hierarquizá-los, partindo da ideia de que não 
há diferença de valor entre um artefato visual artístico e outro não artístico. O que importa 
são os significados gerados pelas interpretações feitas sobre eles.

Partindo de uma abordagem empírica, questionei os colaboradores da pesquisa 
como concebiam o termo “imagem”. Obtive respostas como: “imagem é tudo o que 
a gente pode ver”; “imagem é uma coisa que pode ser vista, mas também pode ser 
imaginada de olhos fechados”; “é fácil saber o que é uma imagem, mas é difícil falar 
sobre o que ela é”; “imagem é isso aí, mas sem luz não podemos ver” [apontando para 
a imagem projetada pelo Datashow].

Ao ser indagado sobre o significado do termo visualidade, o grupo focal 
demonstrou maior dificuldade para se posicionar. Cito algumas respostas: “ah... Eu 
acho que tem a ver com a palavra imagem também”; “é aquilo que vem do visual, 
daquilo que a gente pode ver”; “acho que são várias imagens juntas. Tudo o que a 
gente pode ver, forma a visualidade da gente”. Uma das participantes, insegura na 
sua resposta, decidiu pesquisar os significados em dicionários da língua portuguesa e 
expor para o grupo. Segue a compilação dos resultados:

• imagem:  do latim imago, ginis. Ideia de imagem: icon(i/o) (iconografia). 
Representação ou reprodução de um objeto ou de um ser por meio de 
desenho, pintura, escultura etc.; qualquer representação mental de uma 
ideia, de uma abstração ou de um ser imaginário; metáfora; semelhança, 
parecença; aquilo que simboliza alguma coisa.

• visualidade: termo proveniente do latim “visualitas” que significa “atingido 
pela visão”. Característica, qualidade ou estado de visual ou visível; 
visibilidade; imagem mental; visualização; qualidade do que é visual; vista, 
aspecto; cambiante. (PRIBERAM, 2020, on-line; AULETE, 2020, on-line).

Ao ser instigado a falar sobre essas categorias, o grupo sentiu-se desafiado a 
ampliar e construir outros conhecimentos sobre o assunto. O conteúdo que parecia 
simples revelou-se de difícil definição. Para a pesquisa, essa abordagem empírica foi 
necessária porque esses termos atuam como substratos do estudo. Foi importante 
saber como os colaboradores concebiam termos tão fundamentais para a discussão.

Os posicionamentos do grupo, marcados por incertezas e imprecisões, dão 
pistas de como as percepções empíricas sobre um determinado fenômeno podem 
preceder também a sua complexidade nas abordagens científicas. Não era minha 
intenção que o grupo discorresse sobre os conceitos de forma técnica e teorizada, 
mas como reflexão para acionar a curiosidade acerca do assunto da pesquisa.

No tocante as imagens, Alloa (2015, p. 7) explica que a disseminação delas na 
contemporaneidade “[...] parece – e esse é seu paradoxo – inversamente proporcional 
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a nossa faculdade de dizer com exatidão ao que elas correspondem.” A ambiguidade 
cerceia suas correspondências. Por isso a necessidade de dedicar tempo a elas, pois 
exigem muito mais que mera contemplação compositiva, desprovida de criticidade. 
É preciso atentar-se as suas capacidades comunicativas e cognitivas revestidas de 
transparência ou opacidade.

Alloa (2015, p. 14) endossa a ideia de que existe na imagem um paradigma 
duplo: a transitividade transparente e a intransitividade opaca, “como janela e 
como superfície impenetrável”, em oposição, mas que não se anulam. O aspecto 
da transparência permite visibilidade e a opacidade garante a “lisibilidade”, aquilo 
que escapa a percepção da pessoa que observa e interpreta. Dito de outro modo, a 
imagem seria uma espécie de catalizador de percepções plurais e diversificadas que 
o observador faz sobre ela e sobre si por meio de um determinado repertório. Cada 
interpretação da imagem realizada é sempre uma das várias tentativas possíveis.

Aumont (1993), em sua teorização sobre a imagem, esmiuçou vários aspectos 
imanentes a natureza imagética. Destaco três modos funcionais apontadas pelo autor: 

a) o modo simbólico: associado a esfera do sagrado, do patriotismo, do valor 
representacional de divindades, pessoas públicas, marcas e objetos;

b) o modo epistêmico: capacidade de informar as coisas do mundo por meio 
de mensagens visuais e não visuais. Atua como peça importante para as 
descobertas científicas. A produção de mapas geográficos e cartas náuticas, 
o desenvolvimento da botânica por meio da ilustração, as sofisticadas 
produções de imagens do corpo humano por meio de ressonâncias 
magnéticas e raio x, são exemplos dessa função;

c) o modo estético: noção da imagem destinada a contemplação, aquela 
produzida com o intuito de despertar sensações emocionais específicas 
a quem a observa. Essa função é (ou quase) indissociável da ideia do 
valor artístico dado as obras de arte e do valor persuasivo dado as peças 
publicitárias, por exemplo.

Outros pontos importantes apontados por Aumont (1993) e outros teóricos da 
imagem como Mitchell (2015) e Alloa (2015) referem-se à noção de visual e não visual; 
de materialidade e não materialidade e, de real e virtual.

A ideia de “visual” está ligada a experiência fisiológica de ver e enxergar um 
dado artefato, já a “não visual”, vincula-se as ideias mentais e imaginárias sobre esse 
artefato. A imagem visual, seja ela natural ou fabricada pela ação humana, está atada 
a noção mentalizada de sua forma representativa (figurativa) ou não representativa 
(abstrata). Parafraseando Aumont (1993), as imagens se tornam o que são por serem 
pautadas em construções que misturam proporções de imitação e semelhança natural, 
de produção de signos comunicáveis socialmente.
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No que se refere a percepção da materialidade, há a distinção entre imagens 
materiais, como: um quadro, uma fotografia ou uma escultura; e não-materiais: 
imagens mentais ou projetadas por feixes de luz. Essa distinção opera em uma linha 
tênue entre aquilo que pode ser percebido pelos sentidos (visão, audição, olfato, 
paladar, audição) e a projeção mental da percepção. Existem também a distinção 
entre a sua produção manual, mecânica e automatizada. No tocante aos modos de 
produção analógico ou digital da imagem, destacam-se os adventos das TICs – meios 
pelos quais elas são produzidas e visualmente apresentadas.

As dimensões “real” e “virtual”66 das imagens perpassam pela noção de 
materialidade (aquilo que é visto e pode ser sentido) e da imaterialidade (do que pode 
ser visto, mas não pode ser sentido). Com o processo de digitalização das tecnologias 
de produção imagética, estimulou-se a problemática da contradição entre a existência 
de representações visuais consideradas falsas, baseadas em simulações e outras 
verdadeiras, baseadas na presença percebida pelos sentidos imediatos.

Lévy (2003) assegura que a oposição entre o real e o virtual é uma falácia, que 
estes modos não são opostos, mas, complementares de uma mesma entidade. Para este 
autor, a cibercultura (em grande medida, mas nem sempre) é constituída por traduções de 
coisas reais. No ciberespaço coabitam imagens criadas por códigos numéricos próprios 
da Web 2.0 e outras criadas fora dos circuitos dela, desenvolvidas por dispositivos 
externos e posteriormente incorporadas ao ambiente virtual. Esse movimento constrói 
duas categorias conexas: a “cultura da internet” e a “cultura na internet”67.

Existem vários aspectos inerentes a imagem além dos mencionados até aqui. 
Apesar de tê-los apresentados de forma separada, com o intuito de melhor descrevê-
los, é importante ressaltar que uma imagem pode, ao mesmo tempo, conter traços 
e marcas de todos eles. Outro ponto relevante, debatido por Mitchell (2010), é o 
entendimento de que não existe mídia estritamente visual, mas, um conjunto sensorial 
do qual podem fazer parte percepções dos cinco sentidos. Para o autor, “[...] todas 
as mídias são mídias mistas, com diferentes proporções de sentidos e categorias de 
sinais.” (MITCHELL, 2010, p. 236).

Portanto, quando um vidente visualiza um determinado artefato visual, uma 
série de percepções extravisuais são acionadas para que este seja apreendido de 
forma compreensível pela pessoa. Quando se trata do processo de “visualização” 

66 Em seu livro Cibercultura, Lévy (2003, p. 22) diz que “[...] é impossível separar o humano de seu 
ambiente material, assim como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida 
e ao mundo. Da mesma forma, não podemos separar o mundo material – e menos ainda sua parte 
artificial – das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos 
humanos que os inventam, produzem e utilizam.” 
67 Essa discussão continua na seção 3.2 deste link.
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por parte de alguém não vidente68 (a depender do grau ou tipo de deficiência visual) 
a agudeza perceptiva mental ganha outras dimensões e ultrapassa a presença física.

Desde o nascimento, imersas no mundo simbólico composto por sabores, 
sons, cores, cheiros, formas, texturas, etc., as pessoas constroem seus repertórios 
imagéticos. São coleções visuais e não visuais formadas pelo que Bourdieu (2007) 
chamou de “capital cultural”, construído por meio das relações sociais. Os álbuns 
fotográficos, as imagens armazenadas no telefone celular e a sinalização de trânsito 
são exemplos dessas compilações cotidianas.

Ao discutir aspectos subjetivos que envolvem a interação das pessoas com as 
imagens, Mitchell (2015) questiona o poder que geralmente é atribuído a elas e propõe 
deslocá-lo para o campo do desejo. O autor explica que comumente são conferidas 
a elas

[...] estigmas próprios à animação e à personalidade: exibem corpos 
físicos e virtuais; falam conosco, às vezes literalmente, às vezes 
figurativamente; ou silenciosamente nos devolvem o olhar através de 
um abismo não conectado pela linguagem. (MITCHELL, 2015, p. 167).

 Mitchell (2015) reconhece que as imagens não são desprovidas de poder, mas, 
ao chamar a atenção para as suas fragilidades, opta pela moderação desse poder. O 
autor se propõe a pensá-las deixando de lado ambos: os caprichos iconoclastas e a 
suposta capacidade de manipulação ideológica. Passando da potência dominadora 
para a fraqueza subalterna de quem é interrogado ou convidado a falar, ele explora as 
relações dialógicas e interpretativas com a cultura visual.

 O autor nos convida a repensar a carga de responsabilidade atribuída as 
imagens deslocando a “culpabilidade” dos efeitos provocados na interação com elas 
para “quem” as interpretas. O ente “quem” não diz respeito apenas a percepção 
individual, mas ao âmbito das sociedades e das visualidades construídas em seus 
interiores.

 A interpretação dialógica e crítica de artefatos visuais e visualidades também 
foi debatida e apontada por Martins (2006) como o principal interesse de estudo da 
cultura visual. Ele explica que o caráter dialógico pressupõe heterogeneidade, polifonia 
e intertextualidade no processo de comunicação. Isso ocorre porque as pessoas 
também “[...] se constituem no espaço de diversidade, de diferença, nas frestas e 
interseções [das práticas sociais].” (MARTINS, 2006, p. 76, grifos meus).

68 Para saber mais sobre o processo de visualização de pessoas não videntes, sugiro a tese de 
doutorado: “Audiodescrição: um estudo sobre o acesso às imagens por pessoas com deficiência visual 
no Estado do Espírito Santo.” (KOEHLER, 2017).
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 A perspectiva dialógica, amparada por correntes pós-estruturalistas, compreende 
o conhecimento, a consciência, a identidade e a noção de verdade como realidades 
fluídas e transitórias. Por essa razão, no campo da cultura visual, é imprescindível 
promover a multiplicidade e equidade de posicionamentos de forma crítica e inclusiva.

 Para continuar a discussão sobre imagem, apresento mais um episódio que 
ocorreu nas eleições de 2018 no Brasil e foi transformado em meme. As imagens 
abaixo (Figura 17 e 18), foram produzidas e depois compartilhadas na internet com 
finalidades diferentes, mas o acontecimento que gerou o conteúdo delas foi o mesmo.

Figura 17. “Tiro você do SPC”, movimento Vem pra rua.
Fonte: (VEM PRA RUA BRASIL, 2018).

Trata-se de um pronunciamento de Ciro Gomes, candidato do PDT (Partido 
Democrático Trabalhista) à presidência da República do Brasil nas eleições de 
2018. No dia 9 de agosto, durante um debate entre as pessoas candidatas ao pleito 
presidencial, realizado pela rede de televisão Bandeirante para todo o país, Ciro 
Gomes explanou a sua proposta de governo que prometia “limpar” o nome de mais de 
63 milhões de brasileiros do cadastro de inadimplentes no SPC (Serviço de Proteção 
ao Crédito).

Em um trecho do debate ele disse: “hoje, o Brasil tem 63 milhões de pessoas com 
nome sujo no SPC. Vou ajudar a pagar essas dívidas e limpar o nome dos brasileiros 
para que voltem a consumir”. Na época, essa declaração provocou polêmica e virou 
alvo de diversos memes. Mas, seguindo o “embalo” da polêmica e aproveitando a 
publicidade gerada, a equipe da candidatura de Ciro também resolveu se beneficiar 
produzindo e divulgando o material publicitário com o conteúdo.
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A imagem (figura 17) foi produzida com o intuito de satirizar a proposta do 
candidato. Trata-se de uma peça publicitária criada para promover a campanha de 
mobilização social intitulada “Vem pra Rua”, promovida nas redes sociais da internet. 
Essa peça convidava as pessoas para fazerem parte do protesto contra o candidato e 
a colaborar financeiramente para a manutenção e continuidade do movimento.

O cartaz publicitário apresentado na figura 18 foi produzido e divulgado nas 
ruas de cidades do Ceará por agentes da campanha eleitoral de Ciro Gomes em 
2018. O marketing consistia em se apropriar de um episódio visto como desfavorável 
para o candidato e transformar em um lema a seu favor com o objetivo de popularizar 
a mensagem do aspirante ao cargo político.

  
Figura 18. Campanha “Pai Ciro”, Ceará/BR.

Fonte: (MOTA, 2018).

As finalidades e os meios de divulgação das duas propostas publicitárias foram 
diferentes, mas, logo que o conteúdo da figura 18 se popularizou nas cidades onde foi 
exposto, ele também foi publicado na internet por meio de registros fotográficos.

 Retomando os dados empíricos da pesquisa, as reuniões realizadas com o 
grupo focal ocorreram durante o processo eleitoral de 2018 e também foram espaços 
de debates sobre o certame. Discussões de abrangência local e nacional foram 
expostas e debatidas pelo grupo. A imagem (figura 19), compartilhada via WhatsApp 
por um colaborador pesquisa, satiriza a polêmica envolvendo o candidato Ciro Gomes 
mencionada anteriormente e a contextualiza no Amapá. Essa contextualização pode 
ser inferida pelo uso da palavra “Domestilar”69 na legenda: “Alô Ciro, meu nome tá sujo 

69 Uma das maiores redes de lojas varejistas de móveis, eletrodomésticos e outros produtos do estado 
do Amapá.
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na Domestilar...”, supostamente dita pelo indígena.

Implicitamente, a piada sugere que o indígena representado na imagem está 
inadimplente (com o nome sujo) na Domestilar e busca, baseado na promessa do 
candidato, regularizar a sua situação. A imagem de Ciro Gomes usando roupas e 
acessórios como se o mesmo fosse um “pai de santo”, aparece montada, estampando 
a manchete fake da capa de uma revista de circulação nacional.

 

Figura 19. Nome sujo na Domestilar. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A combinação de diferentes elementos simbólicos presentes nas imagens 
(figuras 17, 18 e 19) deflagra um jogo interpretativo de transparência e opacidade 
daquilo que pode ser visível ou invisível nas narrativas. A contextualização ajuda a criar 
conexões entre os sentidos e significados gerados na observação, mas sempre haverá 
algo da ordem do não dito, do não observado na interação dialógica com as imagens.

 Martins (2008, p. 31) ressalta que as “[...] condições de contexto e posições de 
sujeito chamam nossa atenção para o fato de que significados não são substâncias 
aderentes, tipos de mensagem cifrada, inscrição ou tatuagem que acompanham e 
identificam a imagem.” As percepções e reflexões são construídas e desconstruídas a 
cada “nova” interpretação a depender da posição que o intérprete ocupa em relação a 
imagem. Essa posição não é fixa, mas é precedida de um repertório sociocultural.

 É possível perceber nas imagens a recorrência de símbolos que fazem referência 
às práticas religiosas de tradição africana e cigana, tais como: consultas espirituais por 
meio de um oráculo para orientar e fazer previsões; o uso de vestimentas, assessórios 
e vocabulário específicos. Outro ponto relevante é a utilização de cartaz do tipo “lambe-
lambe” – principal meio de divulgação do trabalho dos profissionais conhecidos como 
“pai ou mãe de santo” e cartomantes que praticam a clarividência. Essa recorrência 
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imagética ajuda a construir e reforçar uma visão de mundo preconceituosa e debochada 
sobre essas práticas.

É importante compreender que os significados construídos na interação com 
as imagens

[...] não dependem da fonte que os cria, emite ou processa, mas de 
uma condição relacional e concreta, ou seja, da situação ou contexto 
no qual os vivenciamos. Construídos em espaços subjetivos de 
interseção e interação com imagens, os significados dependem de 
interpretações que se organizam (estruturam) apoiadas em bases 
dialógicas. (MARTINS, 2007, p. 27).

Nos estudos da cultura visual essa persistência imagética de sentidos e 
significados ambíguos, que constrói, mas também pode desconstruir modos de ver, 
é chamada de visualidade. Entende-se por visualidade as formas históricas de olhar, 
refere-se aos modos de ver e ser visto como um ato social historicamente construído. 
(HERNÁNDEZ, 2005).

Na mesma direção, Martins (2006, p. 71) afirma que “visualidade é a visão 
socializada”, partindo da ideia de que as imagens que se constituem em visualidades, 
possuem trajetórias culturais e exercem poder psicológico e social na vida das 
pessoas.

As visualidades se constituem por meio da experiência visual, que por sua 
vez é dotada de aderências sonoras, táteis, olfativas e gustativas, mais ou menos 
intensificadas a depender da relação que cada pessoa ou coletivo desenvolve no 
processo de construção de repertórios culturais durante a vida. A memória visual é 
capaz de absorver, acumular, continuar e repercutir de geração em geração, mas, 
pode, também, sofrer descontinuidades, transformações, mudanças e até mesmo 
tornar-se imperceptível.

No artigo intitulado “O direito a olhar”, Mirzoeff (2016, p. 748) faz uma discussão 
que compreende a visualidade como “[...] uma prática discursiva de manipulação e 
regulação do real que produz efeitos materiais.” De maneira parecida com a discussão 
de Crary (2012), esse argumento é defendido por meio de relatos históricos que 
evidenciam práticas de disciplinarização o olhar. Ele conduz o debate questionando a 
autoridade do olhar: quem autoriza e quem é autorizado a olhar? Quais estratégias e 
motivos são usados para mediar as práticas de ver?

Apesar de alguns pontos de convergência, diferente de Mitchell (2015) que 
modera o poder dos artefatos visuais e concentra nas interpretações, Mirzoeff (2016) 
os considera como potentes produtos culturais para a manutenção ou transformação 
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de regimes escópicos e aponta a necessidade da mudança pela desconstrução e 
reconstrução de outras visualidades. “O direito a olhar é uma recusa a permitir que a 
autoridade suture sua interpretação do sensível para fins de dominação.” (MIRZOEFF, 
2016, p. 749).

Mirzoeff (2016) propõe pensar em táticas que vão no caminho contrário a 
conformação das visualidades ao apontar para a necessidade das contravisualidades 
para combater e transformar visualidades hegemônicas e opressoras em alternativas 
mais plurais e democráticas. Ressalta que tais alternativas não podem ser, 
essencialmente, de caráter visual ou mimético (das subjetividades desejáveis). Ele 
sugere alternativas vinculadas ao real, às práticas sociais de fato.

Reportando-me as imagens (figuras 17, 18 e 19) e aos contextos nos quais 
elas são apresentadas, é possível inferir que existe uma visualidade constituída 
nas formas de ver e compreender as práticas sociais oriundas da religiosidade de 
matriz africana e de tradição cigana. Essa visualidade quase sempre é carregada de 
preconceitos e até mesmo racismos herdados de relações de poder e subjugação de 
povos outrora escravizados ou obrigados a migrar para outras partes do mundo para 
fugir da opressão.

Figura 20. Detalhe da exposição “A política dos memes e os memes da política”, Museu da 
República, Palácio do Catete, RJ, 2019. Foto: Gonzalo Vicci.

Fonte: Arquivo da autora.
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Destaco a figura 20, detalhe de uma exposição intitulada “A política dos memes 
e os memes da política”, ocorrida no ano de 2019 no Museu da República, Palácio 
do Catete, Rio de Janeiro. A exposição foi organizada e curada coletivamente por 
pesquisadores do projeto #MUSEUdeMEMES da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e do Museu da República.

Curiosamente, as minúcias apresentadas na imagem, também expõem a 
polêmica envolvendo o candidato a presidência Ciro Gomes e as estratégias de 
marketing utilizadas a favor e contra a sua eleição. É uma amostra do quanto esse 
episódio foi significativo para o momento histórico em que ocorreu alcançando vários 
Estados do país como, Ceará, Rio de Janeiro e Amapá. A forma como os elementos 
(cartazes, objetos do uso cotidiano e conteúdo escrito) foram apresentados no espaço 
expositivo colabora para a compreensão sobre como os artefatos visuais podem se 
constituir em visualidades. A exposição, de certo modo, conseguiu materializar as 
visualidades sobre o assunto.

Outro ponto importante é o movimento contrário aos preceitos tradicionais 
da arte apresentados na exposição. Ao considerarem os memes como artefatos 
artísticos os responsáveis pela curadoria desestabilizaram o status do sistema 
da arte reposicionando e ressignificando os sentidos de artefatos do cotidiano. 
Inusitadamente, os memes de internet “saíram” do ciberespaço para serem vistos no 
museu e receberem valor artístico. Em nota, o site #MUSEUdeMEMES explica:

Ocupando quatro salas do Museu da República, o antigo Palácio 
do Catete, que foi sede do poder executivo até a década de 1960, 
a exposição “A política dos memes e os memes da política” fez 
um passeio pela relação entre os memes e a propaganda política 
e eleitoral, discutindo o caráter persuasivo, o humor e o ativismo 
presente nesses conteúdos. Os memes são normalmente entendidos 
como uma linguagem própria da cultura digital, e circulam sobretudo 
no ambiente das mídias sociais. Mas a exposição procurou abordar 
também a origem do termo e discutiu memes anteriores à internet, como 
jingles famosos e bordões de políticos folclóricos. Uma sala multimídia 
inteiramente dedicada ao debate sobre a relação entre memes e fake 
news complementou a discussão levantando questionamentos sobre 
a apropriação da linguagem de memes por grupos de interesses e em 
contexto eleitoral. (MUSEU DO MEME, 2019, on-line, p. s.n.).

Os detalhes da instalação artística montada no Museu da República demonstram a 
preocupação da curadoria em narrar acontecimentos sérios de forma lúdica. As imagens 
e o texto contavam uma história baseada em fatos aparentemente desconexos que, 
organizados, passaram a ganhar aderência e poder para deflagrarem diversos significados.
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Na imagem (figura 20) é possível ver o convite a interatividade do público 
com a instalação. A frase “Faça a sua frase e dê seu recado”, incita a utilização de 
artefatos do cotidiano que contêm ideias/imagens sugestivas para criar frases sobre a 
problematização política em questão. É um convite para as pessoas se posicionarem 
em relação ao contexto político do momento. Seria um convite ao questionamento de 
visualidades instituídas? Seria uma oportunidade para construir uma contravisualidade?

Mirzoeff (2016, p. 750) adverte que é a “reivindicação performativa de um direito 
a olhar onde tecnicamente ele não existe que coloca a contravisualidade em jogo.” O 
paradoxo, talvez seja, para o autor, a hipótese mais importante da reclamação de uma 
determinada visualidade, pois incita o debate sobre qual seria a contravisualidade a 
ser colocada no lugar. Assim, uma imagem construída ou proposta como alternativa, 
logo se constituiria em outra visualidade.

A cultura visual está sempre atenta aos acontecimentos contemporâneos e 
atua no sentido de que fatos como esses, apresentados a partir das imagens (figura, 
17, 18, 19 e 20), sejam problematizados e debatidos para criar outras narrativas, ou 
seja, processo que Hernández (2007, p. 28) comparou ao ato de abrir “[...] portas para 
que o ar circule e se renove”, para promover diálogos cada vez mais críticos sobre 
“velhas” e “novas” visões de mundo.

 As narrativas, de maneira filosófica e pragmática, dão significados as coisas 
do mundo e a própria vida. Seu caráter dialógico pressupõe a capacidade dos seres 
humanos de se comunicarem, conhecerem um aos outros e a si mesmo.

Narrativas são manifestações orais, escritas, sonoras e visuais que se 
organizam a partir de uma sucessão de episódios ou ocorrências de 
interesse humano que integram uma mesma ação. Uma sequência de 
ideias articulada através de palavras faladas ou escritas, e/ou através 
de sons e imagens é condição para que uma manifestação seja 
reconhecida como narrativa. Sequência e organização são elementos 
que dão algum tipo de unidade a ideias, falas, frases, sons e imagens 
que se complementam como narrativa. (MARTINS, 2009, p. 33).

Concordo com Martins (2009) ao dizer que por meio de narrativas como 
romances, novelas, fotografia, pintura, escultura, histórias em quadrinhos, cinema, 
etc., é possível produzir e protagonizar diversas situações da vida, sejam elas de 
natureza real ou fictícia. Para este autor, narrar é uma oportunidade de “[...] recontar 
eventos, realidades, conflitos, problemas, dúvidas e sentimentos que revelam 
diferentes versões e perspectivas dos seres humanos.” (MARTINS, 2009, p. 33).

Ao reivindicar o protagonismo de histórias contra hegemônicas a cultura visual 
encontra na potência das imagens, largamente difundidas via TICs, uma alternativa 
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para a promoção do debate contemporâneo por meio e/ou com base em narrativas 
visuais históricas e atuais, que tematizam ficções e o cotidiano. “Paradoxais, as 
narrativas mobilizam a sensibilidade intelectual, ideológica e psicológica das pessoas, 
interpelando-as e impelindo-as a refletir ou experimentar múltiplas maneiras de 
perceber e interpretar [o mundo]. (MARTINS, 2009, p. 34, grifos meus).

Existem narrativas visuais que de tanto serem vistas e compartilhadas entre as 
pessoas se transformam em memes e passam a ter a capacidade discursiva e intersubjetiva 
aumentada em decorrência das potencialidades meméticas, principalmente, quando 
são difundidas pela internet. As representações visuais apresentadas neste ponto da 
pesquisa foram problematizadas ora ressaltando suas características como imagens, 
ora como narrativas e suas tendências a constituição de visualidades.

3.1.2 Falando sobre a dimensão educativa da cultura visual

Lembro-me da primeira vez que li o livro “Catadores da cultura visual, proposta 
para uma nova narrativa educacional” de Hernández (2007), no ano de 2009. No 
meio de tantas referências teóricas que não conhecia, fiquei bastante mexida com as 
argumentações do autor sobre a necessidade da criação de outras narrativas para a 
educação, em especial, para o ensino de arte. Suas provocações chamam atenção 
para a importância do desenvolvimento de processos educativos mais desafiadores 
afim de promover aprendizagens mais significativas.

Hernández (2007, p. 35), pontua que hoje em dia

[...] um docente, ou qualquer pessoa interessada pela educação, que 
queira compreender o que está acontecendo no mundo e, sobretudo, 
que procura interpretar e dar resposta ao que afeta a construção de 
subjetividades daqueles que vão à Escola, não pode se limitar “a 
saber a matéria” ou a ter alguns conhecimentos de psicopedagogia. 
[...] requer-se não apenas uma outra proposta radical para o sistema 
educativo, mas que nos apropriemos de outros saberes e de maneiras 
alternativas de explorar e de interpretar a realidade, em comparação 
às atuais disciplinas escolares.

Para este autor, esses saberes precisam responder aos interesses emergentes 
da sociedade, os quais, cada vez mais mediados pelas tecnologias digitais, têm 
provocado processos complexos de subjetivação na vida de discentes e docentes, 
fazendo com que as relações entre ensino e aprendizagem sejam alvo de conflitos de 
difíceis resoluções.

Esses conflitos costumam desestruturar as relações interpessoais e pôr em 
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suspeição a autoridade docente e a disciplina discente, questões antes consideradas 
pilares de sustentação da educação, mas que hoje em dia necessitam ser ressignificadas 
para responderem aos interesses contemporâneos.

 Na época em que conheci as ideias de Hernández (2007), já havia me interessado 
pelos estudos da cultura visual, mas tinha pouquíssima leitura e conhecimento sobre 
o assunto. Eu lecionava a disciplina arte para estudantes do Ensino Fundamental e 
muitas vezes, por mais que eu me esforçasse para ministrar aulas atraentes, percebia 
o desinteresse de uma parte significativa dos estudantes que demostrava não ver 
sentido no conteúdo trabalhado.

 Estudar conteúdos, na maioria das vezes, fundamentados em bases europeias, 
como a história da arte e os movimentos artísticos ocidentais, a vida e a obra de 
artistas estrangeiros, parecia e, hoje, percebo com mais clareza, é algo muito distante 
do cotidiano dos estudantes amapaenses. Poucos alunos têm a oportunidade de sair 
do Amapá para conhecer outros lugares e outras realidades.

O problema não residia em estudar realidades diferentes, mas em oportunizar 
apenas o acesso as narrativas hegemônicas, privilegiando conteúdos atemporais 
e muitas vezes descontextualizados, em detrimento do acesso a conhecimentos 
socioculturais amapaenses, amazônicos e brasileiros. 

 No “olho do furacão” da docência, refletia sobre minha prática pedagógica e via 
a necessidade de mudar. Tinha essa vontade, mas minha formação em licenciatura 
em Artes Visuais havia deixado muitas lacunas, sobretudo, aquelas relacionadas aos 
fortes resquícios do ensino tecnicista e polivalente das décadas de 1980 a 2000, que 
marcaram o ensino de arte no Brasil. Sentia a necessidade de continuar estudando 
para melhorar minha práxis pedagógica. Pensava em cursos de especialização e de 
formação docente continuada. Minha busca continuou de maneira incessante.

 Encontrei nos estudos de cultura visual as bases epistemológicas que me trazem 
satisfação ao estudá-las e pesquisá-las relacionando-as ao ensino de arte. Reconheço 
a relevância de associar meus interesses de pesquisa a minha prática docente porque 
considero a pesquisa e o ensino ações complementares e indissociáveis.

Cunha (2016), em seu percurso como professora e pesquisadora de arte na 
formação docente, entende que 

[...] o ensino de arte hoje deveria ter, como uma das suas principais 
preocupações, a discussão sobre os efeitos das imagens, a constituição 
da visualidade e o poder [relativo] das imagens em produzir verdades. 
Isso não significa abandonar nas salas de aula o conhecimento sobre 
arte, as mediações objetivando buscar as expressões singulares dos 
estudantes, as experimentações com diferentes suportes e materiais, 
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a produção de linguagens, entre outras possibilidades do trabalho 
pedagógico em arte, mas significa acréscimos ao ensino de arte que 
mais se preocupou com os ‘objetos’ de conhecimento do que como 
esses conhecimentos produzem os sujeitos. (CUNHA, 2016, p. 56, 
grifos meus).

 

 Ensinar e aprender em sintonia com os princípios da cultura visual consiste em 
compreender que os conhecimentos artísticos e não artísticos são complementares e 
estruturantes do pensamento crítico, assim como os saberes científicos, filosóficos e 
empíricos. Conforme Cunha (2016), não se trata de anular um ou outro conteúdo, mas 
de complexar a formação intelectual e subjetiva dos estudantes de forma significativa.

 A dimensão educativa tem sido amplamente valorizada na literatura produzida 
sob o “guarda-chuva” da cultura visual em várias partes do mundo. No Brasil, os 
estudos de Nascimento e Sardelich (2016) referentes a produção acadêmica 
brasileira sobre o discurso da cultura visual, no período de 2005 a 2015, apontam 
o crescimento do interesse por parte de pesquisadores da área de arte e de outras 
áreas do conhecimento vinculados a educação.

Nascimento e Sardelich (2016) fazem referência a coleção de livros “Educação 
da Cultura Visual”, organizada por Raimundo Martins e Irene Tourinho, publicada no 
período de 1999 a 2016, como uma importante iniciativa para o fortalecimento dos 
estudos da educação da cultura visual no Brasil.

Os autores também mapearam a difusão da abordagem da cultura visual nos 
principais diretórios de pesquisas acadêmicas do Brasil e apresentam um diagnóstico 
parcial dos resultados revelando a existência de uma produção relevante e significativa, 
a saber:

• Os estudos do campo da cultura visual produzidos no Brasil são 
majoritariamente advindos da área da arte, seguida pela área da 
comunicação;

• O Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da 
Universidade Federal de Goiás possui o maior número de pesquisas sobre 
o campo da cultura visual registrados nas plataformas oficiais do país.

Outros resultados importantes apontam a mudança de uma “tradição” das 
Universidades das regiões Sul e Sudeste cuja produção de conhecimento é predominante 
no Brasil. Os Programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ganharam destaque nos 
estudos voltados para a área da educação. No tocante aos estudos da cultura visual as 
pesquisas registradas são majoritariamente produzidas na região centro oeste, seguida 
da região sul do país. (NASCIMENTO; SARDELICH, 2016).
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Nascimento e Sardelich (2016), afirmam que o aumento do número de publicações 
estrangeiras e brasileiras sobre a educação da cultura visual têm contribuído para a 
popularização e o fortalecimento teórico e prático da abordagem no Brasil. No entanto, 
a difusão ainda é lenta, gradativa e não atinge todo o território nacional.

No Amapá, mesmo não havendo pesquisas conclusivas que confirmem essa 
afirmação, estudos realizados pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar em 
Educação e Saberes da Amazônia Amapaense (GEPIESA – UNIFAP) apontam que 
ainda são poucas as iniciativas educativas que adotam a cultura visual como objeto de 
pesquisa e de ensino. Mas vale destacar que existem e estão ganhando espaço tanto 
no Ensino Superior quanto na Educação Básica.

No âmbito do Ensino Superior, pela carência de programas de pós-graduação 
stricto sensu no Estado, um movimento iniciado no final da década de 2000 marcou 
a ida de cerca de uma dezena de pesquisadores amapaenses das áreas de arte 
e de educação para cursarem mestrado e/ou doutorado no PPGACV da UFG. 
Desde então, mesmo sendo um processo lento e desafiador, esse movimento de 
formação docente tem contribuído, encorajado e fortalecido a pesquisa no campo 
da cultura visual no Amapá, o que também, aos poucos, já começa a se refletir na 
Educação Básica.

Sobre os desafios da educação da cultura visual a serem enfrentados na 
contemporaneidade, Hernández (2007, p. 66) lembra que, geralmente os

[...] objetos e as representações da cultura visual são apresentados 
como uma má influência, e os estudantes como espectadores passivos. 
Isso faz com que a prática educativa se converta em um exercício de 
proselitismo, ou seja, para pôr em guarda os estudantes contra os 
perniciosos efeitos dos objetos e das imagens relacionados à cultura 
visual. Como consequência desta atitude, qualquer significado que um 
estudante produz a partir destes “textos” não é levado em conta no 
cenário da aprendizagem.

A alegação da “má influência” causada pelos objetos e representações da 
cultura visual na vida das pessoas parece andar na contramão das transformações 
sociais contemporâneas, cujos efeitos são amplamente representados nos sistemas 
imagéticos das conexões multimídias. O “mundo” digital está presente na vida de 
muitas pessoas, especialmente, de crianças e jovens. Quase tudo o que é feito na 
dimensão “real” tem reflexo e correspondência nos bits e bytes da dimensão “virtual” 
cotidiana.

 Na produção sociocultural contemporânea, o
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[...] modelo da comunicação pós-mídia de massas é a conversação e/
ou a memética, ideias replicantes, memes que buscam se reproduzir 
e para os quais somos um dos formuladores e vetores entre outros 
(objetos, redes, dispositivos). A memética interessa não por qualquer 
tipo de “darwinismo cultural” (os memes como genes egoístas que 
querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por explicitar 
o potencial multiplicador e viralizante de ideias ou parte de ideias, 
imagens, sons, desenhos, valores estéticos e morais, línguas, que 
possam ser transmitidas, duplicadas, remixadas de forma autônoma, 
o que não significa que são unidades fechadas em si, mas que vão 
mudar de sentido ao serem recombinadas e produzir memes derivados, 
num processo de variação sem controle. A memética e a vida e morte 
dos memes nas redes sociais são uma boa expressão dessa potência 
erótica da comunicação. (BENTES, 2015, p. 12).

Mesmo que algumas experiências com as redes e mídias digitais sejam 
mediadas por condutas antidemocráticas, ainda assim, essas práticas não invalidam 
e nem paralisam as potencialidades do uso das mídias, plataformas, aplicativos para 
a transformação da realidade de forma democrática. (BENTES, 2015).

Tourinho e Martins (2011) explicam que o

[...] impacto dessas transformações é evidente sobre as produções 
simbólicas e o modo como elas medeiam nossa relação com 
múltiplas formas de representação, trazendo implicações para as 
redes sociais que articulam e viabilizam nossa experiência com a 
produção, transmissão e circulação de imagens e artefatos visuais nas 
sociedades contemporâneas. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 51).

 Neste sentido, é possível inferir que não trabalhar os temas relacionados a 
cultura visual nos processos educativos é uma forma de negligenciar, consciente 
ou inconscientemente, uma dimensão significativa da vida dos estudantes, não 
oportunizando a elaboração do pensamento crítico e de novos aprendizados frente a 
questões sociais emergentes.

Pelo fato de a abordagem da educação da cultura visual ser relativamente nova 
e pela dificuldade dos sistemas de ensino de romper modelos curriculares tradicionais, 
ela ainda é pouco explorada nas práticas pedagógicas nos quatro níveis de ensino: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Dados produzidos na pesquisa de campo realizada com estudantes da 
licenciatura em Pedagogia, mostram que na esfera do Ensino Superior, as produções 
simbólicas imagéticas raramente são utilizadas e exploradas com o objetivo de 
promover debates sobre o tema. Quando utilizadas, quase sempre são tratadas como 
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alegorias deslocadas das perspectivas que fundamentam a cultura visual.

Ironicamente, marcando um descompasso entre o currículo educativo 
e a realidade da vida cotidiana, os participantes da pesquisa foram unanimes 
ao afirmarem que mantinham um amplo contato com produções imagéticas 
cotidianamente, mas que mesmo assim, tinham dificuldade em concebê-las e 
adotá-las como dispositivos de aprendizagem porque não foram contemplados 
eficazmente com esse debate no curso de formação docente. (Essa discussão será 
retomada no quarto link desta pesquisa).

Na contramão da morosidade das políticas educacionais em acompanhar as 
transformações socioculturais contemporâneas, as instituições de ensino são

“[...] chamadas a responder, interferir, principalmente, orientar futuros profissionais, 
docentes e pesquisadores, para atuar nesse mundo imprevisível, encharcando de 
expressões, práticas culturais e artísticas que se renovam quase que cotidianamente.” 
(TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 65-66).

 Na educação, a cultura visual tem potencial para ser desenvolvida como um 
processo social, comunicativo e interpretativo que transborde os limites de várias áreas 
do conhecimento para criar espaços de aprendizagem que acolham a diversidade, o 
novo e a diferença; para aproximar e hibridizar saberes científicos e empíricos, muitas 
vezes, concebidos de maneira antagônica, como é o caso do estudo de imagens 
artísticas e não artísticas, por exemplo.

 Diante da crescente produção imagética promovida e disseminada pelas TICs, 
os limites entre imagens produzidas por profissionais e por “amadores” estão cada 
vez mais tênues, agregando diversas possibilidades e modalidades de conhecimento 
tanto nas suas composições técnicas quanto nos seus valores conceituais. Nesse 
contexto, desponta a dúvida sobre se a escola básica, os cursos de licenciatura em 
Arte, de Pedagogia e afins, saberão lidar satisfatoriamente com esse fenômeno cultural 
proeminente, visto que cabe a esses profissionais educar crianças, jovens e adultos de 
maneira crítica frente aos desafios crescentes da diversidade de experiências visuais.

3.2 Falando de meme de internet e sua dimensão sociocultural

[...] A vida daqui é assim devagar 
Precisa mais nada não pra atrapalhar 

Basta o céu, o sol, o rio e o ar. 
E um pirão de açaí com tamuatá.

Que vida boa suprimo 
Nós só tem que fazer menino 

E assim vão passando os anos 
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Eita! Que vida boa [...]

O trecho da música “Vida boa” do músico amapaense Zé Miguel, apresenta 
aspectos peculiares da vida na Amazônia amapaense. Dentre eles, é possível detectar 
referências sobre o ecossistema, a alimentação e a linguagem. Destes, ressalto a 
alusão ao consumo de açaí e o emprego do termo linguístico “suprimo” (seu primo), 
usado como saudação informal entre pessoas conhecidas. Essa relação cultural 
também pode ser observada nas figuras 21 e 22.

Figura 21. O petróleo nosso de cada dia 1. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: (ÍNDIO DA DEPRESSÃO, 2017).

Figura 22. O petróleo nosso de cada dia 2. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: (ÍNDIO DA DEPRESSÃO, 2017).

As imagens foram exploradas durante a pesquisa de campo como 
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estímulo a discussão do grupo focal. A intenção era conhecer as percepções e os 
posicionamentos dos colaboradores sobre as metáforas presentes nelas. A interação 
com o grupo teve como destaque a utilização de expressões verbais como desvio 
dos seus contextos semânticos visando construir narrativas humorísticas na relação 
com os elementos imagéticos.

“Uh... suprimo, só de ver essa tigela de petróleo já fiquei com água na boca!” 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018). Disse Cristiane, 
colaboradora da pesquisa, como expressão de sua empatia com o tema. Assim 
como eu, ela e os demais integrantes do grupo demostraram durante a conversa 
serem consumidores fiéis de açaí.

Na frase “O petróleo nosso de cada dia é viral, suprimo”, a palavra “petróleo” 
refere-se a polpa do açaí. Fazendo uma comparação das suas características 
físicas – textura, coloração escura, riqueza alimentícia – ambos, petróleo e açaí, 
são considerados valiosos. O petróleo pelo seu valor econômico e o açaí pelo seu 
valor nutritivo.

O termo “viral” alude ao consumo do açaí que se espalha como se fosse um 
vírus. Um vírus que não é prejudicial à saúde, mas que, pelo contrário, é uma importante 
base alimentar da população amapaense. O sentido da frase é reforçado pela analogia 
feita com o aforismo bíblico “o pão nosso de cada dia”, devido ao consumo diário do 
produto como refeição principal de muitas pessoas.

Nas figuras 21 e 22 o açaí é servido em uma tigela colocada sobre uma trama 
de vime, fazendo referência ao cesto usado pelos extrativistas para transportar e 
comercializar o fruto. Seguindo a prática alimentar recorrente em diversas regiões 
da Amazônia, a polpa fresca é consumida com farinha de tapioca ou de mandioca, 
acompanhada de peixe, charque ou camarão.

As curtidas, comentários e compartilhamentos registrados nas postagens (figura 
22) realizadas na fanpage “Índio da Depressão”, são evidências do valor gastronômico 
atribuído ao açaí por pessoas que seguem essa rede social. O administrador da página 
postou a imagem acompanhada da frase “se concorda compartilha”, um convite a 
interação, um chamado/estímulo ao compartilhamento. Até o dia em que o print screen 
da página foi feito, havia o registro de cinquenta e um compartilhamentos, revelando 
a força interativa da plataforma.

Outro ponto importante a destacar é a relação metafórica construída entre 
a imagem e a intenção de transformá-la em meme, traço cultural que reforça 
ao mesmo tempo em que confirma o consumo viral de açaí. Essa associação se 
estabelece segundo duas características fundamentais dos memes: a obstinação 
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pela sobrevivência e a capacidade de se multiplicar entre usuárias e usuários das 
plataformas on-line. Para uma melhor compreensão desse fenômeno é necessário 
detalhar de modo pedagógico como, a partir de uma imagem, emerge ou é criado 
esse artefato denominado meme.

Com o título “O DNA das ideias” a matéria da revista Superinteressante 
(TEIXEIRA, 2016) sintetiza posicionamentos de Dawkins (2001), Aunger (2002), 
Dennett (1995) e Blackmore (1999), pesquisadores neodarwinistas, sobre a 
conceituação do fenômeno meme fundamentada pela teoria evolucionista. De forma 
quase profética, o autor da matéria escreve:

O seu tipo sanguíneo, a cor de seus olhos, de sua pele e de seu 
cabelo e outras tantas características distintivas que fazem de você, 
leitor, um sujeito único – tudo isso foi determinado por seus genes. [...] 
Os genes, porém, não têm nada a dizer sobre o time para o qual você 
torce, a estação de rádio que você sintoniza a caminho do trabalho, o 
partido político em que você vota, a igreja que você frequenta. Essa é 
a sua inalienável margem de liberdade. Ou não? E se gosto musical, 
religião, ideologia política – tudo o que você percebe como produto 
de suas escolhas individuais – forem na verdade resultado de uma 
espécie de vírus mental? Alguns cientistas e filósofos darwinistas 
estão propondo exatamente isso: do mesmo modo como os genes 
buscam produzir cópias de si mesmos de uma geração para a outra, 
as ideias competem entre si para dominar o maior número possível de 
cérebros. (TEIXEIRA, 2016, on-line, p. s.n.).

O “tom” fatídico usado na citação sinaliza o advento da teoria da memética 
como proposta instigante e desafiadora. A ideia que começou como um simples 
“rascunho” idealizado pelo etólogo britânico Richard Dawkins, em 1976, foi trabalhada, 
desenvolvida em termos de construção teórica e hoje é reconhecida como campo de 
estudo em ascensão. No entanto, por tratar-se de um campo relativamente recente, 
ainda tem muito “chão” a percorrer para consolidar-se como campo de conhecimento.

A criação do Journal of Memetics (2002, on-line)70 em 1997, que esteve ativo 
até o ano de 2005, abriu espaço para publicações de artigos em revistas e livros sobre 
o tema gerando contribuições significativas para a expansão desse campo de estudo. 
O livro “The Meme Machine”, de Susan Blackmore, publicado em 1999, ampliou e 
aprofundou as ideias e conceitos de Dawkins gerando forte influência e impacto nos 
estudos culturalistas.

Blackmore (1999), seguindo as pistas de Dawkins (2001), desenvolveu 

70 Disponível em: http://cfpm.org/jom-emit/all.html. Acesso em: 21 jan. 2018.
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pesquisas que ajudaram a combater e reduzir críticas e críticos que se opunham ou 
até mesmo negavam essa visão do darwinismo, principalmente, a sua capacidade de 
“interferir” nos processos e atividades da mente humana e, consequentemente, na 
produção cultural das sociedades.

O livro de Dawkins “O Gene Egoísta”, publicado pela primeira vez em 1976, 
popularizou a visão darwinista centrada na atividade genética situando-a no âmbito da 
cultura. Ao elaborar a definição para o que chamou de uma espécie de replicador de 
informação cultural, o autor tornou público seu dilema ao dizer que:

[...] precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo 
que transmita a ideia 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 a “memória”, ou à palavra francesa même. 
(DAWKINS, 2001, p. 214).

Sinteticamente, a analogia proposta por Dawkins consiste na ideia de que os 
“genes” são responsáveis pela reprodução genética dos seres vivos e os “memes” pela 
reprodução cultural. Desse modo, a mente humana seria o principal hospedeiro deste 
replicador por sua capacidade evoluída de apreensão, memorização e ressignificação 
de ideias. Contudo, o mais importante para a seleção “natural-cultural” é a aptidão 
humana para transmitir ideias de uma mente para outra por meio de comportamentos 
instintivos ou conscientes.

Segundo essa tendência generalista, memes podem ser muitas coisas. Dawkins 
exemplifica memes como:

[...] melodias, ideias, “slogans”, modas do vestuário, maneiras de 
fazer potes ou de construir arcos. Da mesma forma como os genes 
se propagam no “fundo” pulando de corpo para corpo através dos 
espermatozoides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes 
propagam-se no “fundo” de memes pulando de cérebro para cérebro 
por meio de um processo que pode ser chamado, no sentido amplo, 
de imitação. Se um cientista ouve ou lê uma ideia boa ele a transmite a 
seus colegas e alunos. Ele a menciona em seus artigos e conferências. 
Se a ideia pegar, pode-se dizer que ela se propaga a si própria, 
espalhando-se de cérebro em cérebro. (DAWKINS, 2001, p. 214).

Ainda de acordo com o autor, a partícula ou unidade de transmissão cultural 
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agiria como um vírus infectando os cérebros das pessoas com informações capazes 
de moldar costumes, crenças, hábitos e modos de ser. A cada mutação significativa do 
suposto vírus, novas transformações acometeriam mudanças na sociedade.

Biologicamente falando, os vírus são organismos microscópicos formados 
basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, desprovidos 
de metabolismo independente. Eles se replicam somente no interior de células vivas 
hospedeiras e são capazes de transmitir doença. Em sentido figurado, o termo vírus 
é utilizado para designar qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como 
ideias ou circuitos computacionais nocivos da Web.

Segundo a comparação de Dawkins entre memes e vírus, é possível inferir 
que ambos são dispositivos perspicazes, com atitudes competidoras e dispostos a se 
replicarem de forma contagiosa, disputando célula a célula ou mente a mente para 
continuar existindo.

Discutir a analogia entre memes e vírus durante a produção desta tese não 
poderia ser mais dramático e oportuno. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia 
mundial da doença COVID-19, provocada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), um 
patógeno altamente contagioso entre seres humanos que pode causar fortes infecções 
respiratórias e levar o doente a óbito em pouco tempo.

Para evitar o contágio descontrolado da COVID-19, sob pena de colapsar 
os sistemas de saúde pela superlotação de hospitais e centros de saúde, nações 
do mundo todo tomaram medidas de isolamento, decretando quarentena parcial e/
ou total das suas populações. Essas medidas levaram a mudanças de hábitos e 
comportamentos das pessoas para evitarem a contaminação. O SARS-CoV-2 pode 
ser transmitido por meio de gotículas de saliva, toque do aperto de mão, espirro, 
tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como telefones celulares, mesas, 
maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

No Brasil, a crise da pandemia foi agravada pela publicização de atos 
considerados intransigentes por parte de alguns agentes do governo, sobretudo, 
pelas atitudes do presidente da república, seu comportamento no sentido de ignorar 
a gravidade da contaminação e usar o cenário caótico como palco para disputas 
políticas. Esses conflitos geraram uma “avalanche” de memes que circularam na 
internet ironizando a situação, defendendo ou denunciando o governo.

A imagem da figura 23 faz referência a um meme em formato de vídeo, intitulado 
“Meme do caixão, Bolsonaro”71, que viralizou na plataforma do YouTube no mês de 
abril de 2020, com mais de 21.000 visualizações.

71 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vyQ-OA-Xwxw. Acesso em: 07 mai. 2020.
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Figura 23. Detalhe do vídeo Meme do caixão, Bolsonaro.
Fonte: (LIMPINHO E CHEIROSO, 2020).

O vídeo em questão, por suas características compositivas, pode ser considerado 
um “meta-meme” porque agrega e sobrepõe memes. Trata-se de uma paródia, cuja 
montagem utilizou os seguintes memes:

• o vídeo Dancing Pallbearers ou Dancing Coffin, que retrata uma encenação 
fúnebre da cultura ganesa na qual dançarinos coreografam danças 
sincronizadas enquanto carregam o caixão. Esse vídeo ficou conhecido no 
Brasil como “Meme do Caixão”, viralizado na internet por satirizar cenas de 
risco de vida, principalmente, relacionadas a pandemia da COVID-19;

• a música eletrônica “Astronomia” do produtor musical russo Tony Igy, que 
tem refrão único e repetitivo, a frase “stop in my mind” (pare na minha 
mente, em tradução livre), com destaque para a versão remixada feita pela 
dupla de DJs holandeses Vicetone. Esta música é usada como trilha de 
diversos memes;

• imagens do presidente Bolsonaro que sugerem desrespeito as medidas 
de distanciamento social e falas pronunciadas por ele sobre a pandemia, 
associando a COVID-19 a uma simples gripe ou resfriado. As expressões 
“gripezinha” e “resfriadinho” ditas por Bolsonaro também foram temas de 
diversos memes propagados na internet.

A breve apresentação compositiva do vídeo “Meme do caixão, Bolsonaro”, 
exemplifica a complexidade que envolve a produção e disseminação desse tipo de 
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artefato na internet. São verdadeiras “bombas” de ideias lançadas com objetivos 
diversos, mas certamente concorrem com outras ideias para terem sucesso e se 
fixarem nas mentes das pessoas.

 A discussão proposta por Dawkins (2001) parte da premissa de que a 
informação socialmente transmitida é central para a natureza da cultura. Isto é, as 
sociedades produzem seus modos de ser, estar e agir no mundo por meio das trocas 
de informações que mantêm internamente e com outras culturas. A autoavaliação 
de princípios éticos e morais é sempre necessária para a construção de sociedades 
democráticas. O autor faz um alerta com a expectativa de que as pessoas reflitam 
sobre suas responsabilidades frente aos desafios ecossistêmicos. Ele faz um forte 
chamado ao dizer:

[...] fique advertido que se você desejar, como eu o desejo, construir 
uma sociedade na qual os indivíduos cooperem generosamente 
e desinteressadamente para o bem comum, você poderá esperar 
pouca ajuda da natureza biológica. Tentemos ensinar generosidade 
e altruísmo, porque nascemos egoísta. (DAWKINS, 2001, p. 23, grifos 
no original).

 Tomando como referência princípios evolucionistas, o filósofo Dennett (1995) 
e o biológico Aunger (2002), apesar de coadunarem com muitas ideias de Dawkins, 
questionam se de fato a informação é transmitida de uma mente para a outra de forma 
intacta, como réplicas idênticas da ideia original ou se sofrem transformações em 
suas estruturas no decorrer da transmissão.

Aunger, no livro “The Electric Meme: A New Theory of How We Think”, publicado 
em 2002, traça uma espécie de aventura antropológica sobre a evolução da mente 
humana. Ao expor e analisar uma série de hipóteses sobre as potencialidades 
cerebrais, ele distingue a mente humana como um bom lugar para um replicador 
informacional (meme) se alojar e começar a se multiplicar. A seleção e replicagem 
memética começam imediatamente quando um meme acessa o “banco de dados” da 
mente, um processo de disputa e recombinação com dados pré-existentes é acionado. 
Esse autoaprendizado realizado pelo meme amplia a sua capacidade de reprodução 
externa que pode se desenvolver de várias maneiras.

A propagação memética por meio da oralidade é um bom exemplo disso. A 
aprendizagem da linguagem, que parece ser um sistema simples, possui na verdade 
uma enorme complexidade. Uma explosão de conexões cerebrais acontece para 
que um bebê consiga pronunciar a sua primeira palavra e ele assim o faz porque 
frequentemente é estimulado por outras pessoas a falar. Por meio de um esforço 
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imitativo sofisticado, a criança apreende os códigos verbais e os reproduz.

Os estudos de Aunger (2002) evidenciam uma distância considerável da 
visão preliminar que reduzia os memes a sistemas imitativos de aprendizagem. Suas 
pesquisas demonstraram que memes mentais exibem diferentes tipos de dinâmica 
evolutiva e regimes aprimorados de sobrevivência. Um exemplo disso é a capacidade 
do ser humano de sofisticar seus meios de comunicação e expressão de sentimentos 
por intermédio de outras tecnologias (materiais e imateriais) que vão muito além da fala.

A invenção da escrita sistematizou a oralidade e possibilitou a propagação 
dos códigos comunicacionais de forma mais fidedigna, o que proporcionou, por 
exemplo, a expansão dos dogmas sagrados do Hinduísmo (Vedas) e do Cristianismo 
(Evangelhos), primeiro em manuscritos, depois de forma impressa e agora por diversos 
meios eletrônicos e digitalizados.

Os preceitos religiosos são considerados memes longevos, fecundos e 
fidedignos pelos estudos da memética evolucionista. Conforme a categorização 
descrita por Dawkins (2001):

• a longevidade consiste na capacidade do meme permanecer no tempo;

• a fecundidade incide na capacidade do meme em gerar cópias e ser 
transmitido;

• a fidelidade versa sobre a capacidade do meme gerar cópias com maior 
semelhança ao meme original.

De acordo com Blackmore (1999), os memes podem estar no cérebro, no 
comportamento e nos produtos do comportamento. Dennett (1995) por sua vez, 
sugere que memes estão tanto na cabeça quanto no mundo, como parte de uma 
vida complexa e cíclica. E subscreve-os como duas categorias conexas: “memes” e 
“memes veículos”.

Conforme Dennett (1995), memes são ideias ou traços de informação que 
residem no cérebro. Não são simples feitos como diferenciar as cores, as formas 
geométricas, ou o frio do gelo, pois envolvem ações mentais complexas como 
aprender um idioma, jogar xadrez ou resolver uma equação matemática. Para que 
esses aprendizados sejam repassados de uma pessoa para a outra, eles precisam 
ser transportados por outros veículos como oralidade, textos verbais e não verbais, 
artefatos, dogmas ou rituais. Neste sentido, os “memes” são ideias complexas e os 
“veículos meme” são as suas formas de expressão tangíveis.

Dennett (1995) reconhece que Dawkins formulou a primeira versão realmente 
clara e vivida sobre a memética e forneceu base para que outros pesquisadores 
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pudessem avançar nos estudos. Depois que o conceito de “meme” se popularizou no 
campo da neurociência, da biologia evolucionista e comportamental, foi necessário 
apenas um passo para alcançar o interesse de outras áreas do conhecimento humano.

Inicialmente as ciências sociais apresentaram os maiores entraves para 
o reconhecimento da memética como um campo de estudo. No entanto, hoje já é 
possível mapear esses estudos em áreas como a antropologia, sociologia, ciência 
política, estudos da comunicação, marketing, administração, entre outras, que se 
interessam por análises de fenômenos culturais contemporâneos.

Chagas (2020a) apresenta uma revisão bibliográfica sobre o estudo de memes 
compreendendo um período de cinco décadas (1976 a 2019), mesmo antes da 
memética ser considerada uma disciplina ou um campo de estudo. Na revisão, o autor 
catalogou uma série de pesquisas realizadas em várias partes do mundo, dentre elas 
estão as que focam em memes de internet. No Brasil, os estudos surgiram na área da 
comunicação com a publicação do livro “A memória na mídia: a evolução dos memes 
de afetos”72, de Mônica Nunes (2001) e dois artigos de Raquel Recuero (2006; 2007).

As críticas mais contundentes sobre a memética giram em torno das primeiras 
abordagens propostas por Dawkins, conhecidas como “a visão tradicional da 
memética”. O autor é acusado de resumir o agenciamento humano a imitações de 
matrizes mentais pré-estabelecidas; de criar versões explicativas sobre todas as 
coisas do mundo pelo viés memético; e, de conspirar contra as leis criacionistas. O ser 
humano seria passivo em todo o processo de evolução, sendo apenas um receptor 
e transmissor de memes, enquanto a casualidade daria conta dos processos sociais. 
(DENNETT, 1995; AUNGER, 2002).

Dennett (1995) abandona a perspectiva determinista de Dawkins e segue 
uma linha culturalista que possibilita interpretar nuances, mesclas, contornos e 
transformações tangíveis e não tangíveis ocorridas nas culturas sob a ótica de seus 
próprios sistemas simbólicos. Isso ocorre porque o ser humano tem evoluído e 
garantido a sua existência conforme as permanências e rupturas de mentalidades de 
cada época.

No entanto, frequentemente, a “[...] nossa visão normal das ideias é também 
uma visão normativa: ela incorpora um cânone ou um ideal sobre quais ideias 
devemos aceitar, admirar ou aprovar.”73 (DENNETT, 1995, p. 363, trad. livre). Esse 
viés conformista tende a admitir determinadas noções de “bem” e “mal” em detrimento 
de outras para manter padrões socioculturais aceitáveis e dificultar a replicagem de 
ideias consideradas subversivas e inadequadas, embora, essa estratégia memética 
72 Resultado da pesquisa doutoral da autora, realizada na PUC/SP, em 1998.
73 No original: “Our normal view of ideas is also a normative view: it embodies a canon or an ideal about 
which ideas we ought to accept or admire or approve of.”
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não garanta fielmente que mentalidades malignas sejam cultivadas. A ascensão 
do Fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha são exemplos de mentalidades 
históricas malignas que foram consideradas normais em suas épocas.

Dennett (1995) é contundente ao falar dos preceitos éticos que as pessoas 
precisam assumir frente as suas ideias, principalmente, ao externalizá-las e 
compartilhá-las. De maneira intencional ou não, os “bons” e “maus” usos delas são de 
única responsabilidade de quem as proferiu, por isso a importância de cultivar apenas 
ideias benignas e úteis para as sociedades.

Na cultura participativa da Internet a metáfora do conteúdo viral é predominante 
e naturalizada. No entanto, Jenkins, Ford e Green (2014) não veem isso de forma 
positiva e afirmam que essa narrativa tem sido usada de maneira problemática ao 
sugerir que as pessoas são seres ingênuos e passivos, suscetíveis à dominação de 
“criaturas” midiáticas que infectam suas mentes sem que elas possam reagir com 
criticidade em suas escolhas.

A inconsistência da narrativa da viralização reside na predisposição para tornar 
patológico o comportamento de pessoas, entidades e circuitos computacionais de 
maneira indiscriminada. Jenkins e seus companheiros sugerem o emprego do conceito 
“mídia propagável” como um novo modelo participativo para a cibercultura e explicam:

[...] “mídia propagável” evita as metáforas da “infecção” e da 
“contaminação” que exageram em sua estimativa o poder das empresas 
de mídia e minimizam o poder de ação do público. Nesse novo modelo, 
o público tem um papel ativo na propagação de conteúdos, em vez de 
somente servir como portador passivo da mídia viral: suas escolhas, 
seus investimentos e seus interesses e propósitos, assim como suas 
ações, determinam o que ganha valor. (JENKINS; FORD; GREEN, 
2014, p. 46-47).

Nessa perspectiva, tanto as pessoas produtoras quanto as consumidoras de 
mídia passam a ser tratadas como participantes ativas na circulação de conteúdo. 
Sem subestimar uma as outras, as relações éticas tendem a ser mais simétricas. 

Os pontos de vista defendido por Dennett (1995), Jenkins, Ford e Green (2014), 
contribuíram para o meu interesse pela memética. Pesquisar sobre memes de internet 
como fragmentos socioculturais, com potencial para gerar benefícios ou danos sociais 
é muito excitante e desafiador diante da proliferação de imagens mediadas pelas TICs. 
Não me interessam os julgamentos ou defesas sobre o suposto fundamentalismo 
ateísta presente nas teorias de Dawkins e as pessoas que o seguem, nem, tampouco, 
remoer conflitos do campo da memética que evidenciam vieses mentalistas ou 
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comportamentais74. Meu interesse tem como foco compreender e analisar a pretensa 
transmissão cultural por meio de artefatos imagéticos difundidos na internet sob a 
perspectiva da cultura visual.

Como suporte teórico, encontrei nas pesquisas de Shifman (2014), Recuero 
(2012; 2014), Bentes (2015) e Chagas (2020a; 2020b), apontamentos sobre a 
memética condizentes com as perspectivas da cultura visual que abordam o estudo 
do meme como uma unidade de informação cultural potencializada pelas TICs 
vigentes, em cenários “visuocêntricos” (centrados nas percepções de pessoas com 
plena capacidade visual).

Recuero (2012) e Bentes (2015) realizaram estudos avançados por meio de 
metadados na área da comunicação sobre o “comportamento memético” nas redes 
de TICs e seus impactos na sociedade segundo pesquisas quantitativas e qualitativas. 
Shifman (2014) e Chagas (2020b), assim como eu, de forma mais minuciosa e 
específica, dedicam-se aos memes de internet como artefatos culturais com potencial 
para deflagrar variados discursos e influenciar comportamentos, ou seja, podem 
contribuir para a compreensão e transformação da realidade.

Segundo essas perspectivas teóricas os memes de internet podem ser descritos 
como:

[...] (a) grupos de unidades de conteúdos digitais que partilham 
características comuns de conteúdo, de forma e/ou de posição. 
Por exemplo: fotos de gatos engraçados com legendas partilham o 
tópico (gatos), forma (foto + legenda), e posição (humor). (b) Estas 
unidades são criadas com conhecimento umas das outras, a pessoa 
que publica a imagem “gato com legenda” baseia-se nos gatos de 
séries anteriores. (c) Estas unidades são distribuídas, imitadas e/ou 
transformadas através da internet por muitos usuários. Os memes de 
internet são expressões criativas multiparticipantes através das quais 
as identidades culturais e políticas são comunicadas e negociadas.75 
(SHIFMAN, 2014, p. 177, trad. livre). 

74 Perspectivas ou tendências meméticas descritas por Shifman (2014): a primeira onda foi designada 
de mentalista, a segunda onda foi chamada de comportamentalista e a terceira onda seria uma 
aglutinação de ambas, distinguida como memética inclusiva.
75 No original: “[…] (a) group of digital content units sharing common characteristics of content, form, 
and/or stance. For instance – photos featuring funny cats with captions share a topic (cats), form 
(photo + caption), and stance (humor). (b) These units are created with awareness of each other – 
the person posting the “cat with caption” image builds on the previous cats in the series. (c) These 
units are circulated, imitated, and/or transformed via the Internet by many users. Internet memes are 
multiparticipant creative expressions through which cultural and political identities are communicated 
and negotiated.”
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As imagens que compõem a figura 24 são exemplos de unidades de informação 
digital que partilham características meméticas em seus conteúdos, formatos e posição

Figura 24. Conteúdo, formato e posição do meme do caixão (Coffin Dance).
Fonte: Arquivo da autora.

Da esquerda para a direita, a figura 24 apresenta respectivamente os seguintes 
print screens: (1) interface do YouTube, (2) sistema de busca Google, (3) aplicativo 
gerador de figurinhas para WhatsApp Sticker detalles e (4) apresentação do jogo 
Coffin Dance Attack, na plataforma Play Store. Esses quadrantes foram coletados no 
dia 27 de maio de 2020 e possuem:

• conteúdos afins: parodias do meme do caixão;

• variação do formato: imagens fixas e em movimento – vídeo, figurinhas e 
jogo;

• Posição da categoria: humor e entretenimento.

Sobre os quesitos “conteúdo” e “posição” é importante salientar que a memética 
não faz distinção entre conteúdos considerados nocivos ou não a sociedade. Ela 
se atém a eles como dados capazes de fornecer elementos para compreensão da 
realidade. Um dos princípios éticos dos estudos da memética é a imparcialidade em 
relação a juízo de valor e de moralidade frente ao objeto estudado. (DENNETT, 1995; 
SHIFMAN, 2014). Neste sentido, os traços ou vestígios de conteúdos considerados 
benéficos ou maléficos à sociedade serão ressaltados e analisados conforme as suas 
predisposições e carga cultural.

O conteúdo do “meme do caixão”, por exemplo, é composto por representações 
de rituais de sepultamento comuns na cultura ganesa, mas ao ser deslocado do seu 
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contexto original, se reconfigura e passa a traduzir outros sentidos e significados, 
como: deboche, morbidez e falta de empatia com o luto de outra pessoa, mas também 
pode tomar a forma de uma sátira política.

Shifman (2014, p. 2) afirma que as ilustrações, as paródias e os remixes pinçados 
e estudados por pesquisadores que se interessam por memes de internet são “gotas” 
famosas em um “memetic ocean” (oceano de memes, em tradução livre). Embora 
não se saiba ao certo quando mídias propagáveis passaram a ser chamadas de 
memes no ciberespaço, o estudo de Chagas (2020a) descreve algumas curiosidades 
precursoras desse fenômeno ocorridas na década de 1990 a 1999 nos fóruns de 
discussão on-line, nos quais era comum o uso de trocadilhos, piadas e outros códigos 
de comunicação que “caiam na graça” de internautas e logo se multiplicavam.

Na cultura participativa da internet, usuárias e

[...] usuários parecem ter percebido que o conceito meme 
encapsula alguns dos aspectos mais fundamentais da cultura digital 
contemporânea. Como muitas aplicações da Web 2.0, os memes se 
difundem de pessoa para pessoa, mas também moldam e refletem 
as mentalidades sociais em geral. O termo descreve a reprodução 
cultural como impulsionada por vários meios de cópia e imitação - 
práticas que se tornaram essenciais na cultura digital contemporânea. 
[...] Neste ambiente, imitação e remixagem não são apenas práticas 
prevalecentes: tornaram-se pilares altamente valorizados de uma 
chamada cultura participativa.76(SHIFMAN, 2014, p. 4-6, tradução livre).

Nascidas na “era da Web 2.0” (também chamada de Web participativa), 
crianças muito pequenas que ainda não dominam os códigos da fala e da escrita 
convencional, em contato com as TICs, demonstram habilidade para utilizar códigos 
comunicacionais da internet. Na utilização da rede social do WhatsApp, por exemplo, 
rapidamente aprendem a gravar e enviar áudios e a identificar os significados dos 
emojis (“e”, imagem + “moji”, letra) e figurinhas em geral. No YouTube, a busca dos 
vídeos pode ser feita pela identificação da fala ou por associações das visualizações, 
facilmente selecionáveis com apenas um toque do dedo na tela.

Recuero (2012) ressalta que no estudo de grupos de conversação nas redes 
sociais da internet é possível detectar longos diálogos mediados por imagens digitais 
matriciais ou vetoriais. Elas são diversas: vídeos, fotografias, desenhos etc. Contudo, 

76 No original: “Users seem to have sensed that the meme concept encapsulates some of the most 
fundamental aspects of contemporary digital culture. Like many Web 2.0 applications, memes diffuse 
from person to person, but shape and reflect general social mindsets. The term describes cultural 
reproduction as driven by various means of copying and imitation – practices that have become essential 
in contemporary digital culture. […] In this environment, user-driven imitation and remixing are not just 
prevalent practices: they have become highly valued pillars of a so-called participatory culture.”
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tais imagens costumam apresentar um traço comum de teor humorístico predominante 
que sugere a ocorrência de conversas mediadas por memes. Isso acontece porque as 
modulações que geralmente acompanham as imagens são compostas por emojis e 
outros símbolos de reação e expressão de sentimentos.

A produção e compartilhamento de memes de internet mudaram a forma como 
as pessoas conversam na rede e a cada nova tecnologia desenvolvida para esse 
fim as interações ganham contornos ainda mais complexos de serem analisados. 
O que até dez anos atrás parecia ficção, como a realização de uma chamada de 
vídeo com a participação de diferentes gerações de uma mesma família na qual as 
pessoas interagem ao mesmo tempo por meio do telefone celular, hoje é realidade. 
Com a pandemia da Covid-19 que assolou o mundo em 2020 e, consequentemente, a 
necessidade do distanciamento social, essa prática tornou-se recorrente e necessária.

No contexto participativo da Web 2.0, a produção e compartilhamento de memes 
ganhou relevância positiva como estratégia de marketing e entretenimento, mas, 
também, acentuou demandas negativas devido a disseminação de notícias falsas e 
enganosas. Os efeitos dessas ações ultrapassam o ciberespaço e passam a transitar 
em ambientes virtuais e reais indeterminadamente. Desse modo, contribuem para a 
efetivação de uma simbiose na qual ambientes virtuais e reais se tornam extensão um 
do outro, influenciando comportamentos sociais.

Shifman (2014) analisa dois acontecimentos distintos que se tornaram memes 
difundidos mundialmente. O explosivo hit musical “Gangnam Style” do rapper 
sul-coreano Psy e a polêmica frase “Binders Full of Women”77 (pastas cheias de 
mulheres, em tradução livre), pronunciada por Mitt Romney, candidato à presidência 
dos Estados Unidos da América (EUA) em 2012. A autora aponta a capacidade 
intertextual alcançada por estes produtos como uma plausível explicação para seus 
sucessos meméticos, pois a intertextualidade é uma das principais atribuições 
desse tipo de artefato.

Fundada em perspectivas do campo da comunicação, Shifman diz que 
a intertextualidade fornece os elementos semânticos indispensáveis para as 
interpretações dos memes. Uma série de elementos comunicativos são necessários 
para que haja a emissão e o recebimento coerentes de uma determinada mensagem 
contida no meme. A compreensão da mensagem vai depender da capacidade do 
indivíduo receptor ao articular sua bagagem cultural para interpretá-la. Portanto, as 

77 Durante o segundo debate presidencial dos EUA, ocorrido no dia 16 de outubro de 2012, o candidato 
Mitt Romney usou a frase “Binders Full of Women” em resposta a uma pergunta sobre equidade salarial 
de mulheres e homens, referindo-se a arquivos com currículos de candidatas a vagas de emprego 
enquanto ele era o governador de Massachusetts. A frase foi considerada como uma humilhação para 
as mulheres, o que gerou uma série críticas políticas destinadas a Romney sobre “as lutas femininas” 
e uma farta produção de memes da Internet.
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apreensões podem ser diversas, distintas, coerentes e equivocadas, refletindo maior 
ou menor fidelidade a sua matriz difusora, a depender das condições fornecidas pelo 
canal emissor.

A farta produção e a velocidade de difusão de memes digitais são apenas 
o anúncio de suas potencialidades. Internautas, experientes ou não, pessoas 
que produzem e consumem este tipo de artefato, em um curto espaço de tempo 
conseguiram captar e absorver alguns aspectos fundamentais da cultura participativa 
– fenômeno que Dawkins nem imaginou ao cunhar as primeiras ideias sobre memes, 
antes do advento da Web 2.0. (SHIFMAN, 2014).

Essa dinâmica informacional participativa é marcada pela vigência de 
plataformas de criação e intercâmbio de conteúdo, tais como o YouTube, Twitter, 
Facebook, Wikipédia, Instagram, WhatsApp, TikTok entre outras redes sociais 
semelhantes. Essas plataformas já assumiram papel relevante na forma como as 
pessoas se informam, se entretêm, divulgam suas ideias e medeiam suas interações 
interpessoais.

Sem limitar possibilidades conceituais analíticas, Shifman (2014) discorre sobre 
três características atribuídas aos memes que são particularmente relevantes para a 
análise da cultura digital: (1) propagação gradual a partir de indivíduos à sociedade; 
(2) reprodução através de cópia, imitação e remixagem (ressignificação do produto), 
alterando frequentemente a forma e o conteúdo; e (3) difusão competitiva através 
de concurso e seleção, assim como a criação de ranking de hashtags. Acrescento 
a estes, um quarto atributo: o impacto social que pode ocorrer em escala individual 
ou coletiva.

A fanpage humorística “Índio da Depressão” mencionada anteriormente no 
texto, concentrava no Facebook até o dia 21 de maio de 2020 mais de 140.000 
seguidores. No Instagram, mais de 10.000 e no Twitter78, mais de 400. As imagens 
usadas como perfis do administrador e moderador dessas páginas são frequentemente 
reconfiguradas acompanhando acontecimentos de relevância social em âmbito local, 
nacional e internacional. 

As imagens da tabela 2 foram coletadas nessas plataformas e apresentam 
em suas composições gráficas e conceituais os três atributos do meme de internet 
discutidos por Shifman (2014): propagação; reprodução (cópia, imitação e remixagem); 
concurso e seleção e, ainda, a inclusão do impacto social provocado na recepção 
desse tipo de artefato.

78 Endereços eletrônicos disponíveis em: https://www.instagram.com/indio.drx/?hl=pt-br e  https://twitter.
com/indio_depre. Acesso em: 21 mai. 2020.
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1. Remixagem referente a eleição para a 
presidência do Brasil ocorrida em 2014 e o 
processo de impedimento da presidente eleita, 

postada no dia 09/12/2015 no Twitter.

2. Remixagem referente a comemoração 
natalina, postada no dia 24/12/2015 no 
Instagram.

3. Remixagem referente a comemoração 
por atingir o número de 30.000 seguidoras 
e seguidores no Facebook, postada no dia 
22/08/2015 no Instagram.

4. Remixagem referente a pandemia da 
Covid-19, postada no dia 21/03/2020 no 
Instagram.

5. Remixagem referente a pandemia da 
Covid-19, associada a narrativa do filme “Eu 
sou a lenda”, postada no dia 19/03/2020 no 
Facebook.

6. Detalhe da postagem da remixagem 5 ao 
lado. Destaque para a moderação, a audiência, 
o impacto e a propagação da postagem. 

Tabela 2. Representação dos quatro fundamentos meméticos na cultura digital.
Fonte: Arquivo da autora, 2020.
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 As páginas “Índio da Depressão” estão ativas nas redes sociais desde o ano 
de 2014 no Facebook e 2015 no Instagram e Twitter, períodos de suas primeiras 
postagens. Desde então, mantém um fluxo quase diário de atividade. Com a 
facilidade da convergência midiática as postagens feitas em uma rede social podem 
ser visualizadas automaticamente por meio de direcionamentos de hiperlinks de uma 
para as outras, otimizando a moderação das plataformas.

 As performances dos memes na internet são dependentes da moderação e da 
audiência que recebem, bem como do status de seu canal difusor. Esses elementos 
ditam o ritmo da propagação e do sucesso do meme na rede. Moderadores de perfis 
famosos nas redes sociais parecem ter compreendido a importância da manutenção 
da atividade das páginas, tal qual o relacionamento com as pessoas que as integram. 
Mas é importante ressaltar que, uma vez postada, a mensagem foge do controle da 
moderação porque alcança outros domínios de acesso e compartilhamento, e também 
fica sujeita as medidas legais79 que regulam o uso da internet.

Exponho dois episódios que refletem o alcance dos memes de internet e 
suas possibilidades discursivas. O primeiro, foi a entrevista de Mark Zuckerberg 
cedida ao site britânico BBC News, no dia 21 de maio de 2020, na qual o fundador 
do Facebook e controlador do Instagram afirmou que essas plataformas removeram 
desinformações sobre a pandemia do coronavírus citando a exclusão de postagens 
feitas pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, como exemplo.

  O segundo caso foi a publicação oficial do indeferimento do habeas corpus 
Nº 580653 – PE, no dia 20 de maio de 2020, impetrado pela deputada estadual Erica 
Clarissa B. C. de Moura (PSC-PE) no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para impedir o 
decreto Estadual de lockdown (confinamento total) em razão da grande contaminação 
pelo coronavírus em Pernambuco. No documento, o ministro relator do processo, 
Rogerio Schietti Cruz, em seus argumentos chamou de cenas dantescas as “[...] 
simulações de sepultamentos, com gracejos sobre as trágicas perdas de centenas 
de famílias [...]” (BRASIL, 2020), referindo-se a grande repercussão e remixagem do 
“meme do caixão”, tal qual os seus impactos na sociedade.

 Essas situações podem ser explicadas pelo fenômeno que Shifman (2014) 
chamou de “hypermemetic logic” (lógica hipermemética, em tradução livre) que seria 
a capacidade de um meme de permear e transitar com sucesso nas esferas digitais 
e não digitais. Vale, ainda, ressaltar a sua aptidão para impactar de forma relevante 
a sociedade tanto nas compreensões do ciberespaço quanto na chamada vida real. 
Seria uma espécie de onipresença “real/virtual” alterada e ampliada por condições 
específicas da cultura digital contemporânea.

79 A Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da Internet no Brasil. 
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 No quesito audiência, a formação das comunidades virtuais é uma característica 
eminente da cibercultura que merece destaque nas análises feitas sobre essa 
dimensão da vida social. As comunidades virtuais são formadas por um grupo de 
pessoas correspondentes entre si por meio de computadores interconectados, que 
trocam informações e/ou experiências on-line. Essa interconexão é majoritariamente 
feita por pessoas que compartilham ideias, credos e tem interesses afins. Pertencer a 
uma comunidade virtual requer um sentimento de ligação e de participação, mesmo 
que esse sentimento seja apenas imaginado e integrantes de tais grupos nunca, ou, 
raramente se comuniquem de fato. (LÉVY, 2003).

 Essas comunidades são inúmeras e diversas. Dentre elas é possível encontrar 
grupos fechados e abertos concentrados em plataformas populares como o Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter e outras mais restritas como WhatsApp, Blogs, LinkedIn, 
Pinterest, Tinder, etc. Essas plataformas encontraram no ramo empresarial uma fonte 
promissora de marketing digital e rentabilidade.

Jenkins, Ford e Green (2014) assim como Bentes (2015; 2018) alertam para a 
formação de nichos nas redes sociais da internet, ou seja, grupos virtuais compostos 
por um público extremamente segmentado que geralmente tende ao colapso da 
liberdade de pensamento e expressão.

É como se as pessoas, munidas de um gerador de memes, de um 
vídeo no Youtube, uma timeline e uma conta no Twitter se tornassem 
editorialistas de suas próprias crenças, falando para as bolhas 
do Facebook, dos seguidores, dos iguais. Uma audiência capaz 
de validar e chancelar o que é dito, produzindo pertencimento e 
identificação, ou o ódio e uma guerra memética impermeável, em 
que não há perdedores, pois ninguém se ouve e todos têm razão. 
(BENTES, 2016, on-line, p. s.n.).

Cada vez mais, as redes sociais on-line têm desempenhado um papel de 
concentração de ideias e sentimentos de “nicho”, aglomerando pessoas que só ouvem 
a si mesmas; que seguem, curtem e compartilham mensagens somente de perfis 
afins. Condição que não propicia a criação de espaço para a argumentação, outros 
pontos de vista e a democratização da internet de fato e de direito.

 No campo do ativismo político, Bentes (2015) chama a atenção para os 
equívocos da democratização digital, pois as condições de acesso à Web 2.0 não são 
iguais para todas as pessoas. As demandas e interesses são bastante diversificados a 
depender do capital financeiro, social e cultural do público. Quando há acesso à internet, 
as disputas de narrativas (busca por destaque) ganham proporções diferenciadas e 
muitas vezes desleais.
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“Esse contexto de um capitalismo informacional, cognitivo, no qual o 
conhecimento é o produto, chega a todos os meios sociais e também na favela, 
mesmo que de forma desigual e assimétrica.” (BENTES, 2015, p. 59). Desse modo, 
a produção, propagação e recepção de conteúdo na internet, dentre os quais estão 
os memes imagéticos, tendem a obedecer a essa lógica do capitalismo informacional, 
disputando narrativas, espaço e audiência.

3.2.1 Proposta de taxonomia para os memes imagéticos de internet

A proposta de taxonomia para memes imagéticos de internet exposta a seguir, 
foi bricolada com base nos estudos de Recuero (2006, 2007), Shifman (2014) e 
Chagas (2020b). Trata-se de uma síntese pontual para um fenômeno dinâmico e em 
processo de transformação. Portanto, não há a pretensão de esgotar as possibilidades 
taxonômicas de memes imagéticos, mas de fornecer elementos para as interpretações 
dos dados produzidos na pesquisa de campo que serão debatidas em mais detalhes 
no próximo link.

Ademais, endosso a declaração de Shifman (2014) quando afirma que as 
categorias meméticas estabelecem complementaridades entre si, sendo necessário 
articulá-las para refinar as compreensões sobre elas, pois os memes não são 
unidades isoladas de conteúdo facilmente apreensíveis. Eles conformam um conjunto 
semântico, uma coleção de compreensões hipertextuais sem as quais é difícil alcançar 
seus significados.

A tabela 3 classifica os memes imagéticos quanto a sua atividade memética na 
rede; a tabela 4, quanto aos gêneros e formatos; e a tabela 5, quanto as suas funções 
políticas.
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ATIVIDADE INCIDÊNCIA
FIDELIDADE

Capacidade de manter-se 
fiel ao meme original.

Replicadores (fidelidade alta): sua função principal é a 
informativa. É compartilhado sem sofrer qualquer tipo de 
alteração em seu formato e conteúdo.

Metamórficos (fidelidade baixa): possuem alto poder 
de mutação e recombinação, geralmente editáveis, são 
convites a interatividade.

Miméticos (fidelidade fixa): capacidade de adaptação, 
embora editáveis, conseguem manter características 
estruturais do gênero, formato e até de conteúdo.

FECUNDIDADE

capacidade de 
e s p a l h a m e n t o 
(propagação).

Epidêmicos (várias interfaces): possuem grande

fecundidade, se espalham amplamente na rede como 
uma epidemia, daí o emprego da metáfora da viralização.

Fecundos (interfaces específicas ou limitadas): não 
se tornam epidêmicos, mas se espalham por grupos 
menores, ou apenas por poucas interfaces.

LONGEVIDADE

Refere-se a capacidade 
de sobrevivência, quanto 
mais tempo de existência, 
maior sua chance de 
reprodutibilidade. Refere-
se também ao seu grau de 
evidência.

Persistentes (alta): permanecem evidentes de forma 
dinâmica ou ficam em evidência por um longo tempo.

Voláteis (baixa): possuem curto período de vida e, que 
após replicarem-se em um determinado período, são 
rapidamente esquecidos.

ALCANCE

Refere-se a audiência 
do público, podendo 
ser de maior ou menor 
abrangência.

Global: possuem capacidade pandêmica e alto poder 
para alcançar públicos em escala mundial.

Nacional: possuem capacidade para alcançar públicos 
em escala nacional.

Local: possuem capacidade para alcançar públicos em 
escala local e mais restrita.
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IMPACTO SOCIAL Refere-
se à capacidade de um 
meme causar maior ou 
menor impacto social 
devido a sua relevância e 
audiência.

Nota: A mobilização de 
hashtags na rede, por 
exemplo, pode diagnosticar 
o nível de impacto de um 
meme.

Alto: memes que conseguem mobilizar grandes 
audiências e muitas vezes promovem a “lógica 
hipermemética” descrita por Shifman (2014), ou seja, 
suas performances ultrapassam a esfera virtual on-line e 
passam a operar na esfera off-line da vida real. 

Moderado: memes que conseguem mobilizar audiências 
moderadas, geralmente, apresentam significativas 
performances de propagação em diversas interfaces da 
rede, às vezes, alcançam potência hipermemética, mas 
de leve atuação.

Leve: memes que conseguem mobilizar pequenas 
audiências, geralmente, concentram-se em públicos de 
nichos, mas não se transformam em hipermeméticos.

Tabela 3. Dinâmica dos memes imagéticos de internet.
Fonte: Arquivo da autora, 2020.

É importante salientar que a dinâmica dos memes de internet pode ser altamente 
afetada pela mobilização de contas virtuais comandadas por redes de bots – usuários 
robôs –, que atuam espalhando massivamente determinada publicação. Essa ação, 
quando burla e desrespeita os códigos de conduta legais da internet, pode resultar em 
falso impacto de audiência ou provocar espalhamento por influência, ou seja, quando 
pessoas reais compartilham, cientes ou não, publicações disseminadas por robôs.

Relembro as investigações da “CPI das fake News” propagadas durante as 
eleições para presidência do Brasil ocorridas em 2018 e sua repercussão durante o 
mandato de Jair Bolsonaro. Pesquisas realizadas conjuntamente nas universidades de 
São Paulo (USP) e do Rio de Janeiro (UFRJ) apontaram que robôs virtuais apoiaram 
as manifestações pró-governo e contra o Congresso Nacional em 15 de março de 
2020. Segundo o estudo, 55% dos tuítes que promoveram a “hashtag #bolsonaroday” 
foram postados por perfis robôs. (PADUAN, 2020).
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GÊNERO FORMATO / DESCRIÇÃO
IMAGE MACRO Gênero derivado da expressão inglesa “macro instruction”, 

usada na ciência da computação como uma regra ou padrão 
de programação. Embora possuam outros formatos, o mais 
conhecido é composto por um quadrante fotográfico, cuja 
imagem é sobreposta por uma legenda caricata, escrita com 
letras maiúsculas brancas e bordas pretas, utilizando a fonte 
tipográfica Impact. Essa tipografia também é considerada 
um meme imagético por sua ampla difusão no campo da 
comunicação visual devido a facilidade de leitura e compreensão 
do texto. Erros de ortografia intencionais e exagerados são 
usados   com frequência para dar efeito humorístico neste 
gênero. Esses erros, também conhecidos como “tiopês” – 
expressão criada com base na palavra “tipo”, escrita errada: 
“tiop” (INOCÊNCIO; PAIVA, 2014), compõem um conjunto 
linguístico conhecido como “internetês”, a linguagem da 
internet. As composições “imagem/texto” são ocasionalmente 
editadas e reconfiguradas para ganharem outras narrativas, 
essas por suas vezes, em geral, obedecem a enunciados 
provocativos e reativos. Exemplo: Figura 15, “Darth Vader 
em... Guerra na pororoca”, usada na abertura deste link.

LOLcats / LOLdogs

(animais 
engraçados e fofos)

Fotos de gatos acompanhadas de legendas que geralmente se 
referem a situação mostrada na foto. O nome do gênero é um 
composto da sigla “LOL” (gargalhada) e a palavra “gato”. Foi 
a primeira manifestação do gênero “image macro”, difundida a 
partir de 2007 em chats. Variações no conceito LOLcat incluem 
legendar fotos de outros animais em um estilo semelhante 
(por exemplo, LOLdogs para cães, etc.). Exemplos: “Gato 
entrevistado”80.

LOLíticos

(Piadas políticas)

É uma variação do gênero LOLcats, onde a “image macro” de 
animais é substituída por fotos e legendas que fazem referência 
a política no seu sentido mais amplo como construção social 
do poder e no seu sentido restrito como sistema de governo 
e suas/seus representantes. Apesar de ser variante de um 
formato imagético estático, esses memes também podem ser 
facilmente encontrados em vídeos, GIFs e figurinhas virtuais. 
Exemplo: “Não virarei meme!”81

PHOTO FADS

(Releituras clichês)

Gênero performativo que inclui fotos, vídeos ou figuras 
encenadas por pessoas que imitam posições ou ações em 
diversas configurações, geralmente com o propósito de postar 
a produção nas redes sociais para que o meme original seja 
reconhecido. Exemplo: “Fotos de turistas com a estátua de 
Carlos Drummond de Andrade”82.

80 Conteúdo disponível em: https://www.museudememes.com.br/sermons/gato-entrevistado/. Acesso 
em: 2 jun. 2020.
81 Conteúdo disponível em: https://static.poder360.com.br/2017/05/18581790_1580399808660164_65
8243818070669281_n.jpg. Acesso em: 2 jun. 2020.
82 Conteúdo disponível em: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51944-leitores-com-a-estatua-
de-carlos-drummond-de-andrade. Acesso em: 2 jun. 2020.
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FACEAPP

(Metamorfose de 
face)

Fotos e vídeos que usam tecnologia de rede neural baseadas 
em inteligência artificial para gerar transformações realistas de 
faces automaticamente. Uma combinação de traços faciais é 
acionada pela fotografia do usuário para configurar o modelo 
desejado. Os modelos mais famosos são as transformações 
etárias e de gêneros das pessoas. O aplicativo Faceapp usa 
provedores de serviços em nuvem terceirizados (Google Cloud 
Platform e Amazon Web Services) para processar e editar as 
imagens. Exemplo: “Quando alguém diz que pareço com o 
índio da depressão”83.

FLASH MOB

(Rápida 
mobilização)

Fenômeno performativo no qual um grupo de pessoas reunir-
se repentinamente em um espaço público e simultaneamente 
realizam um determinado ato. Depois disso, deixam a cena 
rapidamente como um flash fotográfico. O ato público pode 
assumir muitas formas: danças frívolas, congelamentos no 
lugar, caminhadas de zumbis, despir-se subitamente. Os 
encontros, que geralmente são coordenados pelas redes 
sociais, costumam ser registrados em vídeos e depois postados 
no YouTube para que as cenas sejam compartilhadas. Exemplo: 
“Un Violador en tu camino”84.

LIPSYNCH / LIP 
SYNC

(Dublagem ou 
sincronia labial)

Vídeos performativos nos quais uma pessoa ou um grupo de 
pessoas é filmado combinando seus movimentos labiais com 
uma música popular ou o áudio de outro vídeo. Exemplo: 
“Luciano Rosso / Dance Monkey”.85

MISHEARD LYRICS

(Paródia fonética)

Performance parodiada que imita uma coreografia e reproduz 
cenários um videoclipe famoso, no qual a música é recriada 
por meio de uma tradução equivocada da letra. A tradução 
costuma ser feita com base no som fonético das palavras da 
música original, como se fosse o som de uma palavra mal 
ouvida.

Exemplo: “Vu Pra Cametá - Banda Paranoia - Gangnam 
style”86.

RECUT TRAILERS / 
RETRAILER

(Paródia de trailer 
de filmes)

Vídeo remixado que usa imagens de um filme ou de seu trailer 
oficial para criar um contexto completamente novo ou diferente 
do material original, interferindo muitas vezes no gênero, 
formato e classificação indicativa do filme. Exemplo: “Shazam 
- Trailer Paródia”87.

83 Conteúdo disponível em:  https://www.facebook.com/Indio.Drx/
photos/a.728474447230235/1546196798791325. Acesso em: 15 jun. 2020.
84 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mjhGYeKHkbQ. Acesso em 15 jun. 
2020. 
85 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NTCJM3LnJb0. Acesso em 15 jun. 
2020.
86 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tef0sSbw0mU. Acesso em 15 jun. 2020.
87 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9A31wSGFWsU. Acesso em: 15 jun. 
2020.
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STOCK 
CHARACTER 
MACROS

(Caráter 
conservado em 
estoque)

Imagens caricatas que realçam estereótipos explicitamente. 
Geralmente são construídas a partir de um recorte facial (de 
animais ou pessoas) sobreposto a um fundo raiado com as cores 
do arco-íris. A representação do arco-íris deriva da expressão 
“puke rainbow” (vomitando arco-íris) que surgiu nos EUA com 
a veiculação de um post feito por um blogueiro no qual contava 
que comeu doces coloridos e vomitou um arco-íris. Essa alusão 
se espalhou e passou a significar uma espécie de escárnio 
“fofo”. Uma variação desse formato acrescenta legendas sobre 
a imagem com conteúdo politicamente incorreto ou algum tipo 
de conselho inapropriado. Exemplos: “Successful Black Man e 
Advice Dog”88.

RAGE COMICS

(Expressões faciais 
em H.Q.)

São tirinhas em quadrinhos produzidas com personagens 
conhecidas como “rage faces”, geralmente criados com um 
software de desenho simples, como o Microsoft Paint. Os 
quadrinhos costumam narrar experiências da vida cotidiana 
e terminam com uma piada. Mas nem todas as figuras 
expressam raiva como sugere a nomenclatura. Tornou-se cada 
vez mais popular a criação de quadrinhos usando aplicativos 
da web, frequentemente chamados de “geradores de raiva 
em quadrinhos” ou “criadores de raiva”. Uma variação deste 
gênero possui o formato de vídeo. Exemplo: “Rage Comics - In 
Real Life”89.

TROLLS

(Troladores)

O gênero “troll” derivou da expressão “trolling for suckers” 
(lançando a isca para os otários). Os trolls são personagens 
similares aos usados nas “rage comics” e seus comportamentos 
inadequados visam desestabilizar uma discussão e irritar 
outras pessoas. Os “trolls” são arquétipos debochados da rede 
(WEB), que vivem “trolando” (aplicando trote) outros usuários. 
Exemplo: “Meme Faces”90.

表情 (BIǍO QÍNG)

(Expressão facial)

Embora mantenham similaridade com as “rage comics” 
os memes biaoqing evoluíram para um formato exclusivo 
da internet chinesa, expressando traços culturais bastante 
específicos dessa cultura. Geralmente são compostos por 
uma imagem (ou animação) e uma legenda formando um jogo 
semântico sarcástico, costumam ser usados como substitutos 
de palavras e frases na conversação das redes sociais. 
Exemplo: Gifs “阿尻的故事” (A História de Ajiri)91.

88 Conteúdo disponível em: https://www.facebook.com/Successful-Black-Man-106144092801473> e 
https://www.facebook.com/advice.dog. Acesso em 15 jun. 2020.
89 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Sqh-_2LhXBk. Acesso em 15 jun. 2020.
90 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3-Bzm0I0WpM. Acesso 
em 15 jun. 2020.
91 Conteúdo disponível em: https://www.zcool.com.cn/work/ZMzc4OTE3NzI=/3.html. Acesso em 15 jun. 
2020.
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HASHTAGS

(Marcadores de 
conteúdo)

São palavras-chave ou termos associados a uma informação, 
tópico ou discussão que se deseja indexar de forma explícita 
nas redes sociais. A indexação é composta pelo símbolo do 
“jogo da velha” (#) antes da palavra, frase ou expressão. Esse 
recurso permite que as publicações em redes sociais que 
usem a mesma hashtag possam ser facilmente encontradas 
e causem grande impacto por sua relevância e aderência de 
seguidores. Exemplo: “#EleNão”92.

FILTROS DE 
REALIDADE 
ALMENTADA (AR)

Recursos disponíveis em algumas redes sociais que permitem 
ao usuário manipular ferramentas para adicionar sobreposições 
de efeitos sobre suas fotos ou vídeos durante o uso da câmera. 
Geralmente, os recursos de RA são programados para detectar 
o rosto e fornecer opções de edição como make, comédia, 
efeitos mágicos, zodíaco, caricaturas de animais, entre outros. 
Exemplo: “Live do padre”.93

GIF - GRAPHICS 
INTERCHANGE 
FORMAT (Formato 
para intercâmbio de 
gráficos)

É um formato de imagem de bitmap e PNG que pode ser 
usado para imagens estáticas ou imagens animadas, mas 
o GIF não é, de fato, um vídeo. Além de não possuir áudio, 
ele é uma montagem de imagens de baixa compressão que, 
quando visualizadas, dão o efeito de movimento. As imagens 
com este formato podem ser compartilhadas com baixa taxa 
de transferência de internet, propiciando a sua disseminação e 
popularização. Exemplo: “App Brasil Giphy”.94

C H A L L E N G E S 
(Desafios)

Vídeos, geralmente produzidos em aplicativos de redes sociais 
como o TikTok e Kwai, nos quais as pessoas realizam qualquer 
ação (sim, absolutamente qualquer tipo de ação) e desafiam 
outros usuários a fazerem o mesmo. No Brasil, esse fenômeno 
passou a ser chamado de “Evoluiu Challenge” onde a pessoa, 
ao som de uma música, mostra a evolução de uma maquiagem 
ou transformação de look através de cortes secos durante 
o vídeo. Exemplo: “#DontRushChallenge, o novo desafio da 
internet”95.

92 Conteúdo disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/
politica/1537989018_413729.html.  Acesso em 15 jun. 2020.
93 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GBsq8SVRiXA. Acesso em: 15 jun. 
2020.
94 Conteúdo disponível em: https://giphy.com/explore/brasil. Acesso em: 15 jun. 2020.
95 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iiY11LIafhs. Acesso em: 15 jun. 2020.
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STICKER

(Figurinhas 
virtuais)

São figuras produzidas e disponibilizadas em aplicativos de 
edição de imagens associados aos dispositivos de conversação 
das redes sociais.  Alguns aplicativos geradores desse formato 
permitem a pessoa usuária produzir figurinhas personalizadas 
utilizando ferramentas intuitivas e de fácil edição. As figurinhas 
virtuais, assim como os GIFs podem ser compartilhadas com 
baixa taxa de transferência de internet, propiciando a sua 
disseminação e popularização. Exemplo: Como criar seu 
sticker (Figurinha/Adesivo)96.

DO IT YOURSELF - 
DIYs

(Faça você mesmo)

Vídeos de tutoriais geralmente concentrados em plataformas 
como o YouTube e Facebook que ensinam ou demonstram o 
passo-a-passo de como fazer algo. Transformou-se em um 
movimento que incentiva a criação de diversos produtos, como 
móveis, equipamentos eletrônicos, brinquedos, cuidados com 
o corpo, etc. No geral, o termo refere-se a qualquer coisa 
projetada, modificada ou fabricada pela própria pessoa, sem 
a ajuda de profissionais. É o famoso “faça com as próprias 
mãos”. Ironicamente, o fenômeno se tornou uma tendência de 
comportamento e um produto tão rentável a ponto de empresas 
e profissionais também aderirem a esse nicho mercadológico. 
Exemplo: “Ideias incríveis”.97

Tabela 4. Gêneros de memes imagéticos de internet.
Fonte: Arquivo da autora, 2020.

 

Tay (2020) discute sobre a LOLítica (gênero de memes políticos) como 
uma tendência variante do humor político das mídias tradicionais que combina 
potencialidades dos memes de internet e o humor político. A autora demonstra em 
estudos contextualizados nos EUA que produtores e consumidores dos “bens” da política 
contemporânea – independentemente de quais “bens” sejam – já compreenderam a 
importância simbólica e significativa desses artefatos para a formação de audiência, 
militância partidária e ativismo político, por isso têm apostado nessa demanda.

Chagas (2020b), na mesma direção, analisa dados produzidos no contexto 
brasileiro com o objetivo de apresentar o meme como uma categoria capaz de 
problematizar o debate político devido ao seu potencial retórico e persuasivo.

Nas palavras do autor, memes políticos podem ser concebidos como:

[...] fórmulas discursivas ou artefatos culturais que, a partir de uma 
interação com seus congêneres, e através de um processo de 
circulação em diferentes redes sociais, são capazes de despertar ou 

96 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wVSA2k2XF2s. Acesso em: 15 jun. 
2020.
97 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCcQeJmGXpa_t03Zjrl8Aq4g/featured. 
Acesso em: 15 jun. 2020.
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demonstrar o engajamento político do sujeito, ou ainda socializá-lo com 
o debate público, através de uma linguagem metafórica e orientada à 
construção de um enredo ou enquadramento próprios que fazem uso, 
muitas vezes, de referências da cultura popular. (CHAGAS, 2020b, p. 
263-264).

 

 No entanto, é importe salientar que os usos e abusos do fenômeno meme 
no debate político também podem desencadear “processos de despolitização” 
(SHIFIMAN, 2014), nos quais aspectos políticos e críticos são diminuídos a favor de 
pura diversão, ou até mesmo, usados para fins ilegais, como detração de pautas de 
reivindicações ou de pessoas públicas.

A tabela abaixo apresenta e descreve algumas funções dos memes políticos. 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO
Instrumentos de 
persuasão ou defesa 
política

Memes produzidos ou ressignificados com o objetivo 
publicitário a favor ou contra uma agenda específica: 
individual e/ou coletiva. Exemplo: “#MarqueteirosDoJair”98. 

Ação popular Memes produzidos ou ressignificados com o intuito de 
expressar intenções ou comportamento coletivo de grupos 
ou populações, através dos quais opiniões e identidades 
diversas são equacionadas e negociadas em nome de um bem 
comum, no entanto, essa tendência democrática nem sempre 
atua de fato para a equidade social. Exemplo: Campanha 
“#todospelaamazônia”99, promovida pela Organização não 
governamental ambiental Greenpeace em 2019.

Expressão e 
discussão pública

Memes produzidos ou ressignificados como reação a um 
acontecimento de evidência política geral ou específica; 
costumam expressar, com apelo jocoso, as expectativas, 
aprovações e reprovações de internautas sobre o contexto 
político. Exemplo: Dilma - Saudação à Mandioca (REMIX)100.

Ativismo em 
regimes de governos 
totalitários

Memes produzidos ou ressignificados em países de governos 
não democráticos, nos quais há alguma forma de repressão 
a liberdade de expressão. O conteúdo tende a ser implícito e 
cauteloso para que não seja censurado. Exemplo: Macros “
表情” (biǎo qíng) Xi Jinping.101 

Tabela 5. Função política em memes imagéticos de internet.
Fonte: Arquivo da autora.

98 Conteúdo disponível em: https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1053004699463536640/photo/1. 
Acesso em 16 jun. 2020.
99 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLgypAGt9KjpCyL2IBwWkqQ9Gme5HgIf_J. Acesso em: 16 jun. 2020.
100 Conteúdo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZMFX84cZpPM. Acesso em: 16 jun. 
2020.
101 Conteúdo disponível em: http://www.kankandi.com/bq/baozoubq/15580.html. Acesso em: 16 jun. 
2020.
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 Finalizo este link ressaltando a necessidade da educação da cultura visual 
como contributo para o desenvolvimento de práticas educativas críticas no tocante 
aos memes de internet que parecem desempenhar performances cada vez mais 
complexas e deliberativas frente a realidade social. 

Os memes digitais são muito mais visuais do que seus antecessores, seus 
formatos imagéticos fortalecem a integração entre aspectos sociais, políticos 
econômicos e a cultura popular, embora possam, aparentemente, demonstrar 
ingenuidade ao fazer piadas de estilo Kitsch com assuntos “sérios”.

Os aspectos visíveis e invisíveis dos gêneros meméticos, com seus formatos 
burlescos, teatrais, sedutores e persuasivos, tendem a diluir ou a tornar opacos limites 
que separam o belo do feio, o bom do mau-gosto, a alta e a baixa cultura, contribuindo 
para a ressignificação de valores éticos e estéticos.  Outra implicação dos memes 
imagéticos está relacionada à capacidade polissêmica, hipertextual e intertextual que 
estes artefatos acionam em suas performances na internet, bem como seus reflexos 
fora dela.

Os estudos da cultura visual preocupam-se com tendências e implicações 
como estas colocando-as sob suspeição crítica, buscando construir interpretações 
diversificadas para sistemas discursivos ambíguos e complexos.
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LINK 4. “QUANDO DIGO QUE ‘FASSO’102 
PEDAGOGIA NA UNIFAP...” EDUCAÇÃO DA 
CULTURA VISUAL NA FORMAÇÃO DOCENTE

Figura 25. Quando digo que “fasso” Pedagogia na UNIFAP. Pesquisa de campo, 2018.

Fonte: Arquivo da autora.

102 Opção pela manutenção da palavra “fasso” (faço) grafada incorretamente devido as características 
advindas do “tiopês”, isto é, a linguagem de internet na qual admite-se erros ortográficos de forma 
proposital. (INOCÊNCIO; PAIVA, 2014).
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Foi a rede que ensinou ao ameríndio a indolência. 
Foi a rede que nos tempos coloniais induziu aos 

gorduchos senhores e finas donzelas à preguiçosa 
sonolência das sestas. Foi a rede que ensinou ao 

mestiço a inconstância, e as migrações constantes.

(MONTEIRO, apud CASCUDO, 2003).

Em seu livro “Rede de dormir: uma pesquisa etnográfica”, Luís da Câmara 
Cascudo constrói uma respeitável antologia sobre a rede de dormir como uma 
representação material da cultura brasileira. Dentre as inúmeras citações que 
referenciam este artefato doméstico, fica evidente a relação com os costumes de nações 
indígenas que habitaram o Brasil desde a época da colonização portuguesa. Nessa 
compilação etnográfica, o autor resgata fatos históricos que ajudam a compreender 
aspectos sobre a tradição de dormir em rede e como construiu-se o estereótipo da 
indolência indígena como herança ancestral do povo ameríndio.

O relato do escritor Johan Nieuhof, viajante neerlandês que viveu no Brasil na 
época das Invasões holandesas, entre o ano de 1640 a 1649, descreve o seguinte:

Os brasileiros não possuem grande variedade de utensílios domésticos 
e seu maior cuidado é com a rede a que dão o nome de Ini. Estas são 
fabricadas de algodão, tecido em malhas, e têm, em geral, de 6 a 7 
pés de comprimento e quatro de largura. Quando vão dormir, amarram 
a rede a duas traves de sua tenda, ou em duas árvores, ao ar livre, a 
certa altura do chão, para evitar os animais daninhos e as exalações 
pestíferas da terra. Os Tapuias denominados Cariris fazem redes 
bem grandes, de doze e quatorze pés de comprimento, capazes de 
conter quatro pessoas. As portuguesas também fabricam lindas redes 
decoradas. (NIEUHOF, apud CASCUDO, 2003, p. 13).

A descrição de Nieuhof, além de fornecer pistas sobre a relação dos povos 
antepassados com a rede de dormir, também apresenta elementos para descrever 
a composição da imagem (figura 25), uma representação atual, usada na abertura 
do link 4. Trata-se de um meme do gênero image macro produzido e distribuído na 
internet com o intuito de satirizar os supostos modos de ser de estudantes do curso 
de Pedagogia da UNIFAP, aludindo aos costumes dos povos ameríndios de dormir em 
redes e aos estereótipos de indolência e ócio por parte das pessoas que herdaram 
essa tradição.

A rede de dormir, também conhecida como maca ou maqueira, é um utensílio 
bastante comum na Amazônia, é um símbolo muito importante para as populações 
ribeirinhas que habitualmente a usam para dormir, descansar, balançar, acalantar 
crianças, acomodar enfermos, etc. Geralmente, mantem-se uma relação de apego 
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e intimidade muito grande com a rede a ponto de ser tratada como um artefato de 
uso pessoal e intransferível, onde encontra-se alento nos momentos de reflexão e 
introspecção espiritual.

A rede também é muito utilizada como leito durante as longas viagens de barco 
pelos rios amazônicos. Elas costumam ser atadas uma ao lado da outra, separadas 
por poucos centímetros de distância, formando uma espécie de grande teia multicolor, 
como casulos onde as pessoas viajantes se envolvem para descansar e dormir 
enquanto seguem aos seus destinos.

O quadrante fotográfico utilizado na composição da figura 25 detalha aspectos 
de um espaço de convivência da UNIFAP. Em 2016, algumas áreas de convivência 
foram construídas no Campus Universitário Marco Zero com o objetivo de proporcionar 
a comunidade acadêmica espaços para o descanso nos intervalos de estudo e 
trabalho. Dentre as benfeitorias, foi construído um “redário”, um local composto por 
redes atadas embaixo de árvores onde as pessoas podem desfrutar da sombra e 
clima ventilado. Durante os dias ensolarados é muito comum a ocupação do redário 
por parte de estudantes que geralmente se reúnem para descansar, ler e conversar.

Assim, é possível inferir que a sátira do meme (figura 25), ao mesmo tempo em 
que pode gerar deboche por sugerir a ociosidade de estudantes do curso de Pedagogia, 
também pode ser interpretada como uma situação de honra e satisfação por parte das 
pessoas que se reconhecem como herdeiras da tradição de usufruir da rede. Ou seja, 
passa a ser uma satisfação de poucos o prazer de desfrutar desse hábito em um 
lugar como a Universidade que, tradicionalmente, é conhecida pela produção de “alta 
cultura”, conhecimento científico, sobrepondo-se as práticas culturais populares.

Por meio dessa narrativa também é possível detectar capilaridades de 
estereótipos sobre a docência, mas especificamente, sobre a formação profissional 
em Pedagogia. Alguns desses preconceitos foram mencionados e discutidos pelos 
colaboradores da pesquisa durante as reuniões do grupo focal. Eles demonstraram 
familiaridade, incômodo e criticidade com as chacotas contidas em alguns discursos 
sobre o curso de licenciatura em Pedagogia.

O grupo focal, diante da figura 25, ao ser estimulado a falar a respeito das 
generalizações, bordões e deboches sobre a formação docente em Pedagogia se 
pronunciou dizendo:

1- Existem pontos positivos e negativos nessa imagem (figura 25), 
primeiro porque brinca com uma situação muito grave que é a 
importância da Pedagogia para a sociedade, depois porque associa 
o estudante como alguém folgado e sem compromisso. Como se 
a gente que estuda a licenciatura fosse menos importante que 
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alguém que estuda uma graduação de engenharia ou medicina. 
Quando alguém faz esse tipo de brincadeira de mau gosto comigo, 
eu pergunto: quem forma quem? [...] Porque o professor tem papel 
decisivo na formação de todas as outras profissões. (Trechos 
extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

2- Ah... Eu já cansei de brigar por causa desse tipo de preconceito com 
a gente que estuda Pedagogia. É uma sandice maior que a outra. 
Mas eu falo com muita propriedade, se eu não estudasse pra 
valer, eu não teria chegado até aqui, quase no final do curso, 
porque é preciso ler muito e estimular várias inteligências. 
Mas o pior é saber que a educação como um todo é muito 
desvalorizada. Quando a gente estuda Pedagogia aprende de 
fato a reconhecer o valor de cada profissional da educação. 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

3- Eu acho muita graça desses memes sobre a Pedagogia. Um mais 
absurdo que o outro. Mas é bom pra gente pensar a respeito. 
Foi uma das maiores felicidades da minha vida conseguir entrar 
na universidade, então, é muito difícil lidar com os estereótipos 
negativos que muitas pessoas têm sobre a Pedagogia. Eu 
me pergunto se ensinar crianças a serem adultos melhores 
parece pouco para a sociedade? Mas no fundo, no fundo, 
essa imagem faz a gente parar para pensar nos desafios da 
nossa profissão, principalmente, aqui no Amapá. Só o fato 
de sermos amapaenses já nos atribuem estereótipos de pessoas 
intelectualmente inferior, algumas pessoas não têm a menor noção 
de como a gente vive aqui. (Trechos extraídos de conversa com o 
grupo focal, 11/08/2018).

4- Isso tudo faz a gente refletir sobre vários assuntos, mas o que 
eu quero falar é sobre o fato de associar os estudantes da 
Pedagogia, os amapaenses em geral, a pessoas preguiçosas 
só porque a gente gosta de dormir ou descansar na rede. Mas 
esse é um hábito de muitos outros brasileiros também. [...] Eu 
entendo que a palavra “fasso” escrita errada é uma brincadeira 
como se a gente que estuda pra ser professor não soubesse nem 
escrever direito. No curso, a gente estudou sobre a história da 
Pedagogia e conseguiu entender que esse preconceito é histórico. 
(Trechos extraídos da conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

De maneira simples e informal, os participantes expuseram seus pontos de vistas 
sobre o conteúdo da imagem apontando problemas, dilemas, desafios e incertezas 
sobre a formação de docentes pedagogos. Eles ressaltam aspectos culturais gerais 
e específicos que ajudam a diagnosticar o curso de Pedagogia como um campo 
científico que possui a educação como seu objeto de estudo. Seus posicionamentos 
a respeito da figura 25, dentre outros, subsidiaram os eixos da explanação a seguir.
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4.1 Aspectos da formação docente em Pedagogia no Amapá deflagrados por 
imagens

O destaque em negrito do trecho 1, “Como se a gente que estuda a licenciatura 
fosse menos importante que alguém que estuda uma graduação de engenharia ou 
medicina”, de alguma maneira, refere-se à existência de uma disputa histórica por 
reconhecimento e posição no mercado de trabalho entre as áreas do conhecimento, 
situação que geralmente enaltece determinados campos científicos e ignoram outros, 
criando, muitas vezes, abismos hierárquicos que se refletem diretamente na formação 
acadêmica e na posição profissional.

As pesquisas de Gatti; Barreto (2009) e Louzano, et al. (2010), assim como 
os dados do Observatório do Plano Nacional de Educação (OPNE)103 de 2020, 
demonstram haver uma assimetria relevante dos marcadores sociais (raça, classe 
e gênero) entre os perfis de estudantes que ingressam, permanecem, concluem e 
evadem dos cursos de Ensino Superior. Os cursos tradicionalmente elitizados como 
medicina e engenharias, por exemplo, apesar das iniciativas das políticas afirmativas 
para diminuir as desigualdades, ainda mantém um efetivo de pessoas do gênero 
masculino, brancas, de classe alta e média, majoritariamente.

Os cursos de licenciatura no Brasil, apesar de apresentarem uma escala 
ligeiramente desigual quanto ao status que ocupam entre si, possuem um quantitativo 
predominantemente de estudantes do gênero feminino, de pessoas autodeclaradas 
brancas, de classes média e baixa. Os indicativos demonstram também, uma leve 
ascensão do quantitativo estudantil de pessoas declaradas como pardas, pretas e 
indígenas, respectivamente, nos cursos de formação docente dentre aquelas que não 
se declaram brancas.

Gatti e Barreto (2009) apontam a feminilização da docência com o percentual 
de 75,4% de mulheres e 24,6 % de homens. Segundo as autoras, este não é um 
fenômeno recente, apesar de ter sofrido leves mudanças no decorrer do tempo. Elas 
explicam que desde

[...] a criação das primeiras escolas normais, no final do século XIX, 
as mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério das 
primeiras letras. A própria escolarização de nível médio da mulher 
se deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, 
permeados pela representação do ofício docente como prorrogação 
das atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela 

103 O Observatório do Plano Nacional de Educação (OPNE), lançado em 2013, é uma plataforma on-line 
vinculada ao Ministério da Educação Brasileira, construída para divulgar e popularizar os indicadores 
de monitoramento das 20 metas e 254 estratégias do Plano Nacional de Educação - PNE LEI N° 
13.005/2014, propostos para o período de 2014 a 2024, além de fornecer estudos sobre políticas 
públicas educacionais de todo o país. (OPNE, 2020, on-line).
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educação. Forte determinante da entrada da mulher no mercado de 
trabalho, a carreira do magistério expandiu-se por meio de um padrão 
altamente segmentado do ponto de vista do gênero, seja em relação 
a outras carreiras, seja com respeito à própria carreira docente, a 
qual durante muitas décadas reservou aos homens as funções de 
mando nos sistemas educativos (direção e supervisão), enquanto 
as mulheres ficaram restritas às salas de aula. (GATTI; BARRETO, 
2009, p. 161-162).

Os estudos de Louzano, et al. (2010), Gatti e Barreto (2009) também demonstram 
que o curso de Pedagogia, mais especificamente no âmbito da licenciatura, 
historicamente vem sendo ocupado dominantemente por estudantes mulheres, de 
classe média e de baixa renda, autodeclaradas brancas. Ainda em conformidade 
com a feminilização da docência, “[...] especialmente no magistério das séries iniciais 
do ensino fundamental e da educação infantil, as mulheres constituem igualmente 
a maioria absoluta dos estudantes de Pedagogia: 92,5% na atualidade.” (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 162).

A análise do perfil socioeconômico dos participantes desta pesquisa, em sintonia 
com os dados nacionais, também evidenciou que a maioria do grupo é constituído por 
mulheres. No entanto, o percentual de pessoas autodeclaradas como pardas e pretas 
é maior do que o de pessoas brancas, todas advindas de classe econômica baixa, 
assinalando em seus relatos muitas dificuldades para acessarem e se manterem no 
Ensino Superior.

A autodeclaração afroindígena, apesar de não oficial, foi adotada por um dos 
integrantes do grupo, o que provocou o debate sobre a dificuldade de definir a raça/
cor com base na declaração contida no documento de registro de nascimento e na 
dimensão subjetiva da pessoa, ou seja, como ela de fato se percebe e se vê. Em 
alguns casos, o registro oficial não traduz o sentido de pertencimento construído ao 
longo da vida. Não à toa, esse ponto da autodeclaração “raça/cor” foi amplamente 
discutido no primeiro link desta pesquisa.

Nos destaques em negrito do trecho 2, “Mas eu falo com muita propriedade, se 
eu não estudasse pra valer, eu não teria chegado até aqui, quase no final do curso, 
porque é preciso ler muito e estimular várias inteligências” e “Quando a gente estuda 
Pedagogia aprende de fato a reconhecer o valor de cada profissional da educação”, 
despontam a discussão sobre os princípios teóricos do curso de Pedagogia e da 
formação docente.

O curso superior de Pedagogia de forma padronizada, foi instituído no ano de 
1939 pelo Decreto-Lei n. 1.190/1939, regido pela Faculdade Nacional de Filosofia, 
a partir do qual passou a ser ofertado em duas titulações diferentes: bacharelado e 
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licenciatura. O bacharelado destinava-se a formação de técnicos em educação e a 
licenciatura, à formação de professores. (BRASIL, 1939).

Atualmente, depois de passar por diversas mudanças e atualizações em suas 
legislações, buscando superar a dicotomia entre o bacharelado e a licenciatura, a 
graduação em Pedagogia segue sendo ofertada em quase todas as IES do país nas 
modalidades presencial e a distância. Todavia, a maior parte dessas instituições, 
públicas e privadas, precisaram se ajustar a licenciatura com o currículo integral para 
formar o profissional da educação, licenciado para a docência.

É importante ratificar que a ciência pedagógica104 “[...] é mais ampla que a 
docência, educação abrange outras instâncias além da sala de aula, profissional da 
educação é uma expressão mais ampla que profissional da docência, sem pretender 
com isso diminuir a importância da docência.” (LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 34).

Essa compreensão ressalta o compromisso com a formação qualitativa 
desse profissional devido as múltiplas funções que o mesmo pode desempenhar em 
diversos contextos educativos. Em sintonia com esta maneira de abordar a questão, 
é pertinente dizer que a

[...] pedagogia é uma reflexão teórica baseada nas práticas educativas 
e sobre elas. Investiga os objetivos sociopolíticos e os meios 
organizacionais e metodológicos de viabilizar os processos formativos 
em contextos socioculturais específicos. Todo educador sabe, hoje, 
que as práticas educativas ocorrem em muitos lugares, em muitas 
instâncias formais, não-formais, informais. Elas acontecem nas 
famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios de 
comunicação e, também, nas escolas. Não é possível mais afirmar 
que o trabalho pedagógico se reduz ao trabalho docente nas escolas. 
(LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 33).

Neste sentido, os cursos superiores de Pedagogia, conforme as suas 
autorizações de funcionamento, formam profissionais da educação para desempenhar 
múltiplas funções, uma delas é a docência. As matrizes curriculares desses cursos, em 
geral, buscam de maneira desafiadora, promover a interdisciplinaridade de saberes 
necessários para a formação integral do corpo discente.

A abrangência do trabalho pedagógico está exposta na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira (LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e 
considera como profissionais da educação escolar básica as pessoas que exercem a 

104 Devido as delimitações da pesquisa, neste trabalho, os estudos sobre os princípios e aportes 
teóricos específicos da ciência pedagógica e a sua história não são aprofundados, mas recorre-se a 
eles quando necessário, para fundamentar a escolha do “universo” da pesquisa de campo que se trata 
de um curso de licenciatura em Pedagogia, conforme exposto no segundo link deste trabalho.



175.....................................................................................

função e são formadas em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC/
BRASIL), assim como:

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção 
e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 
doutorado nas mesmas áreas;

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em área pedagógica ou afim;

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à 
sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;

V – profissionais graduados que tenham feito complementação 
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 
(BRASIL, 2019, p. 41-42).

Atualmente, o artigo 62 da LDBE - Lei nº 9.394/1996, com redação dada pela 
Lei nº 13.415, de 2017, estabelece e regula que a

[...] formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2019, p. 42).

A LDBE nº 9.394/1996, ao longo de sua vigência vem passando por inúmeros 
ajustes a fim de atender de forma mais efetiva as necessidades e demandas atuais 
que tratam da formação e habilitação de profissionais da educação. No concernente 
ao curso de licenciatura em Pedagogia, o 4º artigo da Resolução CNE/CP nº 1/2006 
das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) considera que este destina-se:

[...] à formação de professores para exercer funções de magistério 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Parágrafo 
único. As atividades docentes também compreendem participação na 
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organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, 
execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 
e experiências educativas não-escolares; III - produção e difusão 
do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 
contextos escolares e não-escolares. (BRASIL, 2006, p. s.n.).

A partir da análise dos regulamentos legais da formação do profissional da 
educação, é possível supor a dificuldade para os cursos formadores atenderem com 
eficiência todas as frentes as quais se destinam a fim de garantir e manter bons índices 
de qualidade.

Analistas da educação brasileira como Gatti; Barreto (2009) e Libâneo; 
Pimenta (2011), veem com desconfiança e apontam vários problemas referentes a 
formação docente no país, em especial, dilemas que envolvem a múltipla capacitação 
da docência em Pedagogia que, muitas vezes, incorre na ineficiência dos cursos 
formadores porque não conseguem abarcar todas as habilitações prometidas com 
excelência. Pois dar conta de todas as orientações legais em matrizes curriculares 
que, na maioria das vezes, ainda possuem resquícios de um ensino tradicional, é 
tarefa complexa, e pode afetar fortemente na formação e atuação docente.

O destaque em negrito do trecho 3, “Mas no fundo, no fundo, essa imagem 
faz a gente parar para pensar nos desafios da nossa profissão, principalmente, aqui 
no Amapá”, sugere uma discussão sobre a formação em Pedagogia no Amapá, mais 
especificamente, sobre os cursos ofertados pela UNIFAP. Já o trecho 4, “o fato de 
associar os estudantes da Pedagogia, os amapaenses em geral, a pessoas preguiçosas 
só porque a gente gosta de dormir ou descansar na rede. Mas esse é um hábito de 
muitos outros brasileiros também”, assinala uma crítica sobre visões estereotipadas 
referentes a determinadas práticas socioculturais da população amapaense. 

A formação docente no Amapá, assim como a história das políticas educacionais 
implementadas nesta região, é fortemente marcada por transformações sociais, 
políticas, econômicas e culturais ocorridas antes, durante e depois da criação do 
antigo Território Federal do Amapá (TFA) no ano de 1943.

As pesquisas realizadas por Dias e Carvalho (2016) sobre a educação no TFA, 
no período de 1943 a 1958, revelam que a rede escolar amapaense era muito pequena 
com o quantitativo inicial de sete escolas em todo o Estado. Destas, apenas duas 
ficavam na capital Macapá. Durante o período de 1944 a 1948 esse número subiu 
para 56 unidades escolares. No entanto, a despeito do crescimento na oferta escolar, 
os índices de qualidade educacional ainda eram muito baixos quando comparados 
com o restante do país no mesmo período.
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Os dados divulgados pelo IBGE em 1949, equacionados por Dias e Carvalho 
(2016), demonstram que no início do ano de 1944 haviam apenas 10 (dez) docentes 
atuando em todo o Estado, após o clamor da população e a implementação de algumas 
políticas educacionais. Ao final desse mesmo ano, o número de docentes passou para 
34 (trinta e quatro), o que representou um aumento de 240% no efetivo.

Quanto a qualificação da formação docente, constatou-se que em 1948 havia 
101 (cento e um) docentes atuando no Estado, mas apenas 55 (cinquenta e cinco) 
possuíam o diploma do Ensino Normal, exigido para o exercício da profissão na época. 
O primeiro curso de formação docente só foi implantado no TFA 1949, apesar de já 
estar autorizado desde 2 de janeiro de 1946, pelo Decreto - Lei n. 8.530 (Lei Orgânica 

do Ensino Normal).

Dias e Carvalho (2016), explicam que a falta de cursos de formação docente, 
até então, contribuiu para os baixos índices qualitativos da educação amapaense 
divulgados pelos censos. De forma crítica, os autores avaliam que enquanto

[...] as autoridades constituídas no Amapá falavam em “surto 
educacional,” a realidade demonstrava que nas salas de aula havia 
professores despreparados. Esse panorama fornece indícios de 
que a expansão do ensino prendeu-se muito mais na ampliação do 
número de escolas do que na qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem. (DIAS; CARVALHO, 2016, p. 61).

O primeiro curso de formação docente, criado em 1949, foi denominado de 
Curso Normal Regional. Depois, em 1954, passou a ser chamado de Escola Normal de 
Macapá. No ano de 1965, após passar por mudanças significativas em suas diretrizes 
educacionais, passou a ser denominado de Instituto de Educação do Território do 
Amapá (IETA). (DIAS; CARVALHO, 2016).

O IETA, devido ao seu empenho, ganhou prestígio pela qualidade do serviço 
prestado e conseguiu melhorar os índices educativos do Amapá no contexto nacional. 
Com a transformação do TFA em Estado Federado em 1988, essa entidade passou 
ser chamada de Instituto de Educação do Estado do Amapá (IEEA), sendo extinta 
no ano de 2005. Diante disso, essa formação passou a ser oferecida exclusivamente 
pelas IES.

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIFAP, a 
Fundação Universidade Federal do Amapá iniciou as suas atividades em 1970 com a 
criação do Núcleo Avançado de Ensino (NEM), inicialmente vinculado à Universidade 
Federal do Pará (UFPA). Esse núcleo de ensino, ofertava vagas de licenciatura curta 
em Nível Superior, implantando pela primeira vez este nível de ensino no Estado.



178.....................................................................................

A graduação em Pedagogia fazia parte dos cursos geridos pelo NEM, os 
quais tinham como objetivo formar mão de obra qualificada para atuar nas escolas 
da Educação Básica do Estado, o que de alguma forma era contraditório, devido a 
própria razão de existência das licenciaturas curtas. De acordo com Libâneo e Pimenta 
(2011), elas foram criadas em caráter experimental, emergencial e quantitativo, mas 
seguiram existindo por um bom tempo, sendo a única forma possível de qualificação 
docente em muitas partes do interior do país.

Somente em 1999, após 28 anos da criação do NEM, por meio do Decreto-Lei 
nº 98.977, de 2 de março de 1990, a então fundação passou a ser denominada de 
Universidade Federal do Amapá UNIFAP, tornando-se uma IES Pública Federal. Como 
universidade, buscou adequar-se às legislações educacionais vigentes. (UNIFAP, 
2019a).

 Após a promulgação da LDBE - Lei nº 9.394/1996, o curso de Pedagogia foi 
reformulado e passou a ofertar a licenciatura plena, com o objetivo de “[...] graduar o 
pedagogo para atuar na docência em educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, bem como nas áreas previstas nos termos do Art. 64 da Lei N. 9.394/1996 
e do Art. 14 da Resolução CNE/CP N. 1/2006.” (UNIFAP, 2009, p. 2).

 Desde o ano 2.000 surgiram no Amapá os primeiros cursos de licenciatura em 
Pedagogia ofertados pela rede de Ensino Superior privada. Com a necessidade de 
expansão da UNIFAP, além dos cursos existentes no Campus Marco Zero, situado 
em Macapá, foram criadas mais duas licenciaturas em Pedagogia nos municípios do 
Estado que apresentavam maiores demandas sociais: em Oiapoque (denominado 
Campus Binacional), criado em 2014 e o Campus Santana, criado em 2015. (UNIFAP, 
2019a).

 O curso de licenciatura em Pedagogia, oferecido no Campus Santana, lócus 
desta pesquisa, possui uma matriz curricular que visa

[...] a formação de um pedagogo generalista (ou complexo) que esteja 
apto a atuar na docência (Educação Infantil e Ensino Fundamental), 
bem como na gestão da escola, que atendam aos avanços do 
conhecimento e das tecnologias, bem como as exigências de qualidade 
do ensino nos diferentes seguimentos da sociedade. Além disso, deve 
garantir uma formação plena, atendendo aos direitos sociais, culturais, 
políticos e econômicos da sociedade. (UNIFAP, 2019b, p. 14-15).

 

 O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da licenciatura em Pedagogia da UNIFAP, 
campus Santana, prevê como um de seus marcos políticos e filosóficos a valorização da 
“[...] diversidade cultural amazônica, respeitando as diferenças de natureza ambiental-
ecológica e os impactos das ações humanas na superação dos efeitos negativos da 
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relação homem-ambiente.” (UNIFAP, 2019b, p. 19). Essa premissa permeia a matriz 
curricular do curso com reflexo nos conteúdos e abordagens metodológicas das 
ementas disciplinares, bem como, nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos 
pelo colegiado, demonstrando consonância com as práticas socioculturais do contexto 
do qual a UNIFAP faz parte.

Essa explanação substanciada por aspectos relativos à licenciatura em 
Pedagogia e as especificidades do contexto amapaense, foi construída em decorrência 
de percepções e posicionamentos dos participantes da pesquisa sobre a imagem (figura 
25) que abre este link, demonstrando, mais uma vez, a versatilidade interpretativa que 
uma narrativa visual pode desencadear.

 Isso ocorre porque imagens, visualidades e artefatos visuais, compreendidos 
como pedagogias culturais, “[...] permeiam e veiculam ideias que se imiscuem nas 
tramas do cotidiano, nos imaginários imagéticos, gerando turbulências cognitivas 
e deslocamentos afetivos.” (MARTINS, 2015, p. 98). Como rizomas, as discussões 
desencadeadas por imagens, visualidades e artefatos visuais podem seguir múltiplas 
direções, potencializar significados e promover aprendizagens.

 

4.1.1 A formação docente generalista e o debate sobre o ensino de arte

Outro ponto importante debatido pelo grupo focal foi a formação generalista 
ofertada pela licenciatura em Pedagogia. Primeiramente, considero necessário 
revisitar os significados dos termos “generalista”, “complexo”, “polivalente” 
e unidocente105, muito utilizados no contexto da formação em Pedagogia e 
frequentemente empregados como sinônimos. As consultas no dicionário Aulete 
(2020, on-line) geraram as seguintes definições:

Generalista: que não particulariza determinados assuntos, tratando-
os de forma geral, global; indivíduo de conhecimentos gerais, não 
especializados em determinada matéria.

Complexo: que abrange ou contém muitos elementos ou aspectos 
diversos, com diferentes formas de inter-relação, às vezes de difícil 
apreensão ou compreensão.

Polivalente: que tem muitas utilidades, muitas habilidades e inclui 
diferentes atividades.

105 O termo unidocente (único + docente) apesar de não constar no dicionário consultado, é 
frequentemente usado para caracterizar o professor que exerce a unidocência, sendo o único ou o 
principal responsável por mediar os processos de ensino e aprendizagem de uma turma de estudantes. 
Por suas atribuições, esse profissional é incumbido de conhecer e ensinar as matérias de todos os 
componentes curriculares ofertados para a turma.
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Estas características são constantemente atribuídas ao perfil dos cursos de 
licenciatura em Pedagogia. Essa formação, ambiciosamente, habilita pedagogos para 
atuarem na docência da Educação Infantil, no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, 
na primeira e segunda etapa da Educação de Jovens e Adultos. Também licencia 
para a atuação como coordenadores106 dos Núcleos Pedagógicos e na gestão escolar, 
que por sua vez, pode ser constituída pela direção, vice direção e coordenação geral 
pedagógica.

Outra frente de trabalho é formada pela equipe de Apoio Educacional 
Especializado107 (AEE) que atua no atendimento pedagógico e psicopedagógico de 
estudantes e no apoio didático-pedagógico destinados ao corpo docente, titular das 
classes regulares. O apoio didático-pedagógico, dentre outras funções, destina-se a 
acompanhar e desenvolver junto ao professorado propostas educativas para todas as 
áreas do conhecimento. Ou seja, além de desenvolver habilidades e competências 
pedagógicas, esse profissional também precisa conhecer conteúdos específicos dos 
componentes curriculares que irão ensinar e/ou coordenar.

No tocante a essa miscelânia, Libâneo e Pimenta (2011) explicam que as 
políticas educacionais vigentes, apesar de apresentarem mudanças significativas 
quando comparadas com modelos anteriores, o artigo 4º da Resolução CNE/CP 
1/2006, continua reincidindo em problemas bastante criticados por pesquisadores e 
profissionais da educação que defendem a formação profissional qualitativa. Isto é, a 
legislação continua refletindo o

[...] “inchaço” do currículo, pretensões ambiciosas quanto à diversidade 
de profissionais a serem formados, aligeiramento da formação (dada a 
impossibilidade real, no percurso curricular, de conciliar formação de 
profissionais docentes e não-docentes), empobrecimento na oferta de 
disciplinas (já que, para atender ao menos seis das áreas de atuação 
previstas, será necessário reduzir o número de disciplinas, a fim de 
respeitar o total de 3.200h do curso). Além do mais, fica evidente a 
impossibilidade de se dar ao curso o caráter de aprofundamento da 
ciência da educação para formar o pesquisador e o especialista em 
educação. (LIBÂNEO; PIMENTA, 2011, p. 29, grifos no original).

 Nesta perspectiva, as críticas e o peso qualitativo exigido de profissionais da 
educação, principalmente aqueles que desempenham a unidocência na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ganham contornos ainda mais 

106 Função antes denominada de “Assistente Técnico Pedagógico”, responsável por coordenar as 
“Oficinas Pedagógicas”, agora denominadas de Núcleos Pedagógicos Escolar, também chamado de 
Ambientes Pedagógicos Escolar: brinquedoteca, salas de leitura entre outros.
107 Para exercer essas funções, o pedagogo precisa ter titulação específica para cada campo de atuação 
da Educação Especial Inclusiva.
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contundentes, provocando, em muitos casos, desalento e solidão docente. Ademais, 
podem colocar em suspeição a qualidade do processo de ensino e aprendizagem 
escolar devido a incipiente noção interdisciplinar que costuma mediar a formação 
inicial docente.

 Apesar de não ser o foco desta investigação, o debate sobre a formação 
unidocente é importante porque norteará a práxis pedagógica dos colaboradores 
da pesquisa no exercício da profissão. Além disso, de imediato, fornece elementos 
analíticos necessários para as interpretações das imagens e visualidades 
problematizadas na pesquisa de campo.

  Questionado sobre a capacitação formativa para atuar como unidocente, 
incumbidos de conceber e mediar ações interdisciplinares em suas aulas, o grupo 
focal, unanimemente, demonstrou muita preocupação e incertezas no trato teórico 
e prático do processo educativo. Essa inquietação pode ser observada nos relatos a 
seguir:

Iara: Honestamente, minha maior preocupação não é sobre as 
propostas metodológicas porque no nosso curso trabalhamos muito 
bem isso nas disciplinas de práticas pedagógicas, minha preocupação 
é sobre os conteúdos mesmo. Gente, durante a minha vida toda tive 
dificuldade com as áreas das exatas. [...] A matemática do quinto ano 
básico tem conteúdo que eu nunca aprendi na minha vida. E aqui, na 
UNIFAP, a gente não estuda os conteúdos das disciplinas em si, a 
gente aprende a importância deles para os alunos.

Cristiane: Eu concordo plenamente com a Iara, lembro das nossas 
aulas de História com o professor xxxx108, era tanto conteúdo para ler 
e estudar que eu só faltava ficar louca em casa. Conteúdo do Ensino 
Fundamental e Médio que fazia muito tempo que eu tinha estudado, 
e isso, quando tinha estudado. Muita coisa eu nem lembrava mais. 
Não era conteúdo específico da disciplina dele, mas para entender o 
assunto que o professor estava falando, a gente precisava conhecer 
coisas básicas como a vinda dos jesuítas para o Brasil ou sobre o 
regime militar. Era muito difícil.

Simone: Com a disciplina da Clícia não foi diferente. Vocês lembram 
disso. Ela chegou na sala botando o terror na gente. [Risos]. Quando 
ela falou que a gente ia estudar sobre os conteúdos da arte e começou 
a falar de dança, música e todos os outros conteúdos, eu fiquei 
apavorada porque nunca tinha parado para estudar nada de arte, não 
sei desenhar nenhuma flor e como eu ia ensinar para meus alunos! 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

Esses trechos dos relatos foram selecionados em meio a muitos outros com o 
intuito de demostrar a preocupação com a temática das habilidades e competências 

108 Refere-se a supressão dos nomes citados nos depoimentos, mas não autorizados para a divulgação. 
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da formação generalista e unidocente na discussão do grupo focal. Os colaboradores 
falaram mais de uma vez sobre suas dúvidas e incertezas quanto a qualidade da 
mediação de conteúdos específicos das disciplinas escolares, principalmente, da 
necessidade de articular práticas pedagógicas interdisciplinares de forma eficiente.

Aproveitando a oportunidade, apresentei as imagens das figuras 26 e 27 com o 
intuito de incentivar e direcionar o debate para o campo do ensino de arte. Interessava-
me conhecer suas percepções e compreensões sobre o ensino desse componente 
curricular, sabendo que em suas atuações docentes, seriam responsáveis por planejar 
e ministrar conteúdo específico desta área do conhecimento.

Figura 26. Acredita no pecado... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: (PINTEREST, 2018).

Figura 27. ET Revoltado. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.
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Devido às muitas afinidades, a problematização no ensino de arte, com foco 
nas artes visuais, mostrou-se o caminho mais propício para chegar à temática da 
cultura visual, mesmo sabendo que imagens artísticas e não artísticas, visualidades 
e artefatos visuais não são objetos exclusivos desses campos de estudos. A cultura 
visual por ser uma arena catalizadora de múltiplos interesses, estimula e encoraja 
a interdisciplinaridade, podendo ser abordada com êxito por diversas áreas do 
conhecimento. No entanto, a matriz curricular do curso de Pedagogia do Campus 
Santana, de forma tímida, aponta e direciona a abordagem da cultura visual somente 
nos componentes curriculares ligados a arte.

A reação dos colaboradores da pesquisa diante das imagens (figuras 26 e 27) 
foi muito curiosa e instigante. Num primeiro momento, demonstraram dificuldade em 

dar continuidade na conversa e permaneceram em silêncio, como se estivessem 
com receio de falar algo errado ou inconsistente. Durante alguns minutos, pairou um 
clima tenso e desconcertante no grupo, o qual, atribuo, dentre outras possibilidades, 
a dificuldade de falar sobre imagens de arte para um grupo de conversa mediado 
por uma professora de arte. Esse desconforto pode ser observado nos trechos da 
transcrição da conversa a seguir:

Clícia: Pensando na formação unidocente, vocês também serão 
habilitados para lecionar a disciplina de arte na escola. Certo? [O grupo 
concordou]. Gostaria de saber como o ensino de arte foi abordado 
na formação de vocês até agora, no sétimo semestre de Pedagogia? 
[Percebi que o grupo ficou inseguro para falar e prossegui a questão]. 

Clícia: Vejam esses memes, eles possuem elementos imagéticos da 
história da arte, são imagens que retratam outras épocas e outros 
contextos, diferentes da nossa realidade, mas ainda assim são 
usadas para transmitir mensagens contemporâneas. Como a arte 
e as imagens, em geral, estiveram presentes na formação docente 
de vocês até agora? [O grupo ficou uns segundos sem saber o que 
responder].

Simone: Ai meu deus, eu não sei se eu entendi a sua pergunta 
professora! [Demonstração de insegurança na fala]. Eu já vi esses 
memes e outros parecidos na internet, mas não sabia que eram obras 
de arte e muito menos sei quem desenhou elas.

Iara: Ai, ai... Deixa ver se entendi. [Demonstração de insegurança na 
fala]. A senhora quer saber qual a perspectiva que nós temos sobre a 
arte, sobre como vamos ensinar esses conteúdos para nossos alunos?

Clícia: Sim, como as disciplinas que trataram sobre o ensino de arte 
apareceram no curso de vocês até agora? [Todos indecisos sem saber 
o que dizer].

Cristiane: “Pera aí”, se a gente for analisar vai saber o que dizer, sim. 
Por exemplo, de artes, nós tivemos a disciplina da Clícia e da xxxx. 
Né? Nós não tivemos referência muito aprofundada sobre esse tipo 
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de imagem de arte, mas as questões do ensino da arte a gente viu um 
pouco. [Os colegas do grupo concordaram com a fala da Cristiane].

Daylane: Professora, a gente precisa levar imagens para uma roda de 
conversa com as crianças. Se não, não tem como manter a atenção 
delas. A gente já estudou sobre isso.

Ricardo: Na minha opinião, a imagem deveria estar presente em todo 
o processo de ensino.

Daylane: Isso, eu concordo com o Ricardo.

Ricardo: A imagem retrata aquilo que as palavras muitas vezes não 
conseguem expressar. A imagem vai muito mais além. Por exemplo, 
eu quero falar sobre sofrimento, eu pego uma imagem de uma pessoa 
triste que remete a sofrimento. Nas minhas apresentações de trabalhos 
eu sempre busco usar as imagens. Se eu for falar sobre o currículo, 
uso imagens relativas à temática. Eu penso que a imagem consegue 
contextualizar muito mais que as palavras. (Trechos extraídos de 
conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

 Os memes (figuras 26 e 27) em questão, ambos do gênero de image macro, são 
exemplos de como a cultura visual contemporânea também se apropria de imagens 
artísticas para compor, construir ideias memetizadas.

A figura 26 exibe detalhes de duas obras de arte. Na parte superior, foram 
utilizados dois detalhes das pinturas clássicas “O pecado original” e a “Expulsão 
do paraíso”. Elas retratam duas narrativas bíblicas relacionadas a temática do 
paraíso perdido por Adão e Eva no Jardim do Éden. As obras foram produzidas por 
Michelangelo Buonarroti no período de 1508 a 1512 e compõem o extenso afresco do 
teto da Capela Sistina no Vaticano, na Itália.

 Na parte inferior da imagem (figura 26), foi usada a gravura histórica “Retour, a 
la ville, d’un propriètaire de chacra. Litière pour voyager dans l’interieur” (Regresso à 
cidade de um proprietário de chácara. Liteira para viajar pelo interior), do livro Voyage 
pittoresque et historique au Brésil (Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil), pintado em 
1835 pelo artista francês Jean-Baptiste Debret, que integrava o grupo de artistas e 
intelectuais da questionada “Missão Artística Francesa” no Brasil. A legenda “Acredita 
no pecado original, mas não em dívida histórica” sobreposta nas imagens de arte, 
ironiza um problema social negacionista marcado pelo regime escravocrata existente 
no Brasil por mais de três séculos, de 1550 até 1888.

A figura 27 apresenta em sua composição gráfica um detalhe da pintura 
neoclássica “Love Disarmed” (Amor desarmado), criada em 1885 pelo artista francês 
William-Adolphe Bouguereau. Uma reinterpretação dessa mesma obra é feita com 
o intuito de questionar comicamente a autenticidade da obra “Love Disarmed”. A 
dúvida sobre qual seria a “obra” original e qual seria a falsa é reforçada pela legenda 
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sobreposta na imagem: “Meu deus me solta, preciso pegar esse impostor”, referindo-
se à substituição da imagem do “anjo” pela representação do “extraterrestre”.

Segundo o site Museu do meme, a origem e a difusão dos memes “ET 
Revoltado”, também conhecidos como “Me segura” e “Meu deus me solta”, ocorreram 
a partir do primeiro semestre de 2015 e logo se espalharam pela internet com inúmeras 
reconfigurações.

A imagem mostra um extraterrestre nos braços de uma mulher que 
dá sempre a impressão de estar amparado ou segurando o “alien” 
que passa a ideia de estar revoltado com alguma situação. [...] O ser 
mitológico [Cupido] foi substituído pelo ET em 2008, em um concurso 
criado pelo site Worth1000, que promoveu uma competição na qual 
o objetivo principal era incorporar um alien em uma obra de arte 
clássica. O “Et Revoltado” foi a imagem vencedora e após muitas 
especulações o site BuzzFeed confirmou o fato, acrescentando que o 
autor da imagem é um brasileiro identificado como: Mandrak. (MUSEU 
DO MEME, 2015b, on-line, p. s.n., grifos meus). 

 

Essa breve explicação foi dada aos participantes do grupo focal, gerando um 
eloquente debate repleto de considerações sobre os significados explícitos e implícitos 
deflagrados pelas imagens. A fala da colaboradora Daylane ajuda a traduzir o clima 
instigante gerado durante a discussão: “Professora, é impressionante como essas 
imagens têm muito conteúdo, a senhora falou de coisas que eu nem podia imaginar. A 
gente não sabe nada sobre as imagens, Né? [...] E ao mesmo tempo a gente vê que 
pode ser engraçado e triste ao mesmo tempo.”

Durante a pesquisa de campo, nos dias que sucederam a exposição da figura 26 
e 27 para o grupo focal, a imagem (figura 28) foi compartilhada no grupo de WhatsApp 
da pesquisa por um dos colaboradores, fazendo referência ao assunto debatido na 
primeira sessão de conversa. O compartilhamento do meme estava acompanhado da 
seguinte frase: “Cada um tem a obra de arte que merece”, seguida de um emoji de 
“gargalhada”. (Trechos extraídos do diário de campo digital, 13/08/2018).
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Figura 28. Waldez me solta. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

O compartilhamento do meme e o comentário de Thiago, colaborador da 
pesquisa, suscitaram a interação de outras pessoas no grupo de WhatsApp, o que 
demonstrou afinidade nas interpretações cômicas feitas da imagem: “Não, me rouba 
logo mano... kkkkkkk”, “Discunjuro, [desconjuro] nem de graça quero essa obra de 
desgraça na minha parede”, seguida de um emoji de “gargalhada”. (Trechos extraídos 
do diário de campo digital, 13/08/2018). Estes comentários são compostos por um 
linguajar recorrente no contexto amapaense109 que costuma empregar, por exemplo, 
a palavra “não” no início de frases afirmativas e a palavra “discunjuro” como uma 
interjeição de desaprovação.

Não à toa, o meme (figura 28) é uma paródia política protagonizada por Waldez 
Góes, atual governador do Amapá (no quarto mandato como governador), uma 
pessoa bastante conhecida pelo povo amapaense porque já exerceu vários cargos 
políticos. Na época do compartilhamento do meme ele era candidato, pela quarta vez, 
ao governo do Estado.

A popularidade deste meme no contexto amapaense deve-se a um caso 
noticiado pela imprensa local, envolvendo uma denúncia de um policial militar por 
suposto crime de transgressão ao estatuto militar, acusado de fazer uma postagem 
em sua rede social, usando a imagem (figura 28) para caluniar o governador Waldez 
Góes de ser mentiroso.

No segundo encontro do grupo focal, aproveitei para retomar a discussão sobre 
a apropriação de imagens de arte para a produção memes e suscitar mais uma vez a 
conversa sobre a formação unidocente. Seguem os trechos do bate-papo:

109 Outros exemplos: “Não, é pão!”, significa “Sim, é verdade!” e “Discunjuro, me admiro de ti!”, significa 
“Nossa, como você teve coragem de fazer isso!”
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Cintya: Professora, é muito interessante, passei a olhar com mais 
atenção para esses memes, vi várias obras de arte. [...] Eu não 
conheço bem, mas dá para perceber que são pinturas da arte que 
fizeram memes e eu nunca tinha parado para pensar nisso. [...]

Thiago: É verdade, e olha que eu gosto muito de meme, mas nunca 
parei para pensar nessa brincadeira de usar a pintura para fazer 
meme. [...] Quando vi o meme do Waldez, na hora quis compartilhar 
no grupo. [Risos].

Ricardo: [...] Aquela da pintura da Monalisa tem vários memes. Até 
vi uma postagem no Facebook a respeito. [...]. Deu para perceber 
que nós como professores podemos usar essas imagens nas nossas 
aulas. [...].

José Luiz: A primeira vez que eu ouvi falar de arte foi na disciplina da 
Clícia. [O grupo concordou com ele]. Foi muito pouco tempo, o prazo 
de uma disciplina para a gente aprender bem. Depois veio a disciplina 
da professora xxxxx. Mas se eu for pra sala de aula, não me sinto 
seguro para ensinar arte para os alunos, não assim como deve ser. 
Entende?

Cristiane: Eu acho assim, não só na disciplina de arte, mas em todas 
as outras disciplinas específicas. Eu percebo que a gente vai pra prática 
sem saber bem as disciplinas obrigatórias, porque não dá tempo de a 
gente aprofundar os estudos no curso. [O grupo concordou com ela]. 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

Chamo atenção para os detalhes da conversa que fazem referência a uma 
espécie de reconhecimento das possibilidades do ensino de arte e as incertezas 
sobre a qualidade da formação docente que aparecem nas entrelinhas das falas. As 
dúvidas expressas pelo grupo também foram amplamente discutidas nas pesquisas 
realizadas por Gatti e Barreto (2009).

De acordo com as autoras, existe um descompasso na formação inicial 
docente herdada da tradição bacharelesca que perdurou por muito tempo nos cursos 
universitários, ou seja, o modo como a formação docente passou a ser exclusiva do 
ensino universitário. Ainda hoje, são reproduzidos discursos e práticas dessa tradição.

Esse descompasso é observado de forma dicotômica tanto nos cursos 
de Pedagogia, que apresentam dificuldade no sentido de garantir o ensino e a 
aprendizagem de conhecimentos específicos das disciplinas que formam os currículos 
escolares da Educação Básica, quanto nas licenciaturas de áreas específicas como 
Artes Visuais e Letras, por exemplo. Essas áreas também apresentam dificuldade 
de ensino e aprendizagem nas disciplinas pedagógicas dos cursos. A esse respeito, 
Gatti e Barreto (2009) reiteram que apesar dos esforços das licenciaturas, na busca 
de soluções para esses problemas, a mudança ainda é lenta, condição que contribui 
para a baixa qualidade educacional do país.
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Um dos maiores desafios do Plano Nacional de Educação (PNE) / 2014-2024 
é incluir o currículo da Educação Básica na agenda de prioridade das universidades, 
e isso acontece porque “[...] os currículos das licenciaturas pouco tratam das práticas 
de ensino e são distantes da realidade da escola pública. De modo geral, a formação 
continuada se propõe a tampar os buracos deixados pela inicial.” (OPNE, 2020, on-
line, p. s.n.).

O curso de licenciatura em Pedagogia da UNIFAP, Campus Santana, oferta em 
sua matriz curricular duas disciplinas obrigatórias que focam nos processos de ensino 
e aprendizagem de arte em suas ementas, a saber: “Educação, Arte e Ludicidade”, e 
“Teoria e Prática do Ensino de Arte”, ambas com a carga horária de 60 h/a semestrais. 
O curso também oferece a disciplina optativa “Educação e Cultura Visual”, com 
carga horária semestral de 60 horas, criada com o intuito de abordar as questões da 
educação da cultura visual em consonância com o núcleo disciplinar “Teoria e Prática 
de Ensino” contido no documento.

 Uma pesquisa realizada nos PPC de licenciatura em Pedagogia da UNIFAP 
dos Campus Marco Zero/Macapá e Binacional/Oiapoque, apontou que estes ofertam 
apenas a disciplina “Teoria e Prática do Ensino de Artes” com carga horária de 
75 h/a semestrais. Mas vale ressaltar que no PPC do Campus Binacional há uma 
incongruência. O curso também apresenta este componente curricular com a carga 
horária de 60 h/a semestral, provocando uma confusão na regulação.

 Essa averiguação nos PPC foi importante porque forneceu subsídios para 
análises sobre a realidade da formação docente em Pedagogia ofertada pela UNIFAP, 
bem como seus reflexos na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem dos 

estudantes dessa licenciatura, pois é importante conhecer o perfil docente que atuará 
como mediador do processo de ensino e aprendizagem de arte da Educação Básica.

 Gatti e Barreto (2009) falam da necessidade da reformulação curricular dos 
cursos de Pedagogia para equacionar problemas da formação. No entanto, alertam 
que não basta sobrecarregar as matrizes curriculares com disciplinas abarrotadas 
de conteúdo. É necessário qualificar tanto as ementas, quanto o corpo docente 
universitário responsável por ministrar as disciplinas. Isso acontece porque boa 
parte desse professorado é oriundo de formações bacharelescas, com foco no 
conteúdo específico de suas áreas de atuação e não nos processos pedagógicos 
interdisciplinares, necessários para a educação escolar. Essa condição costuma 
refletir negativamente tanto nos processos de ensino e de aprendizagem da Educação 
Superior, quanto na Básica.

Essa suposição também foi apontada durante as reuniões com o grupo focal. 
Os trechos da conversa a seguir abordam o tema da necessidade da capacitação 
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qualitativa do corpo docente universitário para atuar na licenciatura em Pedagogia, 
fazendo referência as atribuições pedagógicas do curso.

Ricardo: Eu acho essa formação importante até para os professores 
da graduação. Lembras que uma vez eu perguntei se você tinha essa 
habilitação pedagógica? [Fala direcionada a mediadora da sessão].

Clícia: Sim, lembro.

Ricardo: Eu perguntei para todos os nossos professores porque eu 
acho muito importante essa experiência. Nas aulas eu via você e outros 
professores, falando com tanta propriedade dos assuntos... A gente 
consegue perceber a diferença do professor que tem propriedade 
para falar dos assuntos e daqueles que não. Nem todo mundo que dá 
aula na licenciatura tem didática. Entende? Não é, gente? [O grupo 
concordou com o posicionamento de Ricardo].

Cintya: Professora, por um bom tempo da minha vida acadêmica 
foi muito problemático e angustiante para mim chegar na escola 
e perguntar a formação dos professores e obter respostas do tipo: 
Letras, História, Artes... A minha prima por exemplo, é formada em 
História e está trabalhando com crianças. Eu me perguntava, porque 
eu vou me formar se a política educacional oportuniza quem tem outras 
formações? Não me conformando com isso, passei a perguntar para 
essas pessoas, historiadores, educadores físicos... O que habilitava 
eles para lecionarem na Educação Infantil, para crianças, se eles não 
eram pedagogo? A resposta de um professor de História foi dizer que 
possuía a antiga formação do magistério do IETA. Só então eu entendi 
que ele tinha a formação docente que o habilitava e que a graduação 
de História dava a obrigatoriedade da formação superior. Mas nem 
todos os casos são assim. Né? (Trechos extraídos de conversa com o 
grupo focal, 17/08/2018).

A fala de Ricardo sugere que no processo de ensino e aprendizagem a falta 
da formação pedagógica de uma parcela do professorado da licenciatura pode ser 
percebida pelo corpo discente, que tende a avaliar a qualidade do desempenho docente 
nas aulas, fazendo comparações e atribuições de competência profissional ou não.

O posicionamento de Cintya suscita, mais uma vez, o debate sobre a 
competência docente relativa a profissionais especialistas e pedagogos para atuarem 
nos primeiros níveis do ensino da Educação Básica. Sobre essa questão, tão 
proeminente na atualidade, é possível afirmar que ela resguarda heranças históricas 
de leis e diretrizes obsoletas que ainda se refletem nos currículos vigentes. Em muitos 
casos, esses cursos ainda são marcados por uma noção de educação conteudista, 
fragmentada em disciplinas e níveis de ensino que dificilmente dialogam entre si.

Um exemplo disso é o debate ocorrido nos cursos de formação docente e nos 
documentos que regulamentam a educação formal sobre a competência de quem 
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deveria ministrar as aulas de Arte (equivalentes as quatro modalidades artísticas). Aliás, 
nem mesmo a discussão sobre a necessidade ou não desse componente disciplinar 
nos currículos tem avançado. Recentemente, com a implementação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e a reformulação do Ensino Médio, esse assunto voltou à 
tona, questionando a obrigatoriedade da disciplina Arte nos currículos.

Essa querela parece não ser tão evidente no trato com as demais disciplinas do 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental como Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia e Ciências. Essas disciplinas, quase sempre possuem planos de ensino 
elaborados com mais cuidado, além de contarem com o apoio de livros didáticos.

Para tentar resolver o impasse no tocante ao ensino de arte, os ajustes na 
BNCC propõem que nos processos de ensino e aprendizagem da Educação Infantil, 
de forma interdisciplinar, deve-se:

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a 
escrita, a ciência e a tecnologia.” (BRASIL, 2017, p. 38, grifos meus).

De forma interdisciplinar, no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, a grande 
área “Linguagens, códigos e suas tecnologias”, composta pelos componentes 
curriculares Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, o ensino de Arte deve estar

[...] centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a 
Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes 
referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as 
práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir 
sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, 
as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de 
expressão no processo de aprendizagem em Arte. O componente 
curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos alunos com a 
complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças 
e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para 
o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e 
favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre 
elas. (BRASIL, 2017, p. 139, grifos meus).

O documento da BNCC também propõe que a abordagem das linguagens 
artísticas articule de forma indissociável e simultânea, seis dimensões do conhecimento 
que caracterizam singularidades da experiência artística, a saber: criação, crítica, 
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estesia, expressão, fruição e reflexão, incluindo as experiências possibilitadas 
pelas TICs, cinema e audiovisuais. (BRASIL, 2017).

É importante ratificar que a BNCC é um documento de caráter normativo que 
orienta as aprendizagens fundamentais para cada nível de ensino de todo o país, 
mas não disponibiliza currículos disciplinares específicos (conteúdos, conceitos 
e processos). Essa demanda fica a cargo das Secretarias Estaduais, Municipais e 
Instituições de Ensino, incumbidas de construírem e executarem suas propostas 
pedagógicas alinhadas a legislação e suas realidades locais. No Amapá, o documento 
oficial que formaliza o currículo da Educação Básica em todo o Estado é o Referencial 
Curricular Amapaense – RCA110. (AMAPÁ, 2019).

Pelo exposto, é possível depreender que são diversas as habilidades e 
competências necessárias para que docentes da Educação Básica possam atuar na 
miscelânea que envolve o ensino de arte. O conteúdo da disciplina Arte (dança, música, 
artes visuais e teatro) está imiscuído nos ajustes e articulações deste componente 
curricular em relação aos demais de forma interdisciplinar, o que se torna uma tarefa 
muito desafiadora para mediar qualitativamente, sem prejuízos de aprendizagem, 
considerando que a BNCC somente baliza os níveis do desenvolvimento das 
aprendizagens e não prescreve como o corpo docente vai ensinar.

Neste sentido, é possível compreender as preocupações do corpo discente 
dos cursos de licenciatura em Pedagogia, externalizadas nos posicionamentos dos 
participantes da pesquisa, sobre a qualidade de suas formações, tanto no que tange 
as obrigações do curso quanto as suas responsabilidades como discentes. Em 
muitos casos, além dos desafios da licenciatura, essas pessoas precisam recuperar 
conhecimentos básicos de outros níveis de ensino, devido as lacunas e deficiências 
de aprendizagem que marcaram outras fases de suas vidas como estudantes.

Cunha (2016), com sua experiência como professora de arte na licenciatura em 
Pedagogia, fala que nessa formação os desafios do ensino de arte são inúmeros devido 
aos dissensos da própria área que, em muitos casos, não estão sendo solucionadas 
nem nas licenciaturas de arte. Ainda pairam nos currículos das licenciaturas, tal 
qual na Educação Básica, paradigmas de arte e de ensino de arte dissociados das 
transformações contemporâneas, suscitando descompassos entre o que se ensina, o 
que se aprende, o que se deveria ensinar e o que se deveria aprender, quase sempre, 
sem levar em consideração o que os estudantes desejam aprender.

110 Documento oficial, aprovado pela Resolução CEE/AP n. 15, 22 de janeiro de 2019, elaborado em 
Regime de Colaboração entre Estado e Municípios para atender todas as escolas públicas (estaduais 
e municipais) e privadas, da Educação infantil e Ensino Fundamental nos anos iniciais e anos finais. 
(AMAPÁ, 2019).
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Outro ponto discutido por Cunha (2016) desponta nos problemas desta pesquisa 
no que tange a educação da cultura visual. Se nem os problemas da arte em si, estão 
sendo equacionados nos cursos de licenciatura, como abordar os desafios do ensino 
segundo os fundamentos da cultura visual, visto que este campo de estudo é recente, 
emergente em relação aos outros campos da arte.

Nas licenciaturas em Pedagogia da UNIFAP, de acordo com as pesquisas 
realizadas nos PPC dos três cursos presenciais ofertados pela Instituição, foi possível 
constatar a dificuldade em relação a necessidade de trabalhar a educação da cultura 
visual nos currículos de maneira explicita. Faço uma ressalva em relação a abertura 
apresentada no PPC do Campus Santana, ao ofertar a disciplina optativa “Educação 
e Cultura Visual” e as referências bibliográficas contidas no ementário da disciplina 
obrigatória “Teoria e Prática do Ensino de Arte”. Todavia, nos PPC de Pedagogia 
ofertados pelo Campus Marco Zero e Binacional, a palavra-chave “cultura visual” não 
é nem mencionada nos documentos.

Apesar deste estudo focar nas percepções e reflexões críticas de um grupo 
específico de estudantes da licenciatura em Pedagogia, as análises apresentadas 
podem fornecer elementos necessários para diagnosticar e compreender o cenário 
atual deste curso no estado do Amapá, principalmente, no que se refere as lacunas e 
ausências da educação da cultura visual na formação inicial docente.

4.2 Formação docente e a construção histórico-social do olhar

“As visualidades são constituídas por repertórios visuais apreendidos e 
cultivados social e historicamente através de experiências individuais e coletivas que 
contribuem para instaurar modos de ver [e ser visto]. (COELHO; MARTINS, 2018, 
p. 121, grifos meus). Mas o que fazer com modos de ver consagrados quando eles 
deflagram opressões? Como reconhecer tais opressões? Como é possível vê-los de 
outra maneira? Essas indagações eram feitas para o grupo focal durante a pesquisa 
de campo toda vez que temas socialmente controversos eram abordados, levando o 
grupo a importantes reflexões.

Diante dos dados visuais compartilhados e discutidos pelo grupo, foi 
possível detectar a recorrência de imagens e visualidades que irrompem discursos 
humorísticos. Aliás, como pontuam Shifman (2014), Chagas (2020b) e Tay (2020), o 
discurso humorístico, em suas diferentes vertentes, costuma engendrar os sentidos 
e os significados dos memes de internet, sendo este o atributo principal, responsável 
por tornar esse tipo de artefato tão proeminente na contemporaneidade.

O humor seria uma espécie de delírio ou gatilho capaz de implodir ou explodir 
sintomas sociais quase sempre difíceis de serem aceitos como parte daquilo que 



193.....................................................................................

constitui a imperfeição da natureza humana. Isto é, o “bom” e o “mal” humor, ambos 
refletem feitos e anseios das sociedades, mesmo que estes, metaforicamente, não 
sejam de fácil digestão. Isso acontece porque “[...] o riso faz parte das respostas 
fundamentais do homem confrontado com sua existência.” (MINOIS, 2003, p. 19).

Conforme Possenti (2013), o discurso é formado pelos sentidos e significados 
que a linguagem (verbal e não verbal) pode representar nas diversas dimensões 
de uma sociedade, sendo composto por posições ideológicas marcadas pela 
mentalidade e contexto histórico vigentes. O traço ideológico é atribuído ao discurso 
segundo a compreensão de que todos os grupos sociais de uma maneira ou outra são 
ideológicos, independentemente, dos valores ou crenças que possuem. A polarização 
entre ideologias políticas de esquerda e de direita é um exemplo de como o discurso 
pode ser controverso.

Ainda de acordo com Possenti (2013), por suas qualidades polissêmicas é 
possível que um mesmo corpus discursivo seja descrito e analisado de diferentes 
maneiras, variando conforme os valores e significados ideológicos envolvidos, podendo 
arrolar mais ou menos parcialidade no processo analítico. Isso ocorre porque todos os 
elementos compositivos de um discurso, sejam eles sonoros, imagéticos ou escritos 
são sempre um segmento ou um olhar parcial de uma dada realidade.

Existem vários tipos de discursos: filosófico, científico, religioso, humorístico, 
literário entre outros, os quais constituem campos de estudos específicos, com vasta 
literatura a respeito. Todavia, isso não quer dizer que as modalidades de discurso 
são estudadas de forma isolada, pois frequentemente, um único texto, ou um corpus 
textual, costuma conter diferentes tipos de discursos (POSSENTI, 2013).

O discurso humorístico dentre outras possibilidades de definição, pode ser 
compreendido como um gênero textual (verbal, não verbal ou multimodal)111 suscetível 
ao risível, centrado nos dispositivos da comicidade, do escárnio, da comédia, do 
caricato, do satírico, etc., que compõem o amplo escopo da linguagem do riso. 
(POSSENTI, 1998; 2013).

“A gente faz meme pra rir, se fosse pra chorar se olhava com cara de fome 
no espelho [Risos]. Eu me empolguei fazendo esses memes. É muita zoeira” 
[Risos]. (Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 11/08/2018). Essa frase, 
pronunciada por Cristiane, colaboradora da pesquisa, foi dita em um momento de 
descontração, durante a segunda sessão do grupo focal. Ela se referia a figura 29, 
que produziu e compartilhou no grupo de WhatsApp da pesquisa de campo.

111 Possenti (1998; 2013) ao se dedicar a análise do discurso humorístico não aborda especificamente a 
temática dos memes de internet, mas explora aspectos multissemióticos da linguagem os quais podem 
ser usados com êxito nas interpretações de artefatos imagéticos como os memes de internet.
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A imagem foi produzida a partir de fotografias que ela fez de mim, sem que eu 
percebesse, durante uma aula ministrada para a turma 2015/2 do Curso de Pedagogia 
em 2016, período anterior a realização desta pesquisa. Ao visualizar esses memes 
fiquei surpresa e risonha com tamanha astúcia de Cristiane.

Figura 29. Quando no almoço não tem açaí... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Nesta montagem de gênero image macro, produzida em um aplicativo de 
telefone celular, a colaboradora elaborou um jogo de ação e reação provocado pelas 
legendas associadas as demais representações imagéticas. Ao utilizar a frase “Quando 
no almoço não tem açaí”, a reação fisionômica da pessoa retratada sugere decepção 
e tristeza. Mas, diante da sentença “Quando o almoço é açaí com camarão... A cara 
de felicidade”, a reação fisionômica da pessoa retratada muda, sugerindo felicidade e 
contentamento com o cardápio.

O humor sugerido na figura 29 e na frase pronunciada por Cris para justificar 
a produção do meme, pode ser explicado pela capacidade criativa que as pessoas 
costumam expressar diante de acontecimentos bons ou ruins da vida. Conforme 
Minois (2003), o temperamento humorístico tem sido estudado há séculos por várias 
áreas do conhecimento humano, porque

[...] o riso esconde seu mistério. Alternadamente agressivo, sarcástico, 
escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas 
da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele é multiforme, 
ambivalente, ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto 
o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. (MINOIS, 2003, p. 15-16).
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São inúmeras as facetas do humor, podendo configurar-se em riso ou escárnio, 
a depender do contexto e da intenção com que é utilizado. O processo interativo 
que Cristiane desenvolveu com a criação e o compartilhamento da imagem começou 
muito antes dela receber o convite para participar desta pesquisa.

Provocada pela temática discutida, a colaboradora buscou nos seus arquivos 
imagéticos de tempos atrás, as imagens ideais para produzir memes repletos de 
sentidos e significados contextuais risíveis. Ou seja, Cristiane sabia que as fotos da 
professora (no caso, minhas) em poses engraçadas, associadas ao consumo de açaí 
com camarão, comum no Amapá, seria um mote perfeito para a construção do meme.

O uso da expressão “zoeira” na fala de Cristiane é um dado importante para 
as interpretações dos memes de internet enleados na cultura brasileira, sejam eles 
produzidos no Brasil ou advindos de outras culturas. Segundo Lunardi e Burgess 
(2020) o humor brasileiro, popularmente chamado de “zoeira” (ou zueira, zuêra), 
vindo do verbo “zoar”, costuma apresentar marcas irônicas peculiares, muitas vezes 
consideradas exóticas, irritantes e agressivas, intimamente associadas a balbúrdia, o 
que o torna singular.

Lunardi e Burgess (2020, p. 429) explicam que a zoeira “[...] é uma gíria que 
significa “brincar” ou fazer “piada”, mas na internet esse conceito se expandiu. “Zoeira” 
se tornou um vernáculo da internet brasileira, que significa algo como fazer piada “a 
la Brasil.” E complementam: “[...] na internet os usuários falam que “é zoeira” quando 
se referem a uma brincadeira ou piada que foi feita de forma maldosa ou sobre um 
assunto sério, que não era para ser engraçado.” (p. 433, grifos no original).

Iara, participante da pesquisa, ao comentar o posicionamento supracitado 
de Cristiane, disse: “[...] nem parece que essa pesquisa é coisa séria, mas eu sei 
que é. A gente ri de bobagem séria [Risos]”. (Trechos extraídos de conversa com o 
grupo focal, 11/08/2018). Sua fala demonstra que a ludicidade “a la Brasil” presente 
na produção, no compartilhamento e na recepção dos memes também se expandiu 
para as discussões do grupo focal. Ou seja, a “zoeira” dava leveza aos assuntos 
tensos e complexos quando eram abordados, mas não os tornavam menos sérios. 
No entanto, é curioso notar que nas ambivalências do humor o risível aparece como 
forma de legitimação das coisas consideradas sérias e importantes, posicionando-as 
em determinados lugares e excluindo-as de outros.

Durante as reuniões com o grupo focal, em alguns momentos da conversa, 
precisei frear e redirecionar as discussões que se prolongavam demasiadamente 
porque todas as pessoas do grupo queriam falar, exemplificar e expor detalhadamente 
seus pontos de vista sobre os assuntos suscitados pelo processo de interação com 
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as imagens e as visualidades abordadas. Tarefa difícil de ser realizada porque eu 
também me sentia seduzida pela discussão.

Com a colaboração do grupo nas interpretações dos dados produzidos no campo 
foi possível identificar a existência de visualidades recorrentes e outras inconstantes 
nas discussões. A primeira visualidade destacada como recorrente foi a compreensão 
da Universidade como uma instituição séria e destinada a tratar de assuntos 
igualmente sérios.

Historicamente as universidades e suas práticas têm sido vistas como redutos 
de “coisa” séria, onde há dificuldade para aceitar conteúdos lúdicos e risíveis como 
sendo apropriados para serem discutidos. Prevalece a visão que considera os temas 
“sérios” e “sisudos” como característicos do discurso acadêmico, enquanto os temas 

“prazerosos” são vistos como supérfluos, carentes de seriedade científica.

Durante as discussões, alguns participantes revelaram surpresa em relação 
aos seus próprios estranhamentos diante do trato com imagens de caráter lúdico, pois 
a ludicidade é um atributo preponderante nos processos de ensino e aprendizagem 
das crianças com quem vão trabalhar no magistério. Ressaltaram, também, a 
importância do uso das imagens para chamar a atenção de estudantes da Educação 
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental que ainda não dominam os códigos 
da linguagem escrita e falada, mas que costumam responder bem aos estímulos de 
conteúdos imagéticos e lúdicos.

A segunda visualidade observada foi a banalização de estereótipos 
relacionados aos marcadores sociais da diferença de raça, gênero e classe. Este 
eixo foi bastante explorado nas discussões do grupo focal. Por meio das imagens, foi 
possível perceber processos históricos de construção do olhar que costumam formatar 
e naturalizar preconceitos, discriminações e racismos.
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Figura 30. Estereótipos de gênero e sexualidade. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A figura 30 é composta por dois memes diferentes, mas que contêm temáticas 
afins. É um exemplo dentre as imagens compartilhadas pelo grupo focal que suscitaram 
longas discussões e posicionamentos acalorados por parte dos colaboradores da 
pesquisa, referentes a visão naturalizada da inferiorização das identidades 
de gênero e sexualidade112 quando não enquadradas na heteronormatividade113 
compulsória.

As duas peças imagéticas que constituem a figura 30 possuem como protagonista 
das narrativas a artista amapaense Bárbara Kelly, uma mulher transsexual, conhecida 
por parte da população macapaense por seus passeios performáticos pela cidade. 
Sua imagem é frequentemente achincalhada em memes de internet produzidos e 
contextualizados no Amapá por ser julgada, preconceituosamente, como uma pessoa 
abjeta, perturbada mentalmente e fora dos “padrões” socialmente aceitáveis.

112 A identidade de gênero pode ser compreendida como um estado perceptivo e subjetivo que uma 
pessoa tem de si sobre o seu gênero independente daquele (masculino ou feminino) que lhe foi atribuído 
no nascimento. Culturalmente, essa percepção identitária pode ser nomeada como feminina, masculina, 
transsexual, travesti; ou ainda como homem, mulher, mulher transsexual, homem transsexual, pessoa 
não binária entre outras possibilidades. A identidade sexual diz respeito ao desejo sexual afetivo que 
uma pessoa pode sentir por outra independente ou não de sua identidade de gênero. Essa orientação 
pode ser denominada como homossexual, heterossexual, pansexual, bissexual, etc. (LOURO, 2000).
113 A heteronormatividade pode ser descrita como a normatização da heterossexualidade em oposição 
a suposta anormalidade da homossexualidade ou outras identidades sexuais. “A heterossexualidade 
é concebida como “natural” e também como universal e normal. Aparentemente supõe-se que todos 
os sujeitos tenham uma inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de 
seus afetos e de seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. Consequentemente, as outras formas de 
sexualidade são constituídas como antinaturais, peculiares e anormais.” (LOURO, 2000, p. 13).
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Às vezes ela é vista pilotando uma moto e, outras vezes, “desfilando” a pé 
pela orla da cidade de Macapá, sempre com trajes considerados inapropriados pelos 
padrões heteronormativos e estéticos dominantes. Sua aparência é constantemente 
ridicularizada segundo a alegação estereotipada de não possuir um corpo esteticamente 
aceitável nem para a “beleza masculina”, nem para a “beleza feminina”.

Daniele, colaboradora da pesquisa, referindo-se as representações imagéticas 
da figura 30 declarou: “A Bárbara Kelly não anda, ela desfila com seus modelitos pela 
cidade, não tá nem aí com as brincadeiras de mal gosto dos outros, ela que tá certa!”

Diante das imagens (figura 30), outros participantes do grupo também se 
posicionaram dizendo:

Cristiane: Eu enviei esse meme da Bárbara Kelly dando uma voltinha 
no shopping Garden. [Risos].

Daylane: Eu já vi memes dela, mas não sabia que ela se chamava 
Bárbara Kelly.

Cristiane: Ela virou meme conhecido em Macapá. Eu já vi ela lá no 
centro, quando ela passa as pessoas ficam rindo e mexendo com ela.

Thiago: Isso é verdade. [Concordou com a Cristiane]. Estamos falando 
de possibilidades educativas dos memes, eu acho que tem muita 
possibilidade, professora. As pessoas fazem chacota com a Bárbara, 
não respeitam ela. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu 
um meme dela. Mas a verdade é que a brincadeira homofóbica é 
grande nos memes.

Ricardo: Com certeza. Eu concordo com o Thiago. As temáticas 
ocultas nas imagens podem ser muito bem trabalhadas com os alunos. 
Existem muitas coisas implícitas e explicitas nas imagens. A gente 
olha de primeira e acha engraçado, mas se aprofundar a observação, 
a gente já não vê tanta graça. Por exemplo, o caso da Bárbara Kelly, 
eu já li uma entrevista com a mãe dela que fala várias coisas sobre 
a Bárbara e a gente nem conhece ela e já fica rindo. Então, a gente 
pode tratar de temas como preconceito e discriminação. Eu tenho uma 
moto parecida com a dela e os meus colegas falam: tu já vais dar a 
volta da Bárbara Kelly, Ricardo. [Risos do grupo]. (Trechos extraídos 
de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

Em um artigo intitulado “Memes de internet, visualidades e discurso 
humorístico”114, Coelho e Martins (2018) discutem sobre memes de internet específicos 
que usam a imagem de Bárbara Kelly de forma coisificada como mote humorístico 
sem considerar os atributos éticos e subjetivos da natureza humana. Que transferem 
comportamentos, muitas vezes transfóbicos, da vida real para a virtualidade da 
cibercultura.

114 Artigo produzido e publicado como desdobramento das discussões desta pesquisa de doutorado.
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 No entanto, para além de um corpo objetificado, como comumente é 
representada nos memes, nesse artigo, é possível entender que a evidência pública 
de Bárbara Kelly é marcada pela luta política por reconhecimento e respeito social. Os 
autores explicam que

[...] não bastasse o fato de ser uma artista performer, conhecida na 
comunidade por personificar e defender os interesses do movimento 
local das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Queer 
(LGBTQ), Bárbara Kelly se tornou também um meme de internet ou, 
dizendo melhor, a sua atitude performática e, consequentemente, a sua 
imagem, passaram a ser divulgadas e compartilhadas nas principais 
redes sociais da internet, em plataformas públicas como o Facebook 
e em ambientes mais privativos como o WhatsApp se espalhando de 
forma viral. (COELHO; MARTINS, 2018, p. 124).

Nas conversas com o grupo focal, falou-se da imagem altiva e autoconfiante 
de Bárbara retratada na figura 30, sugerindo uma tomada de consciência de si sem 
se preocupar com a opinião de outras pessoas, características também percebidas 
por quem a vê circulando na cidade. Também foi possível conhecer posicionamentos 
críticos e outros mais ingênuos ou inseguros no debate sobre as identidades de gênero 
e sexualidade por parte dos colaboradores da pesquisa, entretanto, foi unânime 
a percepção da capacidade discursiva que um meme de internet pode deflagrar a 
respeito dessa temática.

Surgiu a preocupação com a forma como as pessoas, incluindo participantes 
do grupo, costumam reagir diante de uma piada de “mal gosto”, ofensiva e até 
mesmo violenta, reconhecendo que muitas vezes o riso sobre esses chistes costuma 
ser acrítico e ingênuo. Daí a importância de combater práticas de discriminação e 
preconceito social por meio de processos educativos desde a infância.

Em sintonia com as percepções do grupo focal, Coelho e Martins (2018) 
explicam que narrativas imagéticas podem deflagrar e reproduzir práticas sociais 
discriminatórias violentas.

Ou seja, podem ser violências praticadas sem a repressão física, mas 
cujos efeitos provocam agravos morais e psicológicos às vítimas. 
Essas práticas são caracterizadas como coações que quase sempre 
se sustentam por meio de relações de poder predeterminadas que 
reforçam desigualdades consideradas naturais, a ponto de provocar 
o riso de atitudes ou discursos ofensivos e preconceituosos. [...] No 
campo da violência simbólica, o riso muitas vezes se caracteriza como 
uma atitude amistosa e inofensiva que subitamente se transforma na 
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perversidade de um “tapa sem mão”, podendo violar sensibilidades 
e causar traumas nas vítimas de um “riso fácil” e acrítico. (COELHO; 
MARTINS, 2018, p. 126-127).

Ainda em relação aos estereótipos caracterizados como marcadores 
sociais da diferença, a imagem na figura 31, composta por dois memes diferentes, 
acenderam discussões sobre práticas sociais discriminatórias e racistas vinculadas as 
representações humorísticas.

Os participantes do grupo focal ponderaram sobre a recorrência de narrativas 
visuais em programas televisivos e nas redes sociais da internet que tematizam relações 
preconceituosas ao retratarem pessoas negras e indígenas de forma subjugada ou 
subalterna, marcadas pela visão naturalizada da inferiorização da cor, raça ou 
etnia que destoe da hegemonia da raça/cor branca eurocêntrica.

Figura 31. Estereótipos de raça/cor e etnia. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Dentre as imagens compartilhadas e discutidas pelo grupo, chamou atenção a 
recorrência de narrativas caracterizadas pela discriminação etnorracial negra e indígena, 
respectivamente. Cintya e Daniele, colaboradoras da pesquisa, autodeclaradas como 
negras, falaram com indignação sobre as imagens da figura 31:

Cintya: Professora, nesse meme o cara branco fica de cabelos 
crespos [referiu-se a imagem à direita da figura 31]. A gente não pode 
deixar de perceber a questão do preconceito contra os negros aí. [O 
grupo concordou com ela]. Parece engraçado, mas ele vai branco e 
volta preto, ou melhor dizendo, volta negro. Né? Só tem graça porque 
o cara branco bonitão voltou negro? Muitos memes são assim, as 
piadas são deboche de pessoas não brancas.

Daniele: Ah, professora... Eu tô cansada dessas brincadeiras sem 
graça. Tudo nas pessoas negras é motivo de chacota, de piada e 
zoação. Os nossos cabelos, a nossa cor, nariz, tudo é motivo para 
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desqualificar a gente [momento de tensão na fala]. Poxa, as pessoas 
esquecem que nós temos sentimentos. As meninas negras desde 
cedo querem alisar os cabelos porque são chamadas de feias, de 
cabelo duro. [Lágrimas nos olhos]. Sem falar dessa coisa aí, de ser 
tudo bandido. [Referiu-se a imagem à esquerda da figura 31]. Só quem 
sente na pele sabe como isso é triste. [Momento de tensão no grupo 
que concordou com o posicionamento de Daniele]. (Trechos extraídos 
de conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

No artigo “Rastros da senzala nos memes de internet”115, Coelho e Costa (2018), 
apresentam dados visuais e discutem a farta proliferação de memes de internet de 
temática racista, alvitre do processo escravagista brasileiro. Problematizam a “[...] 
existência/persistência de discursos racistas e preconceituosos sobre a população 
afro-brasileira, deflagrados por memes de internet materializados em imagens.” 
(COELHO; COSTA, 2018, p. 930).

Ainda conforme os autores, as imagens “[...] ao serem interpretadas, fornecem 
pistas sobre a emergência do fenômeno meme na contemporaneidade e desencadeiam 
a necessidade de problematizar visualidades que ajudam a construir as nossas visões 
de mundo.” (COELHO; COSTA, 2018, p. 930).

Segundo as palavras inconformadas de Ricardo, “[...] essas práticas racistas 
são destruidoras de sonhos.” Ele questiona: “[...] como a gente pode rir disso, rir da 
gente mesmo e, pior, deixar rirem da gente? É como se o fato de ser afrodescendente 
e indígena seja algo vergonhoso e não é.” (Trechos extraídos de conversa com o 
grupo focal, 11/08/2018). Fica expresso no questionamento e constatação deste 
colaborador a sua indignação com a naturalização do riso acrítico no tocante as 
práticas discriminatórias, difusoras de desigualdades sociais.

Quando as imagens são produzidas, vistas e interpretadas sem criticidade, 
podem promover violências irremediáveis. Para combater visualidades opressoras é 
necessário não ter medo do debate sobre elas, é preciso reconhecer a existência 
implícita e explicita de preconceitos que promovem desigualdades sociais abismais, 
tanto da parte de quem produz e dissemina quanto da parte de quem consome imagens 
dessa natureza sem problematizá-las.

 Como se fosse um rizoma, a discussão do grupo focal envolvendo os 
marcadores sociais de diferença sempre se remetia a naturalização de mazelas 
sociais produzidas pela enorme desigualdade de classe, pois, de modo geral, 
este marcador envolveu os dois processos de construção histórico-social do olhar, 
abordados anteriormente. As visualidades que constroem modos de ver e ser visto 

115 Artigo produzido e publicado como desdobramento das discussões desta pesquisa de doutorado.
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relativos à identidade de gênero e sexualidade, bem como os preconceitos relativos à 
raça/cor ou etnia quase sempre advêm de práticas marcadas por disparidades sociais.

 O grupo focal chegou à conclusão que, a maioria dos memes compartilhados 
possuíam em seus conteúdos, elementos implícitos e explícitos referentes as 
diferenças de classe social, fazendo referência às dificuldades que pessoas da classe 
baixa enfrentam - vulneráveis; pobres, mas não extremamente pobres; e extremamente 
pobres - no dia a dia.

 Reforçando as percepções do grupo, Possenti (1998) elenca os temas 
recorrentes nos discursos humorísticos que, geralmente, versam sobre algum 
estereótipo de subjugação:

[...] sexo, política, racismo (e variantes que cumprem um papel 
semelhante, como ética e regionalismo), canibalismo, instituições em 
geral (igreja, escola, casamento, maternidade, as próprias línguas), 
loucura, morte, desgraças, sofrimento, defeitos físicos (para o humor, 
são defeitos inclusive a velhice, a calvície, a obesidade, órgãos genitais 
pequenos ou grandes – órgãos pequenos são considerados defeitos 
nos machos, enquanto que órgãos grandes são vistos como defeitos 
nas fêmeas), etc. (POSSENTI, 1998, p. 25-26, grifos no original).

As ambiguidades presentes na linguagem e, principalmente, no gênero textual 
humorístico, reforçam ao mesmo tempo em que suavizam estereótipos socialmente 
produzidos com base em padrões de beleza e status quo econômico dominantes.  Os 
projetos hegemônicos operam de uma forma tão bem sucedida a ponto de pessoas 
consideradas subjugadas e subalternas na estrutura do sistema socioeconômico, elas 
próprias, reproduzirem discursos dominantes sobre si e sobre outros sem se darem 
conta disso.

Esse sintoma de alienação social ficou evidente na fala da colaboradora 
Daylane quando disse: “[...] é chocante professora, mas às vezes a gente rir da 
própria desgraça e nem percebe, não vê um palmo diante do próprio nariz.” (Trechos 
extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

Aprofundando essa percepção, Louro (2000) explica que diferentes e 
divergentes formas de

[...] representações podem, pois, circular e produzir efeitos sociais. 
Algumas delas, contudo, ganham uma visibilidade e uma força tão 
grandes que deixam de ser percebidas como representações e são 
tomadas como sendo a realidade. Os grupos sociais que ocupam as 
posições centrais, “normais” (de gênero, de sexualidade, de raça, de 
classe, de religião, etc.) têm possibilidade não apenas de representar 
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a si mesmos, mas também de representar os outros. Eles falam por 
si e também falam pelos “outros” (e sobre os outros); apresentam 
como padrão sua própria estética, sua ética ou sua ciência e arrogam-
se o direito de representar (pela negação ou pela subordinação) as 
manifestações dos demais grupos. Por tudo isso, podemos afirmar 
que as identidades sociais e culturais são políticas. (LOURO, 2000, p. 
12-13, grifos no original).

As imagens que compõem a figura 32, também são exemplos dos memes 
explorados na pesquisa de campo. A imagem à direita foi produzida e compartilhada 
por uma participante do grupo focal, na qual, Thiago, outro colaborador da pesquisa, 
é retratado como se estivesse dentro de um ônibus da linha intermunicipal Macapá-
Santana. A constatação é revelada na legenda “Quando vc [você] é bunito [bonito] e 
entra no Macapá/Santana [itinerário feito pelo transporte coletivo].”

A brincadeira entre os participantes da pesquisa foi bastante expressiva ao 
focar a produção de memes como registros de imagens e situações vividas no 
cotidiano. Essa “zoeira” entre si, foi motivo de muitas gargalhadas na interação 
virtual e presencial da equipe que se deixou enveredar pelo humor dos memes de 
internet.

Figura 32. A questão da classe social. Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A imagem à esquerda, na figura 32, é formada pelo quadrante fotográfico de 
um “puxadinho” (dependência contígua a uma casa, geralmente construída fora do 
projeto arquitetônico original) precário, supostamente construído em um prédio de um 
conjunto habitacional popular, localizado na cidade de Macapá, chamado “Macapaba”.
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A ironia registrada na cena pela legenda: “Enquanto isso no Macapaba..” 
fica a cargo da proibição de alteração da planta original do prédio construído pelo 
programa habitacional do governo brasileiro, nomeado de “Minha casa, minha vida”. 
A mensagem registra que um morador desse prédio burlou a regra ao construir um 
anexo a sua residência, desrespeitando, sem se preocupar com a proibição.

Ao se referir as desigualdades sociais, constatadas em grande parte dos memes 
abordados na pesquisa, Iara explicou:

Iara: Eu não era muito fã de memes, eu tinha receio de compartilhar. 
Meu medo era justamente por causa dessas mensagens subliminares 
que eles têm. Isso é muito sério. A princípio a gente só consegue 
perceber a parte engraçada deles, dificilmente a gente consegue 
entender as coisas que estão nas entrelinhas dos memes. Olha só, 
a maioria das temáticas são piadas dos mais fracos, contra a gente, 
no caso, os pobres. Não é? E geralmente a gente não consegue 
perceber se não estiver muito atento para essas coisas implícitas. 
Antes eu não tinha essa visão, agora quando eu olho um meme 
ou qualquer outra imagem eu procuro ser mais crítica e não tão 
ingênua para enxergar o que está representado e as coisas que 
não estão colocadas de forma tão claras, mas estão presentes. 
(Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

O posicionamento de Iara remete à ideia discutida por (ALLOA, 2015) sobre o 
jogo da opacidade e transparência imiscuídas na interação com imagens, artefatos 
visuais e visualidades. Para o autor, o reconhecimento dessa pluralidade interpretativa 
é um sinal de que a pessoa que observa já não é indiferente as potencialidades 
simbólicas representadas. Isso pode levá-la a perceber que as mensagens antes 
consideradas opacas, implícitas ou ocultas, sempre estiveram presentes, explicitas e 
transparentes, só não eram vistas.

Conforme Coelho e Costa (2018), memes de internet são compostos por 
representações de ideias e comportamentos das pessoas que os operam e os 
compartilham. As “[...] imagens compartilhadas na internet não são transformadas em 
memes por acaso. Tais imagens representam um fragmento, uma parte daquilo que 
as pessoas pensam, e, mesmo que pela falta de uma visão crítica, elas não tenham 
essa percepção.” (COELHO; COSTA, 2018, p. 940).

O trecho em negrito da fala de Iara sugere uma tomada de consciência na 
interação com imagens e visualidades que constroem visões de mundo e sobre si 
mesma. Mas isso não quer dizer que, a partir dessa experiência, seus modos de 
perceber, conceber e interpretar representações imagéticas serão sempre conscientes 
e politizadas. Por se tratar de um processo complexo, dinâmico e mutável, as interações 
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com imagens, artefatos, visuais e visualidades necessitam de imissão constante 
no campo simbólico, cognitivo e emocional, ou seja, é preciso investimentos que 
qualifiquem a formação da bagagem cultural da pessoa.

Isso ocorre porque “[...] imagens e artefatos visuais são resultados de uma 
elaboração complexa, prenhe de significados e interpretações, que depende de uma 
rede de informações, convenções e interações sociais que não operam de modo 
linear.” (MARTINS, 2015, p. 100). As contribuições da cultura visual para o aprendizado 
constante com as representações visuais, incidem em deslocar a pessoa interpretante 
de um lugar de observação passiva para uma interação ativa.

Neste sentido, é necessário refazer e expandir as inquirições sobre os 
fenômenos imagéticos, ultrapassando as experiências que deles possam resultar, 
indo além, alcançando e valorizando as subjetividades de quem interpreta, permitindo 
assim o desenvolvimento de agenciamentos individuais e coletivos.

Parafraseando Hernández (2007), trata-se de reconstruir os dispositivos 
discursivos que o sistema de representações produziu para fixar determinados modos 
de saber e de poder, e explorar como eles afetam cada pessoa de maneira peculiar, 
indagando as práticas culturais do olhar e os efeitos desse olhar sobre quem vê.

A utilização da análise do discurso humorístico como uma possibilidade 
interpretativo-analítica no campo da cultura visual é, antes de tudo, compreendê-la 
como uma proposta metodológica com fundamentos pós-estruturalista, usada para 
problematizar as múltiplas interpretações deflagradas na interação das pessoas com 
imagens e visualidades situadas em contextos específicos.

O campo de estudo da cultura visual se interessa por fenômenos culturais 
emergentes como os memes imagéticos espalhados na/pela internet porque percebe/
fareja nesse tipo de artefato um grande potencial para a produção de sentidos, 
significados e aprendizagens capazes de questionar o caráter hegemônico de 
determinadas visualidades de “riso quase universal”116, quase sempre vestidas e 
ofertadas como naturais, únicas, normais, certas ou adequadas em relação a outras 
consideradas marginais.

116 Faz referência aos temas ou gatilhos do humor que em seus lugares comuns são culturais e também 
chegam a ser universal. Por exemplo, a cena do marido traído por uma esposa infiel é um gatilho 
certeiro para provocar riso em diversas sociedades. Isso ocorre, na maioria dos casos, devido a carga 
cultural do patriarcado presente nas relações sociais que recaem tanto sobre os homens quanto nas 
mulheres, em várias partes do mundo. Desse modo, é comum nas piadas de teor machista, o marido 
traído ser alvo do riso das outras pessoas que o julgam pelo suposto erro de sua esposa. (POSSENTI, 
1998; 2013).
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4.3 Montando e remontando narrativas visuais na memesfera

Ao ser estimulado a perceber e reconhecer possíveis visualidades na interação 
com os memes de internet, o grupo focal também chegou à conclusão de que assim 
como foi possível identificar processos de construção histórico-social do olhar que 
naturalizam subjugações e subalternidades, também existem potências educativas 
nas narrativas desses artefatos que podem ser valorizadas e recriadas para serem 
vistas a partir de outras perspectivas.

Diante dessa constatação, foi proposto ao grupo uma “nova” perspectiva para 
os memes de internet, buscando neles elementos capazes de desencadear processos 
educativos que buscassem subverter e transformar visualidades consideradas 
opressivas, principalmente, aquelas relacionadas a realidade na qual o grupo estava 
inserido: o contexto educativo da Amazônia amapaense.

O grupo aceitou o desafio e expandiu o processo de interação com imagens 
e visualidades materializadas em memes de internet preexistentes para a produção, 
ou seja, passou de consumidor para produtor desse tipo de artefato visual. Para isso, 
foi preciso formar um conjunto de image macro condizente com a temática proposta, 
o qual foi compartilhado via WhatsApp. Cada integrante do grupo foi convidado a 
escolher as imagens que gostaria de transformar em memes de internet.

Naquele momento da pesquisa de campo foi importante retomar as explicações 
sobre as principais características de um meme de internet, ou seja, o potencial de 
fidelidade, fecundidade, longevidade, alcance e impacto social, pois era necessário 
entender a produção dos memes com um processo experimental, que pode ou não 
resultar em “memes de sucesso”117 por se tratar de uma simulação específica e pontual 
da pesquisa.

 Após uma breve explanação, Ricardo ponderou dizendo: “Eu entendi. É como 
uma peça publicitária, são as pessoas que consomem o produto que fazem eles 
terem sucesso ou não no mercado. Acho que com o meme também é assim. Aliás, o 
meme passou a ser bastante utilizado como peça publicitária.” (Trechos extraídos de 
conversa com o grupo focal, 11/08/2018).

O fato de Ricardo possuir como primeira formação superior o curso de 
Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, favoreceu a 
maneira como o grupo se comportou frente a concepção e a produção dos memes. Ele 
contribuiu para o desenvolvimento desta fase da pesquisa orientando a equipe sobre 

117 O sucesso de um meme de internet é condicionado ao processo de idealização, produção, dispersão 
e recepção do mesmo na rede. Uma vez criado e lançado na Web, sua dispersão vai depender do 
comportamento da audiência que ele receberá, a qual decidirá compartilhar ou não a peça, sendo ela 
responsável por determinar a capacidade de fidelidade, fecundidade, longevidade, alcance e impacto 
social memético.
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algumas estratégias de marketing e comunicação visual. Thiago também contribuiu 
significativamente com suas habilidades para operacionalizar os aplicativos geradores 
de memes usados na produção. Gentilmente, ele auxiliou o grupo na instalação e uso 
dos aplicativos nos telefones celulares.

Essa atividade foi proposta e iniciada na primeira sessão do grupo focal. Desde 
o início, como o processo se mostrou lúdico e estimulante, “caiu na graça” do grupo 
que continuou produzindo e compartilhando a produção via WhatsApp mesmo depois 
do período planejado. Após a produção e compartilhamento dos memes e devido ao 
tempo delimitado para a realização da pesquisa de campo,

cada participante teria que eleger apenas uma de suas peças para ressignificá-la.

A imagem da figura 33 é formada por 41 miniaturas dos memes produzidos 
pelo grupo focal. Trata-se de uma captura da tela do notebook a fim de demonstrar a 
quantidade e diversidade das peças criadas com o intuito de ressignificar visualidades 
sobre aspectos socioculturais da Amazônia amapaense.

Figura 33. Memes produzidos pelo grupo focal, pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A maioria das narrativas visuais produzidas pelo grupo foram peças do gênero 
image macro devido esse formato ser o mais comum disponível nos aplicativos 
geradores de memes utilizados para a edição. Porém, também houve a produção de 
pequenos vídeos e GIFs. Com o auxílio do grupo, as peças foram categorizadas de 
acordo com as suas afinidades temáticas, formando três conjuntos correlatos:

a) representação de si;
b) representação sociocultural; e,
c) representação de problemas sociais.
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 O conjunto “representação de si” foi formado pelos memes que apresentavam na 
sua composição imagens dos colaboradores da pesquisa. O conjunto “representação 
sociocultural” agrupou memes que tratavam de perspectivas socioculturais da Amazônia 
Amapaense; e o conjunto “representação de problemas sociais” foi composto pelos 
memes que narravam problemas sociais proeminentes na realidade amapaense.

 Silva (2000) ao se debruçar sobre a conceituação da “representação”, 
recorre principalmente a posição teórica pós-estruturalista do sociólogo cultural 
Stuart Hall sobre a produção da identidade e da diferença como representação 
de práticas de significação e sistemas simbólicos por meio dos quais produzem e 
posicionam os sujeitos.

No registro pós-estruturalista, a representação é concebida unicamente 
em sua dimensão de significante, isto é, como sistema de signos, como 
pura marca material. A representação expressa-se por meio de uma 
pintura, de uma fotografia, de um filme, de um texto, de uma expressão 
oral. A representação não é, nessa concepção, nunca, representação 
mental ou interior. A representação é, aqui, sempre marca ou traço 
visível, exterior. [...] A representação não é simplesmente um meio 
transparente de expressão de algum suposto referente. Em vez disso, 
a representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma 
de atribuição de sentido. Como tal, a representação é um sistema 
linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a 
relações de poder. (SILVA, 2000, p. 90-91).

 Acompanhando o modo de pensar do autor, é possível afirmar que as práticas 
de significação e os sistemas simbólicos das representações foram determinantes 
para as reflexões sobre as posicionalidades e identificações das pessoas envolvidas 
na pesquisa em uma relação direta com o contexto sociocultural do qual elas 
fazem parte.

A figura 34 apresenta, da direita para a esquerda, um exemplo de cada categoria 
supracitada: representação de si, representação sociocultural e representação de 
problemas sociais.
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Figura 34. Mostra dos memes produzidos na pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Tomando como referência as narrativas visuais expostas na figura 34 é 
possível inferir que a produção dos memes baseou-se, majoritariamente, em aspectos 
da realidade imediata e cotidiana, relacionados, por exemplo, a ambiência (física 
ou simbólica) da UNIFAP, hábitos alimentares e problemas causados pela falta de 
infraestrutura urbana nas cidades de Macapá e Santana, lugares físicos e sociais 
vividos, praticados pelos participantes da pesquisa.

Ao serem indagados sobre o processo de criação dos memes, dois integrantes 
do grupo focal explicaram o seguinte:

Iara: Professora, no início eu fiquei bastante indecisa de como fazer, 
mas vi as imagens no WhatsApp e me deixei levar por elas. Escolhi 
a primeira e comecei a testar no aplicativo, como eu não tinha muita 
habilidade demorei um pouco na primeira, mas depois que peguei 
o jeito foi mais fácil. Eu queria muito mostrar as coisas de Santana, 
por isso escolhi as fotos da cidade onde moro. Só depois pensei na 
proposta da aula. [...] Depois, foi difícil decidir o que abordar no plano 
porque tinha várias possibilidades. E olha que eu nem gostava de 
meme! [Risos].

José Luiz: A experiência de produzir meme foi boa. Agora entendi 
melhor que existe o lado positivo e negativo do meme. Mas eu sempre 
olhava o lado cômico do meme mesmo. Eu não sabia fazer meme, 
fazia escrevendo a mensagem e enviando junto com a imagem. 
Mas assim é muito fácil de outra pessoa tirar. Dessa forma, quando 
alguém repassa a mensagem, aquela imagem que você enviou vai 
ser compartilhada sem a legenda. Eu não sabia como fazer uma 
legenda na própria imagem. Então, como você nos orientou, baixei 
um aplicativo no celular. Mas para produzir um meme de um vídeo eu 
não conseguia. Depois descobri que o aplicativo que eu havia baixado 
era só para imagens [fixas] e não vídeos. Chamei a minha filha para 
ajudar, mas ela também não sabia como fazer. Eu até disse: era para 
vocês que são jovens saberem fazer. [Risos do grupo]. Minha filha 
disse: ah, mas eu nunca fiz isso também papai. [Risos do grupo]. Aí 
lembrei que você havia enviado dois links para os aplicativos, então 
instalei o outro e minha filha ajudou a usar. Foi aí que deu certo. Eu 
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já estava de cabeça quente e não conseguia bolar a frase. [Risos do 
grupo]. Enfim, eu gostei da experiência. Agora já sei como se faz. Foi 
bom porque aprendi junto com minha filha e meu filho, esse momento 
foi muito legal, os três “apanhando” para fazer juntos. Minha esposa 
só ficava olhando e rindo da gente. Vi esse processo como educativo 
para todos nós. (Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 
17/08/2018).

As ponderações de Iara no trecho acima demonstram a sua necessidade de 
enfatizar aspectos do contexto de Santana, cidade onde vive com sua família. José 
Luiz, por sua vez, expôs com mais detalhes o processo de produção com ênfase na 
operacionalização dos aplicativos geradores de memes e como envolveu sua família 
no desenvolvimento da ação. Ambos revelaram em suas falas aspectos subjetivos 
como elementos preponderantes na produção dos memes.

Os aspectos subjetivos e intersubjetivos marcaram as produções de todas as 
pessoas do grupo. Eles estiveram presentes tanto no processo de produção quanto 
nos posicionamentos explicativos e interpretativos que os colaboradores fizeram 
sobre os memes.

A subjetividade, condição emocional e cognitiva que qualifica aquilo que é 
considerado subjetivo, particular e individual inerente aos seres humanos, também 
os constitui como singulares, estimulando-os a tomar conhecimento dos fenômenos 
externos a si apoiados em afetos e referenciais acumulados. Esse estado de ser, 
estar e agir no mundo é construído cotidianamente podendo ser aperfeiçoado ou 
transformado conforme as experiências vividas na relação consigo mesmo e com as 
outras pessoas.

Hernández (2007, p. 73), pondera que “[...] cada pessoa tem uma percepção 
de si que pode ou não ser coincidente com a que outros indivíduos ou diferentes 
grupos têm a seu respeito.” Essas percepções, passíveis de conflitos subjetivos e 
intersubjetivos, no convívio em sociedade precisam ser constantemente negociadas, 
pois para sentirem-se partes e incluídos em um determinado grupo: familiar, amistoso, 
profissional, etc., as pessoas costumam ressaltar seus sensos de coletividade 
sobrepondo-os aos seus anseios individuais.

Com base no exposto, é oportuno afirmar a existência de uma vontade, consciente 
ou não, por parte dos participantes da pesquisa em externalizar suas subjetividades 
por meio dos memes de internet que produziram. Os aspectos subjetivos podem ser 
percebidos tanto nas suas narrativas visuais quanto nas orais; eles guiaram as suas 
escolhas na simulação dos planos de aulas construídos a partir dos memes. Entretanto, 
como faziam parte de um grupo as relações intersubjetivas também mediaram o 
processo contribuindo para as percepções geradas e interpretações produzidas.
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Como parte da metodologia de montagem e remontagem que guiou esta 
pesquisa, o grupo foi convidado a pensar nas possibilidades educativas dos memes, 
materializando-as em uma proposta de plano de aula118. Essa ação foi muito importante 
por configurar-se como a culminância do processo iniciado com o convite para a 
participação do estudo; a interação com as imagens e as visualidades deflagradas pelo 
memes; a produção dos memes; e a reflexão crítica sobre a experiência vivenciada na 
pesquisa de campo.

4.3.1 Montando e remontando aprendizagens com memes de internet

 É possível vislumbrar processos de ensino e aprendizagem com suporte 
conceitual e prático de memes de internet? Como esse produto cultural pode contribuir 
significativamente para experiências educativas? Esses questionamentos foram 
feitos ao grupo focal, instigando os futuros docentes a pensarem nas possibilidades 
educativas desse tipo de artefato imagético, buscando transformar visões consideradas 
acríticas sobre eles em dispositivos capazes de deflagrar aprendizagens reflexivas.

 A figura 35 é formada por nove memes usados na elaboração dos planos de aula 
durante a pesquisa de campo. Essas imagens compõem um quadro demonstrativo 
das narrativas recorrentes nas produções do grupo. 

118 Durante a realização da pesquisa de campo os colaboradores estavam cursando disciplinas de 
estágio supervisionado e de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), as quais exigiam o 
desenvolvimento de propostas de ensino e elaboração de projetos de pesquisas. Desse modo, como 
uma forma de contribuir com as ações destas disciplinas, em acordo com grupo focal, foi proposto a 
produção de planos de aulas a partir dos memes de internet e auxílio na elaboração dos projetos de 
TCC como contrapartidas por suas colaborações na pesquisa.
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Figura 35. Memes usados na produção dos planos de aula. Pesquisa de Campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

Das nove propostas de planos de aula elaboradas, selecionei três para descrevê-
las e tecer comentários a partir das discussões realizadas pelo grupo. Essa seleção 
utilizou como critério as afinidades temáticas abordadas anteriormente: representação 
de si; representação sociocultural e representação de problemas sociais. Fiz essa 
seleção ao considerar que as três amostras, de modo geral, representam as demais.

A imagem (figura 36), produzida por José Luiz, foi escolhida como amostra do 
conjunto “representação de si”. Na simulação do plano de aula elaborado por José, 
a partir do meme, destaco as descrições compositivas da peça e o objetivo geral da 
proposta metodológica119, conforme a exposição a seguir.

119 As propostas de planos de aula elaboradas pelo grupo focal apresentam em suas estruturas as 
seguintes etapas do planejamento pedagógico: objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e 
referências. No entanto, pela delimitação da pesquisa, destaco apenas os aspectos compositivos dos 
memes deflagradores das discussões e os objetivos das propostas.
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Figura 36. “Achei o responsável... Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

 A narrativa visual foi construída a partir de um registro fotográfico que José 
Luiz havia feito de seu sobrinho em uma reunião familiar. O registro estava arquivado 
em seu telefone celular. Em uma brincadeira, José Luiz e outros parentes montaram 
um cenário fotográfico para simular a subida do menino de quatro anos na árvore de 
açaí. Munido de um facão e de uma peconha120, equipamentos necessários para a 
tradicional colheita do fruto, a imagem insinua que o menino estivesse pronto para 
apanhar o cacho do fruto. 

 José Luiz explicou que ao pesquisar a imagem para criar um meme, considerou 
esse registro fotográfico ideal para a montagem da peça e criação da narrativa, pois 
queria ressaltar aspectos culturais peculiares do contexto amazônico apoiado em um 
acontecimento comum da vida das pessoas que habitam as regiões ribeirinhas do 
Amapá e do Pará. Ele também relatou que durante a sua juventude, por ser magro, 
forte e “arteiro”, frequentemente, era incumbido de coletar o açaí e quis rememorar 
essas lembranças.
120 Utensílio rudimentar, similar a um cinturão trançado, comumente fabricado com as fibras das folhas 
do açaizeiro e utilizado nos pés do coletor para facilitar a escalada e a descida da árvore. A coleta desse 
fruto é feita majoritariamente por homens, mas existem muitas mulheres que também desenvolvem 
essa tarefa. Para conhecer mais sobre esse assunto, assista o vídeo: “Açaí: conheça mais sobre o 
ingrediente da vez no Mestre do Sabor”. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8603460/. 
Acesso em: 18 jul. 2020.
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 Durante a segunda sessão do grupo focal, José Luiz declarou: “[...] foi muito 
engraçado fazer o meme, mas foi difícil decidir a temática do plano de aula porque 
poderia ser muita coisa como falar dos alimentos na aula de ciências ou da vegetação 
dos diferentes tipos de solos, até mesmo sobre os diferentes climas brasileiros [...]. Mas 
escolhi falar sobre o trabalho infantil pra problematizar melhor o assunto.” (Trechos 
extraídos de conversa com o grupo focal, 17/08/2018).

No plano de aula proposto para uma classe do 5º ano do Ensino Fundamental, José 
Luiz abordou o tema do “trabalho infantil na região amazônica” com o objetivo de discutir 
a partir do meme a realidade de muitas crianças da Amazônia que precisam trabalhar 
para ajudar na manutenção alimentar e financeira das suas famílias. Intencionava, 
também, abordar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A preocupação de Luiz, futuro professor da Educação Básica, com o problema 
do trabalho infantil na Amazônia, não é à toa. A matéria jornalística do site The 
Intercept Brasil121, intitulada “Você prefere seu açaí com granola, banana ou trabalho 
infantil?”, produzida pelo jornalista Leandro Barbosa em 2019, apresenta um contexto 
de exploração, acidentes de trabalho e necessidade econômica de subsistência 
por parte de muitas famílias que vivem do extrativismo de açaí no interior do Pará. 
Essa condição também pode ser atribuída a uma parcela significativa da população 
amapaense que vive da colheita desse fruto na região.

Figura 37. “Quando falam mal do Amapá...” Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

121 Endereço eletrônico: https://theintercept.com/2019/12/31/acai-trabalho-infantil-para/. Acesso em: 15 
ago. 2020.
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A imagem (figura 37) produzida por Thiago foi escolhida como amostra do 
conjunto “representação sociocultural”. Na simulação do plano de aula elaborado por 
Thiago utilizando esse meme, chamo atenção para as descrições compositivas da 
peça e os objetivos da proposta metodológica, conforme a explanação a seguir.

A narrativa visual foi construída a partir de um registro fotográfico encontrado na 
internet alusivo à comemoração da festa do Marabaixo, com destaque para o grupo de 
dança da “Associação Cultural Raimundo Ladislau - O Marabaixo do Laguinho”, uma 
entidade formada por moradores do bairro do Laguinho, em Macapá. Essa agregação 
desenvolve ações comunitárias visando manter viva a tradição do movimento cultural 
do Marabaixo no Amapá.

A legenda da parte superior da imagem, “Quando falam mal do Amapá”, faz 
um contraponto com a legenda da parte inferior, “e tenho que chamar meu bonde”, 
sugerindo, quiçá, a união da população amapaense na defesa do Marabaixo, uma das 
principais manifestações culturais do Estado.

 Em uma declaração sobre a escolha do meme para a produção do plano de 
aula, Thiago explicou que: “[...] esse meme têm várias provocações para a gente dar 
uma aula sobre o Marabaixo, essa festa tão importante para o nosso Estado, mas que 
muita gente tem preconceito por ser de matriz africana. [...] Durante a minha fase de 
estudante eu teria aprendido muito se esse tema fosse abordado na escola de forma 
crítica, por isso achei importante escolher esse [...].” (Trechos extraídos de conversa 
com o grupo focal, 17/08/2018).

 No plano de aula proposto para uma classe do 4º ano do Ensino Fundamental, 
Thiago abordou o tema “discriminação sociocultural” com a intenção de:

• identificar e discutir com o auxílio da narrativa do meme gerador as 
características da festa do Marabaixo;

• abordar de forma crítica a cultura amapaense; e,

• reconhecer e combater práticas discriminatórias sobre manifestações 
culturais de matrizes africanas.

Associo as percepções deste colaborador ao que Videira (2009) apresenta em 
seus estudos como a existência de um silenciamento de uma parcela significativa da 
população afro-amapaense sobre questões etnorraciais discriminatórias, supondo que 
essa condição foi fortemente influenciada pelo mito do povo cordial, que vive de forma 
integrada, amistosa e tolerante, produzido e disseminado desde o governo janarista.

Coelho (2015) acrescenta que dentre as práticas culturais relacionadas ao 
movimento do Marabaixo está enraizada uma relação de hibridismo e sincretismo 
religioso cultural de sobrevivência que absorveu o catolicismo e mais recentemente, o 
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protestantismo, apartando as práticas religiosas de matriz africana. A autora constata 
a existência de uma espécie de privação cultural que torna difícil remediar essa 
condição. Na atualidade, entre a maioria das comunidades negras que tentam manter 
viva a tradição do Marabaixo paira o silêncio, o apagamento, um negacionismo das 
tradições religiosas africanas.

Essa situação torna evidente o receio e a precaução (consciente ou inconsciente) 
dessas populações preocupadas com o fato ou a possibilidade de serem associadas 
a práticas culturais que historicamente geraram discriminação, preconceito, racismo 
e muitos outros danos. Nesse sentido, o “silenciamento” opera como uma tática de 
autoproteção de ataques de natureza preconceituosa e racista que ainda assolam as 
populações afrodescendentes no mundo contemporâneo.

Figura 38. Meme “Prefeito? Alô, mano!” Pesquisa de campo, 2018.
Fonte: Arquivo da autora.

A figura 38, produzida por Simone, participante da pesquisa, foi escolhida como 
amostra do conjunto “representação de problemas sociais”. Na simulação do plano de 
aula elaborado por Simone, com base neste meme, chamo atenção para as descrições 
compositivas da peça e os objetivos almejados na abordagem metodológica.

 A narrativa foi construída a partir da montagem de dois registros fotográficos 
encontrados na internet: o primeiro, retrata a personagem “índio da depressão” 
supostamente falando ao telefone com o prefeito da cidade; e o segundo, retrata 
um alagamento pluvial, supostamente ocorrido em uma área de ressaca do Amapá 
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ocupada de forma irregular por moradias. Devido ao crescimento populacional 
desordenado das cidades amapaenses, esse tipo de ocupação é comum nas regiões 
do Estado que possuem solos naturalmente alagadiços, causando sérios problemas 
sociais e ambientais.

 Segundo Carvalho (2020), as áreas de ressaca habitadas de forma irregular 
formam as grandes favelas amazônicas. Essas favelas costumam apresentar centenas 
de quilômetros quadrados ocupados por palafitas ou outros tipos de casas construídas 
sobre solos originalmente alagadiços, sendo comum o aterramento dessas áreas de 
forma ilegal.

Conforme a descrição de Carvalho (2020, p. 17) as moradias de ressacas:

1. São moradias populares localizadas em áreas úmidas.
2. A terra é apropriada por invasão. Nunca houve processo de compra 

e venda. Por isso, a ressaca é um tipo de favela.
3. O sistema de construção usado nas casas é do tipo palafita.
4. Os materiais usados para construir as casas são típicos da 

Amazônia, destacando-se o uso de madeira. Apenas o teto é feito 
de material industrializado (fibrocimento).

5. As casas são produzidas por autoconstrução; não há intervenção 
do mercado ou de incorporadoras.

6. As casas são construídas de maneira não planejada. Não há 
tamanho de lote definido ou estrutura urbana mínima.

A narrativa visual também é composta por uma legenda escrita em forma de 
diálogo, marcada pela variação linguística local e o “tiopês” (linguagem dos memes), 
conforme a transcrição abaixo:

Índio da depressão: – Prefeito?

Prefeito: – Alô, “mano”! (“irmão”, pronome de tratamento cordial que pode 
indicar intimidade ou não entre os interlocutores).

Índio da depressão: – “Ti doide”? (“Tu és doido, é?”, expressão interrogativa/
exclamativa usada para dizer algo com veemência ou desaprovar um comportamento).

Índio da depressão: – Manda teu jetski (jet-ski) aí... “DRX” (sigla usada para 
designar a expressão “de rocha”, a qual, a depender do contexto empregado pode 
significar concordância ou ironia de forma enfática. No caso específico dessa narrativa, 
a sigla “DRX” foi empregada de forma irônica.

O diálogo, em consonância com o contexto imagético, sugere, sarcasticamente, 
que para transitar na área alagada somente seria possível usando um meio de 
transporte aquático porque a rua sumiu embaixo da água. No entanto, por ser um meio 
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de transporte elitizado e supérfluo, a crítica dá a entender que o prefeito da cidade, 
supostamente detentor de melhores condições econômicas, seria o dono do jet-ski, 
haja vista a incompatibilidade desse transporte com a carência social da população 
representada na narrativa.

No plano de aula proposto para uma classe do 5º ano do Ensino Fundamental, 
Simone abordou o tema “linguagem e saúde pública” de forma interdisciplinar, com o 
objetivo de:

• apresentar aspectos da variação linguística corrente no Amapá com 
auxílio da narrativa do meme gerador;

• compreender a variação linguística como uma prática social e não como 
erro gramatical;

• conhecer a realidade do saneamento básico na cidade de Macapá; e,

• oportunizar aos alunos a experiência da produção de memes de acordo 
com as temáticas da aula.

 Em uma declaração feita ao grupo focal sobre a elaboração e escolha do meme 
para a produção do plano de aula, Simone disse:

Eu queria muito usar a imagem do índio da depressão, afinal ele é 
a estrela de muitos memes que a gente viu. Né? [Risos do grupo]. E 
ninguém melhor que ele para falar dos nossos problemas nas baixadas 
das cidades do estado Amapá. Poderia ser de qualquer cidade daqui: 
Santana, Macapá, lá no Jari [...]. A verdade é que entra ano e sai 
ano, entra governo e sai governo e a situação do povo da baixada é 
a mesma. Não tem água encanada e quando tem é clandestina, não 
tem luz e quando tem é gato [desvio de energia elétrica]. As pontes 
estão caindo aos pedaços [...]. Quando chove então, é um desastre. 
A verdade é que essas famílias nem deveriam morar assim porque 
é muita pobreza. (Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 
17/08/2018).

A fala de Simone expõe detalhes da realidade de centenas de milhares de 
pessoas que moram “flutuando” em barracos apoiados por estacas, respirando odor 
fétido de esgoto, cercados por pontes de madeira quebradas e em condições precárias. 
Lamentavelmente, por dificuldades financeiras e falta de políticas públicas do Estado, 
essas comunidades amapaenses vivem largadas a própria sorte, reféns de todos os 
tipos de doenças, preconceitos e problemas sociais.

A breve exposição de parte do conteúdo dos planos de aula ajuda a compor o 
cenário das percepções e reflexões do grupo focal sobre as visualidades deflagradas 
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pelos memes de internet, compreendidas como “potências educativas” (ALVES, 2017) 
e não somente como “zoeiras” dispersadas pelos meios informacionais.

O exercício de olhar e interpretar os memes de internet por outras perspectivas 
ajudou a demonstrar que na interação com imagens e visualidades existe um processo 
de negociação entre aquilo que se vê e aquilo que pode ser visto. A reflexividade crítica 
pode contribuir para sobrelevar atitudes de desprezo e desconsideração dos fatos 
objetivos e subjetivos que condicionam maneiras de perceber, interpretar e refletir 
sobre a realidade.

O processo de interação com imagens e visualidades revelou a relevância 
que os aspectos subjetivos (individuais e coletivos), sociais e culturais tiveram na 
produção dos memes e na simulação dos planos de aula durante a pesquisa de 
campo. A relevância dos aspectos subjetivos nos remete ao que Shifman (2014) 
considera reflexos de estruturas sociais e culturais profundas, materializadas em 
artefatos meméticos aparentemente triviais, supérfluos e risíveis que com frequência 
permeiam as TICs.

Uma reflexão mais detalhada ajuda a compreender que a interação com esse 
tipo de artefato revela aspectos específicos das subjetividades, das identidades e dos 
contextos socioculturais que não devem ser desprezados e sim potencializados como 
estímulos a aprendizagem.

Dennett (1995) e Shifman (2014) alertam para os riscos de um processo 
de interação memética realizado de forma ingênua e acrítica. Isso ocorre devido a 
crescente presença e impactos desse fenômeno na contemporaneidade. Cada vez 
mais, vários setores da sociedade estão percebendo a força persuasiva e eficaz dos 
memes de internet na política, na publicidade, na educação e em outros processos de 
comunicação.

 Do mesmo modo, a educação da cultura visual se preocupa com a qualidade 
dos processos de interação com imagens, artefatos visuais e visualidades ocorridos de 
maneira formal nas instituições educativas e, informal em outras instâncias (individual 
ou coletiva) da vida.

 A relação entre a cultura visual e a memética pode propiciar a desterritorialização 
e a desapropriação dos limites desses campos de estudo alcançando âmbitos 
transversais do conhecimento, capazes de construir distintas formas de apreender 
coisas do mundo por meio de imagens e visualidades. Do ponto de vista epistemológico, 
acontecimentos históricos e contemporâneos, ordinários ou extraordinários da vida 
cotidiana são problematizados com o intuito de produzir interpretações sobre eles e 
sobre as realidades nas quais estão inseridos.
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 No Brasil, por exemplo, os

[...] brasileiros riem como resposta a situações caóticas, mostrando 
que rir é uma reação tipicamente brasileira aos problemas políticos. 
Neste sentido, esse uso da Zoeira funciona como uma forma de 
protesto e construção da identidade cultural nacional. Quando a 
internet brasileira usa a Zoeira para mostrar como o sistema político 
no Brasil tem seus absurdos, ela também está expressando como os 
problemas políticos estão enraizados na cultura brasileira, e o quão 
impotente a população se sente diante dessa condição. (LUNARDI; 
BURGESS, 2020, p. 440).

 Neste sentido, é possível dizer que ao produzir, compartilhar e consumir memes 
imagéticos de internet com a finalidade de “zoar” algo ou alguém, as pessoas podem 
assumir diferentes posturas frente as suas ações e de outras pessoas quanto ao 
conteúdo deflagrado pela peça memeficada. Essas posturas podem ser passivas, 
ativas ou reativas; podem ser conformadas ou inconformadas; podem compactuar, 
mas também rebelar e transformar modos de ver e ser visto com criticidade.

A velocidade com que memes de internet nascem, ganham repercussão e 
impactam determinados setores da sociedade também é a mesma que os tornam 
esquecidos e irrelevantes para transmitir a urgência dos fatos. Na dinâmica efêmera 
da cibercultura, um acontecimento pode ganhar aspecto “bombástico” num dia e no 
outro começar a fenecer. No entanto, esse impacto “relâmpago” pode provocar sérios 
problemas para as pessoas ou populações envolvidas.

Para contribuir com a criação de posturas críticas frente a farta propagação de 
memes de internet, é necessário criar alternativas educativas “dentro/fora” (ALVES, 
2001) das instituições de ensino que os concebam como “termômetros” culturais com 
potencial para desencadear processos de subjetivação e aprendizagem, e não apenas 
como artefatos supérfluos que povoam o ciberespaço.

No cenário contemporâneo as experiências sensório-visuais, cada vez mais 
mediadas pelas TICs, costumam acontecer em espaços virtuais ubíquos, desafiando 
noções de tempo, espaço, presença e ausência. (TOURINHO; MARTINS, 2011). Suas 
consequências, “boas” ou “más”, podem revelar sutilezas ou estupidez na maneira 
que a sociedade lida com representações visuais.

Essa condição imagética onipresente, de certa maneira, reforça

[...] a compreensão de que vemos através de filtros produzidos pela 
cultura e pelas nossas trajetórias/histórias pessoais. Ver – como parte 
da vida (de um aprendizado) cotidiana – e dar sentido ao que vemos 
é uma prática que se aprende de muitas maneiras, a partir de muitas 
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fontes. Ao naturalizar certas ideias e valores, nossa história/trajetória 
cultural vai configurando, gradativamente, nossos modos de ver o 
mundo, ou seja, dispondo-nos a vê-lo de determinadas maneiras. Mas 
o ato de ver não acontece num vazio cultural, ao contrário, sempre 
acontece em contextos, e o contexto orienta, influencia e/ou transforma 
o que vemos. Por esta razão, ver é – deve ser – um processo ativo e 
criativo. (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 54, grifos no original).

  A experiência mediada por imagens e visualidades materializadas em memes 
de internet impactou de maneira diversa os modos de ver e ser visto dos participantes 
e meus, mediadora da pesquisa. Esse grupo, formado por futuros docentes, aceitou 
o desafio de mergulhar em uma experiência singular de desconstrução dos filtros 
naturalizados pelos quais viam e percebiam determinados aspectos do mundo, 
reconstruindo-os criativamente por outros prismas e outras narrativas.

No contexto da formação docente em Pedagogia do campus da UNIFAP/
Santana, mesmo havendo lacunas e ausências em relação a problematização da 
cultura visual no currículo do curso, foi possível desenvolver em conjunto com o grupo 
focal, um estudo qualitativo sobre os memes imagéticos de internet, principalmente 
aqueles com potencial para deflagrar visões de mundo críticas ou acríticas sobre a 
Amazônia amapaense e, especialmente, em relação a população que habita essa 
região do Brasil.
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LINK 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS... “JÁ ACABOU, 
CLÍCIA?”

Figura 39. Remix “Já acabou, Jéssica? Pesquisa de campo, 2018.

Fonte: (MUSEU DO MEME, 2015).
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“Já acabou, Clícia?”

Para responder esta pergunta considero oportuno relacionar a remixagem do 
meme “Já acabou, Jéssica?” (figura 39) com as considerações finais desta tese devido 
a sua potência metafórica ao aludir a ideia de término ou conclusão.

Surgida no decorrer da pesquisa de campo, a narrativa em questão originou-se 
de um vídeo amador com menos de um minuto de duração que mostra uma briga entre 
duas adolescentes, com agressão física, na saída da escola. No vídeo, a protagonista 
está trajando uma camisa estampada com a bandeira do estado do Pará, o que, 
conforme foi noticiado, levou o público a pensar que o fato havia ocorrido em terras 
paraenses. Somente depois, após a viralização, constatou-se que o caso ocorreu na 
cidade Alto Jequitibá, Minas Gerais/BR.

O site Museu do meme, dentre outros detalhes, descreve o episódio da seguinte 
maneira:

Ao final do confronto, uma das meninas estava no chão, enquanto 
a outra desferia golpes até, aparentemente, se cansar e ir embora. 
Quando a “agressora” se afasta, a menina que momentos antes 
estivera caída se levanta e, numa pose um tanto quanto heroica, 
exclama a frase: “Já acabou, Jéssica?” Essas três palavras, somadas 
ao semblante da jovem, foram suficientes para levar os estudantes ao 
redor à loucura – diversos adolescentes gritando em um frenesi de 
emoções. Apesar de Jéssica ter, de uma maneira literal, saído vitoriosa 
na briga, foi sua oponente quem acabou conquistando respeito e glória 
– além de ser responsável por um meme que tomou a internet da noite 
para o dia. (MUSEU DO MEME, 2015a, on-line, p. s.n.).

A menina, embora tenha protagonizado um vexame memético com a briga, 
conseguiu “levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima.” A pergunta provocativa 
“Já acabou, Jéssica?” associada à sua pose altiva após levantar-se do chão, sugerem 
determinação para continuar o que ela havia começado, apesar das dificuldades.

A analogia que faço entre a narrativa visual da figura 39 e o percurso deste 
estudo associa a minha determinação a determinação da protagonista do meme, para 
continuar pesquisando sobre fenômenos da cultura visual em contextos educacionais 
apesar dos percalços encontrados pelo caminho. 

A conturbada eleição presidencial brasileira ocorrida em 2018 e a pandemia 
causada pela COVID-19 (doença do coronavírus), disseminada em 2020 – são 
exemplos de contingências que exigiram persistência e tenacidade para continuar e 
concluir a elaboração desta tese.
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Outro ponto suscitado na interação com o remix (figura 39), refere-se às 
camadas de sentidos e significados agregados ao meme original depois de sua 
ressignificação. A inserção, na imagem, das personagens “Naruto Uzumaki”, “Sasuke 
Uchiha” e “Sakura Haruno” da franquia de mangá e anime “Naruto”122, retoma a ideia 
exposta no início da tese de que não construí esta investigação sozinha. Contei com 
a colaboração imprescindível dos participantes do grupo focal e de várias outras 
pessoas. Na montagem da narrativa, Naruto (protagonista masculino), Sasuke (anti-
herói) e Sakura (protagonista feminina) aparecem em posições combativas e protetivas, 
momento em que Jéssica, protagonista do meme original, assume a personalidade de 
Sakura ao ter os cabelos pretos substituídos pelos cabelos cor de rosa do anime.

Essa ambientação narrativa oferece pistas para a compreensão de que para 
realizar uma pesquisa em grupo é importante aprender a compartilhar as “dores” e as 
“delícias” do trabalho colaborativo. É imprescindível entender que, ninguém “dá voz” 
a ninguém, mas, faz escolhas para si de acordo com as deliberações do grupo. Nas 
pesquisas que envolvem pessoas e contextos específicos, vale ressaltar, as posições 
de cada colaborador como agente da investigação ao contribuir para transformar 
a ideia de uma “proposição de pesquisa sobre o grupo”, para uma “proposição de 
pesquisa com o grupo”.

Essa determinação colaborativa foi decisiva para alcançar o objetivo principal 
desta investigação: discutir, analisar como e o que projetam/propõem as visualidades 
da Amazônia amapaense deflagradas por memes de internet nesse grupo de 
estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP). Para alcançar esse objetivo, foi necessário construir fundamentos teóricos 
e práticos sobre aspectos socioculturais específicos da Amazônia amapaense na 
contemporaneidade, considerando particularidades históricas, geográficas, narrativas 
orais, escritas e imagéticas. Do mesmo modo, foi necessário aprofundar as discussões 
referentes aos campos de estudo da educação da cultura visual e da memética 
ressaltando intersecções e aproximações entre ambos.

Os conhecimentos teóricos-metodológicos construídos ao longo da pesquisa 
possibilitaram a problematização, interpretação e reflexão sobre as percepções de 
estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia ao vivenciarem a experiência de 
acessar, produzir e compartilhar memes de internet construídos a partir de imagens e 
visualidades de práticas socioculturais amapaenses.

Vale lembrar, a título de curiosidade, que a narrativa visual de Naruto, 
na imagem de abertura deste link, com seus atributos meméticos e “calda longa” 
(JENKINS; GREEN; FORD, 2014), também compôs o escopo analítico da dissertação 
de mestrado que realizei no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da 
122 Série de mangá escrita e ilustrada pelo quadrinista japonês Masashi Kishimoto.



Universidade Federal da Paraíba/UFPB, concluída em 2013. Naquele momento, meus 
interesses de investigação sobre imagens e visualidades eram outros, mas como se 
fora um traço atemporal, essa “variável recorrente” na dissertação de mestrado agora 
aparece, ressignificada, na tese de doutorado, sete anos depois.

Infiro que esse retorno esteja relacionado ao que Alloa (2015, p. 16) denomina 
como “entrelaçamentos temporais e quiasmas de olhares” e que Martins (2007) explica 
como sendo uma “relação imagem-temporalidade”. Para o autor, a “[...] imagem tem 
um caráter aderente e está sempre presente, se imiscuindo em outros sistemas de 
significação e formas de expressão.” (MARTINS, 2007, p. 1097). Complementando, 
ele explica que na “[...] contemporaneidade, tempo simultâneo e tempo linear se 
entrecruzam com o tempo da experiência criando situações conflitantes que competem 
por espaço e por afeto.” (MARTINS, 2007, p. 1101).

No percurso desta pesquisa foram muitas as imagens e visualidades que se 
entrecruzaram, competiram entre si e se complementaram, agregando diferentes 
camadas de sentidos e significados para além de visões tácitas sobre elas. As 
descrições e interpretações apresentadas no texto sobre algumas delas, podem ser 
comparadas a “gotas extraídas do caudaloso rio Amazonas”, que foram escolhidas 
com muito rigor para ajudar a construir a experiência de fazer pesquisa no âmbito 
da formação inicial docente, com estudantes do curso de Pedagogia de uma IES 
pública localizada na Amazônia amapaense, território brasileiro que recebe a alcunha 
de “meio do mundo”.

Mitchell (2015) ao questionar “o que as imagens realmente querem?”, parte 
do pressuposto animista e subjetivo frequentemente atribuído a esses artefatos 
para construir seus argumentos. Ele centra sua discussão na premissa de que, 
se a imagem possui algum desejo ou poder, estes são os mesmos conferidos as 
pessoas historicamente subalternizadas, aos grupos sociais compreendidos como 
minoritários, marcados pela diferença de raça, gênero e classe social. De acordo 
com o autor, se as imagens desejam algo, ambicionam ser “[...] consideradas como 
individualidades complexas ocupando posições de sujeitos e identidades múltiplas.” 
(MITCHELL, 2015, p. 186).

As provocações de Mitchell (2015), Mirzoeff (2016), bem como de outras autoras 
e autores da cultura visual, foram preponderantes na construção da teia de sentidos 
e significados produzidos nesta pesquisa. As reflexões sobre: quais grupos sociais, 
historicamente, foram ou são autorizados a falar, a olhar e a serem representados?; 
quem de fato teve ou tem sua opinião/imagem levada em consideração nos sistemas 
de consumo e produção de tecnologias visuais dominantes?; quais são os lugares 
destinados as “minorias” nos sistemas simbólicos de representação? e, quais táticas 
de resistência e criatividade podem ser depreendidas com a problematização da 
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cultura visual contemporânea?, guiaram a interpretação dos dados visuais nesta 
investigação.

Todas as vezes que perguntei ao grupo focal e a mim mesma sobre o que 
as imagens e as visualidades problematizadas no decorrer da pesquisa de campo 
realmente queriam dizer, segundo os fundamentos da cultura visual, as respostas, 
às vezes tímidas e, por vezes, audaciosas, deflagravam desejos de representação, 
reconhecimento e agenciamento de si. Infiro que isso ocorreu porque a cultura visual 
incita posicionalidades frente a “[...] temas e problemas que ajam como formadores 
de atitudes, crenças e valores – discursos –, influenciando estudantes e diferentes 
grupos sociais.” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 83). 

Sobre a relação de desejo e poder das imagens, reporto-me a argumentação de 
Mitchell (2015) enredada pelas provocações do livro “Pele Negra, Máscaras Brancas” 
de Frantz Fanon:

[...] o modelo subalterno das imagens revela a dialética entre poder e 
desejo nas relações com as imagens. Quando Fanon reflete a respeito 
da negritude, a descrever como uma “maldição corporal” arremessada 
na imediatidade do encontro visual: “Olhe, um negro!” (FANON, 1967, 
p. 109). Mas a construção do estereótipo racial e racista não é um 
simples exercício da imagem como técnica de dominação. Antes, 
trata-se da atadura de um nó que une tanto o sujeito quanto o objeto 
do racismo em um complexo de desejo e ódio. A violência ocular 
do racismo parte seu objeto em dois, tornando-o simultaneamente 
hipervisível e invisível, um objeto de “abominação” e “adoração”, 
nas palavras de Fanon. [...] Se as imagens são pessoas, então, são 
pessoas de cor, marcadas, e o escândalo da tela complacentemente 
branca ou preta, da superfície em branco, sem marcas, apresenta 
uma face bastante diferente. (MITCHELL, 2015, p. 171-172, grifos no 
original).

Essa negociação ambivalente entre desejo e poder, bem como o jogo entre 
transparência e opacidade (ALLOA, 2015) na interpretação dos dados e seus contextos, 
são parte do processo de construção desta pesquisa e continuam repercutindo nas 
considerações finais configurando um retorno necessário para que tais ambivalências 
pudessem ser revistas sob outras perspectivas.

As lembranças das experiências no trabalho de campo, o aprendizado gerado 
nas interações com o grupo focal e a discussão empreendida no primeiro link desta 
pesquisa voltaram com força na construção das considerações finais ao deparar-me 
com as declarações do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que culpabilizam 
indígenas e caboclos por queimadas na floresta Amazônica.
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No discurso que proferiu na abertura da 74ª Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas, em setembro de 2020, Bolsonaro disse: “Nossa floresta é 
úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem 
praticamente, nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo 
e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já 
desmatadas.” (UOU, 2020b, on-line, p. s.n., grifos meus).

Dois meses antes de discursar na ONU, o presidente já havia dito algo parecido 
durante live realizada no Facebook e no YouTube. Ao se referir as queimadas na 
Amazônia, Bolsonaro comentou: “Uma parte considerável das pessoas que desmatam 
e tocam fogo é indígena, caboclo. No nosso decreto, se proibir esses caras de tacar 
fogo, se chegar o decreto lá, se ele não fizer a agricultura tradicional ali, não vai ter o 
que comer. Ele vai viver da caça?” (UOU, 2020a, on-line, p. s.n., grifos meus).

São muitas as possibilidades de interpretação desses trechos das falas do 
presidente Bolsonaro, mas o que mais incomodou e instigou meu senso de justiça 
social foi constatar a força de um projeto de poder complacente com o extermínio de 
povos originários e de tudo aquilo que ascende de suas culturas. Essa complacência 
está imiscuída nas entrelinhas de sua fala, mas, principalmente, nas ações autoritárias 
de seu governo às populações a que se referiu.

Como amazônida, me sinto caluniada pelas falas do chefe do Estado brasileiro, 
eleito com o discurso de garantir a soberania (mesmo que essa ideia seja utópica) de 
toda a população brasileira e não apenas de uma parte dela. É indignante constatar 
que seres humanos (e não humanos), habitantes da floresta amazônica hoje, assim 
como no passado, continuam sofrendo retaliação em decorrência da ganância e do 
poder de pessoas que nunca puseram os pés nessa região ou, pouco conhecem 
sobre como é viver nessa territorialidade. Continuam sofrendo com a degradação do 
ecossistema planetário, com a cobiça daqueles que exploram o potencial bioeconômico 
local e lutam para controlá-lo.

Pode parecer que a discussão e a recorrência da figura pública do presidente, 
empreendida no decorrer da tese e retomada, agora, nas considerações finais, 
sejam somente uma indignação pessoal. Refuto esse argumento afirmando que 
seria impossível não explicitar tal indignação diante da relação inexorável que se 
estabeleceu entre os colaboradores, a realidade local e as experiências vividas 
durante a investigação.

Recordo uma ponderação feita por Cristiane, participante da pesquisa, durante 
a reunião do grupo focal no momento em que discutíamos sobre o contexto eleitoral 
que estávamos vivendo. Ela disse: “Bolsonaro é um meme pronto! Como pode um 
cara desse querer ser presidente?” (Trechos extraídos de conversa com o grupo focal, 
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17/08/2018), referindo-se a candidatura de Jair Bolsonaro a presidência do Brasil, em 
2018, antes de sua eleição.

Foi surpreendente a relação cômica e absurda que Cristiane fez entre a ideia 
que ela tinha sobre “meme” e suas percepções sobre o candidato. No entanto, 
independente do julgamento dela, a maioria da população brasileira o escolheu como 
presidente para governar o país no período de 2019 a 2022. Portanto, é possível 
dizer que uma parcela significativa da população brasileira elegeu Bolsonaro porque 
concordava com suas propostas de governo, e talvez, também concordasse com seus 
pensamentos e posturas.

Em outro episódio polêmico protagonizado por Bolsonaro, ele disse: “Com 
toda a certeza, o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser 
humano igual a nós.” (UOU, 2020c, on-line, p. s.n., grifos meus). É possível inferir 
que esse comentário enfatiza o discurso da suposta “evolução indígena” sugerindo que 
os povos indígenas brasileiros, antes rudimentares, estariam evoluindo da condição 
selvagem para a condição civilizada. Ainda segundo esse entendimento, somente 
agora o “índio” estaria se tornando igual a “nós”. Isto é, igual ao grupo de pessoas 
evoluídas e dignas de uma humanidade na qual, ele, Bolsonaro, se inclui?

Como contraponto, reporto-me ao que Krenak (2019, p. 21) considera uma 
“absurda abstração civilizatória”, a insistência na ideia de “descolar a humanidade 
da terra”. A tendência de separar seres humanos e não humanos do meio ambiente 
natural, camufla o preceito que considera civilizado apenas o seguimento da população 
que pratica a lógica capitalista do consumo e esgotamento dos bens naturais.

O modus operandi mercadológico costuma desvaliar e desumanizar aqueles 
que vivem marginalizados pela organicidade do desenvolvimento corporativo. Essa 
estrutura social tende a considerar como sub-humanas as populações que insistem 
em viver ecologias divergentes, não padronizadas, seguindo um modelo que Krenak, 
metaforicamente, nomeou de estética de shopping center, centrada no lucro econômico. 
Nas palavras do autor, os

[...] únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados 
nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do 
planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, 
na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, 
aborígenes — a [considerada] sub-humanidade. (KRENAK, 2019, p. 
11, grifos meus).

A argumentação de Krenak, com a qual concordo e me sensibilizo, não pretere, 
nem elege uma cultura em relação a outra como sendo mais ou menos adequada. 
Ele convida as pessoas a refletirem sobre as escolhas que a humanidade insiste 
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em fazer em prol da manutenção de interesses pessoais e minoritários, que muitas 
vezes resultam em grandes desastres ecológicos e crises humanitárias. A partir da 
adoção de práticas socioculturais e ecológicas menos danosas a vida no planeta, 
o autor lança a provocação indagando como seria possível adiar o “fim do mundo”, 
mas, ao mesmo tempo, faz um alerta ao afirmar que se tal evento ocorresse - o “fim 
do mundo” -, seria o fim somente da humanidade porque os outros seres sabem como 
reconfigurar e readaptar suas existências.

Em alguma medida, esta pesquisa ressalta, mesmo que parcialmente, o 
alcance, as problemáticas e as potencialidades de determinados discursos – sejam 
eles orais, escritos ou imagéticos – relativos a aspectos socioculturais de uma dada 
realidade, destacando o contexto da Amazônia amapaense. Alguns desses discursos 
alimentam a existência de uma homogeneidade cultural, insistindo na ideia de uma 
identidade nacionalista, ao passo que outros, deflagram etnocentrismos.

Os memes, enquanto artefatos imagéticos, produzidos pela cultura visual 
contemporânea são, majoritariamente, veículos de questões socialmente vivas 
recebidas e compartilhadas via redes sociais da internet. Quanto mais simples e 
bem elaborada a ideia que se materializa nesse tipo artefato, maior a sua capacidade 
de fidelidade, fecundidade, longevidade, alcance e impacto social. Em relação 
aos discursos construídos sob a égide do humor, como ocorre com os memes 
de internet, as linhas que separam discernimentos críticos de posicionamentos 
acríticos tornam-se tênues porque, com frequência, ficam nubladas ou até mesmo 
protegidas pelo “véu” da zoeira – brincadeiras que suavizam provocações e 
impactos discursivos.

Neste sentido, a investigação também demostrou, em conformidade com os 
argumentos de Shifman (2014), que o humor, em suas diferentes vertentes, é usado 
como um atributo chave para deflagrar a performance de um meme de internet. Isso 
ocorre porque os discursos humorísticos conseguem transitar com êxito em diversos 
nichos sociais da cibercultura. Quem ri ou opera para provocar o riso de alguém no 
ciberespaço, também o faz em outras dimensões da vida.

Parafraseando Minois (2013), rir ou fazer alguém rir é uma faceta do ser humano 
que aprendeu a viver em sociedade. A questão primordial consiste em saber qual o 
motivo do riso, se ele colabora ou compactua para manter estruturas desiguais nas 
sociedades. Os efeitos do humor costumam operar como uma espécie de chancela 
que permite por meio do riso, do chiste e do escárnio a externalização e a expressão 
de pensamentos, sentimentos e afetos de todos os tipos. Alguns socialmente 
permitidos, outros praticáveis, aceitos e, também, aqueles proibidos, impraticáveis e 
consequentemente não aceitos.
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Na pesquisa foi importante conhecer e entender como discursos humorísticos 
podem exercer ação psicológica em processos de subjetivação na interação das 
pessoas com memes de internet. Esses processos de subjetivação costumam ser 
eficientes a ponto de a cultura da internet interferir, se expandir para “fora” desse 
espaço para ocupar a vida “real” e vice-versa.

Os discursos humorísticos e a forma de fazer “piada” por meio de memes nos 
domínios da Web 2.0 são reflexos, resultados da forma como o humor é visto, concebido 
e praticado na vida em sociedade. Isso acontece porque ambos os espaços, real e 
virtual, são dimensões complementares um do outro. Um exemplo é o tipo de humor 
preconceituoso praticado nas relações de gênero, raça/cor e classe social “dentro” e 
“fora” da cibercultura.

 A partir de interpretações e análises contextualizadas, os memes de internet 
podem deflagrar conteúdos capazes de configurar compreensões qualitativas sobre 
a dinâmica da vida em sociedade, cada vez mais conectada e participativa, mesmo 
que eles representem apenas apreensões provisórias, fragmentos e recortes de uma 
realidade muito maior e mais complexa.

Assim como as charges, os memes imagéticos podem materializar notícias 
e informações cotidianas de forma sintética, imediatamente após a divulgação do 
acontecimento. No entanto, a charge é geralmente produzida por um artista visual 
profissional e divulgada em meios mais específicos como jornais, revistas, blogs e 
etc. Já o meme, quase sempre “nasce” de maneira provisória, amadora, como uma 
espécie de bricolagem, uma gambiarra. Seus meios de divulgação costumam ser as 
redes sociais da internet mais acessadas no momento. Eles invadem a privacidade 
das pessoas alcançando seus gadgets eletrônicos, mesmo que elas não tenham a 
intenção de buscá-los.

Parafraseando Bentes (2015; 2016), posso afirmar que nichos políticos de 
vários tipos e interesses, cada vez mais organizados, estão povoando os ambientes 
“virtuais” e a “realidade” da sociedade contemporânea com memes persuasivos, com 
potencial para atuarem nos processos de subjetivação da mente humana, tanto para 
o “bem” quanto para o “mal”. A provocação de Bentes é um alerta para a necessidade 
de qualificar o debate sobre esses artefatos culturais no contexto de transformações 
reais, que impactam e influenciam as disputas por poderes hegemônicos, exigindo 
da sociedade uma posição democrática, justa e igualitária frente aos usos e abusos 
das TICs.

A emergência dos processos de subjetivação deflagrados por memes de internet 
tem provocado o interesse de pesquisadores de vários campos do conhecimento, 
inclusive no âmbito educacional. Diversos países, com destaque para os Estados 
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Unidos da América, despontam nos índices de registros desses estudos, empenhando 
esforços para compreender os impactos desse fenômeno cultural na vida das pessoas. 
No Brasil, os estudos sobre a cultura dos memes ainda são tímidos, mas já revelam 
uma tendência de crescimento. (CHAGAS, 2020a).

 Sobre os processos de subjetivação deflagrados na interação com imagens e 
visualidades produzidas nesta pesquisa, foi possível constatar a dificuldade que os 
integrantes do grupo focal, tiveram, no primeiro momento, em falar e se posicionar 
sobre esses artefatos culturais, bem como os modos de construção histórico-social 
do olhar suscitados durante os debates. Apesar de reconhecerem que vivem imersos 
em um mundo repleto de imagens de diversos tipos, ainda assim, muitas vezes, 
demonstraram dificuldade em manter uma relação crítica com as questões das 
imagens e das visualidades.

  Hernández (2007) ajuda a explicar essa questão ao rechaçar os estudos da 
cultura visual como mais um assunto ou mais uma disciplina escolar a compactuar 
com a manutenção de perspectivas curriculares dominantes. Segundo o autor, trata-
se

[...] de uma perspectiva cuja intenção é a de propor nexos entre 
problemas, lugares e tempos, cuja finalidade é a de se opor tanto ao 
potencial etnocentrista e unidirecional dos enfoques que continuam 
presentes nas concepções dominantes sobre as matérias, como 
sobre o modo como tais concepções aparecem nos livros-textos e nas 
propostas e práticas da sala de aula. (HERNÁNDEZ, 2007, p. 51).

Neste sentido, pensar a educação pela perspectiva da cultura visual é tarefa 
desafiadora porque pressupõe o questionamento de filosofias, métodos, modelos e 
interesses educacionais tradicionais ao mesmo tempo em que exige predisposição 
para abraçar alternativas de aprendizagem e ensino consideradas na contramão dos 
sistemas clássicos de apreender e interpretar o mundo. Seria quase que uma guinada 
fortuita no sentido de abandonar “velhos” valores e se propor a explorar e conhecer 
uma diversidade de aspectos da realidade contemporânea.

Durante as ações realizadas na pesquisa de campo, nos encontros presenciais 
e virtuais com os participantes da pesquisa, foram muitos os desafios que me 
acompanharam como mediadora. Construir processos de aprendizagem na contramão 
da tradição educativa é o equivalente a sentir-se continuamente diante do inesperado 
e compreender que nada está ou, dizendo melhor, estará pronto e acabado. É 
necessário muita dedicação e perspicácia para compreender que são os pequenos 
detalhes, as sutilezas que aos poucos vão qualificando o trabalho.
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No início, os encontros com o grupo focal estavam carregados de timidez e 
insegurança, aos poucos foram ganhando leveza, desembaraço e gerando confiança. 
Gradativamente, a produção de sentidos e significados foi emergindo e ajudando 
a entender nuances da formação docente, o modo como “docentes em projeto” 
(DELORY-MOMBERGER, 2006), coletivamente, passaram a revelar mostras de 
uma ação guiada pelo que Hernández (2007) considera como “perspectiva de uma 
compreensão crítica e performativa da cultura visual”, mediada pela interação com 
memes de internet.

Algumas mudanças, posturas e atitudes frente a abordagem da pesquisa, às 
vezes se manifestavam de forma mais evidente e outras, de modo mais sutil. Atribuo à 
sagacidade e perspicácia do grupo perceber, problematizar, interpretar e ressignificar 
visualidades dispersadas pelos memes de internet com os quais interagiram, 
reconhecendo-as como catalizadores e difusores de outras narrativas.

Ressalto duas visualidades que ganharam destaque nas discussões do grupo 
focal na interação com os memes de internet:

• a compreensão da Universidade como uma instituição séria, destinada e 
limitada a tratar de assuntos igualmente sérios, com pouca abertura para 
o debate de conteúdos que destoem da tradição cartesiana na maneira de 
organizar e gerir a realidade social;

• a recorrência da banalização de estereótipos relacionados aos 
marcadores sociais da diferença de raça, gênero e classe, tomando 
como referência visões naturalizadas de inferiorização das identidades de 
gênero e sexualidade; visões naturalizadas de inferiorização da cor, raça 
ou etnia que destoem da hegemonia da raça/cor branca eurocêntrica e, a 
naturalização de mazelas sociais produzidas pela enorme desigualdade de 
classe, responsável pela manutenção histórica de problemas estruturais de 
dimensões econômicas, políticas e culturais no Brasil.

A discussão desses pontos e a performance dos participantes da pesquisa 
ao problematizá-los, resultou na proposição de táticas pedagógicas que buscavam, 
talvez, produzir o que Mirzoeff (2016) nomeia como “contravisualidades”: criar 
outras narrativas sobre a realidade vivenciada pelo grupo, principalmente aquelas 
associadas a representação de si, a representações socioculturais, e a representação 
de problemas sociais.

A atividade dos memes imagéticos na internet – a começar pela edição, passando 
pelo compartilhamento e chegando à recepção –, vista como um processo cíclico, 
dinâmico e rápido, é uma mostra das contribuições das TICs para o desenvolvimento 
da criatividade. Atualmente, por meio das tecnologias digitais é possível criar e recriar 
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imagens, contextos e situações que concorrem entre si para despontar nos rankings 
midiáticos ou apenas alcançar públicos mais restritos de forma rápida e eficiente.

“Amadores” ou “profissionais”, são diversos os tipos de memes imagéticos. 
Ainda que, em algumas situações sejam vistos como artefatos supérfluos e acríticos, se 
usados com criticidade, eles podem contribuir para o desenvolvimento de aprendizagens 
em processos educativos. É importante lembrar que independente desses artefatos 
serem ou não explorados em contextos educativos institucionalizados, eles fazem 
parte do cotidiano de uma parcela expressiva da sociedade e, portanto, operam 
na constituição das subjetividades das pessoas. Nesse sentido, esta investigação 
demonstra que mesmo formas simples, “amadoras” de uma imagem tem potencial 
para estimular aprendizagens.

Seria precipitado afirmar que a experiência baseada em uma perspectiva de 
compreensão crítica e performativa da cultura visual realizada durante a pesquisa 
possa, de fato, interferir na práxis pedagógica dos participantes (futuros docentes) e 
na minha como mediadora desse processo. Mas, tenho a expectativa de que possa, 
minimamente, ajudar a trincar “velhas” certezas do conhecimento no trato com a 
cultura visual e atiçar desejos de ir em busca de outros horizontes que colocam a 
educação em confronto com múltiplos desafios contemporâneos. 

Caminhando para a conclusão, considero que esta tese pode contribuir para 
o debate sobre a educação da cultura visual de forma ampla, abarcando distintas 
realidades e, de forma específica, colocando em perspectiva a produção de sentidos, 
significados e singularidades da Amazônia amapaense deflagrados por memes de 
internet.

Montar, desmontar e remontar esta pesquisa mantendo em perspectiva, sempre 
que possível, o refinamento da discussão e da interpretação dos dados produzidos 
nesse percurso iniciado em 2017, foi tarefa desafiadora. Considero a pesquisa 
de campo a etapa que mais exigiu esforços e compenetração, principalmente as 
articulações que demandaram habilidades e competências interpessoais com o grupo 
focal e demais pessoas envolvidas no processo. 

Aparentemente contraditória, uma das principais características do grupo 
focal é a limitação do número de participantes com o propósito de aprofundar o 
conhecimento sobre a temática, buscando revelar minúcias de caráter objetivo e 
subjetivo que somente a interação interpessoal consegue suscitar. Essa abordagem 
metodológica também limita a construção de quadros analíticos de ampla 
generalização. Não há, portanto, a preocupação de oferecer dados de grandes 
populações como ocorre, por exemplo, em pesquisas de natureza quantitativa que 
abarcam um número grande de pessoas.
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Conforme anunciei na apresentação desta pesquisa, me diverti e me indignei 
com os memes com os quais interagi. Mas, considerando o riso uma espécie de “gesto 
social” (BERGSON, 2007), recebi como eco, gargalhadas e indignações coletivas 
dos participantes do grupo focal e de outras pessoas que me acompanharam nesta 
empreitada.

Finalizando, ressalto que esta investigação poderia ter tomado outros rumos, 
poderia ter despertado outros afetos e até mesmo se desdobrado em outros olhares 
e abordagens. Contudo, creio que as escolhas que fiz, tomando como referência os 
fundamentos da cultura visual e as pistas construídas em parceria com Iara, Cintya, 
Simone, Daylane, Daniele, Cristiane, José Luiz, Ricardo e Thiago, colaboradores da 
pesquisa, podem provocar interesse para futuras investigações que aprofundem, 
complementem ou até mesmo discordem das discussões e interpretações aqui 
empreendidas.

Sem mais “lári lári”, ouso conclamar, sem romantismos e sem ficar “em cima 
do muro”, a potência de uma causa social afroindígena para ajudar a desnaturalizar 
políticas etnorraciais genocidas, etnocidas e ecocidas das populações amazônicas 
que, historicamente, têm estado engessadas em categorias e estereótipos 
homogeneizantes da mestiçagem parda e cabocla. Creio, ainda, que as pautas de 
interesses indígena e negra, ambas, tem muito a aprender e contribuir uma com a 
outra, juntando forças em prol de condições políticas, econômicas, sociais e culturais 
mais democráticas para o país.

Os estudos da cultura visual incitam as pessoas a desenvolverem uma 
compreensão crítica e performativa a partir de interpretações e discursos deflagrados 
na interação com imagens, narrativas visuais e visualidades. Neste sentido, a 
compreensão crítica pode contribuir para a montagem e remontagem de práticas 
sociais mais inclusivas, igualitárias, participativas e democráticas.

Concluindo, mas com o desejo de abrir outras “janelas” de possibilidades 
interpretativas, homenageio com a imagem abaixo (figura 40), Tuíre, mulher e liderança 
Mebêngôkre (Kayapó)123, como uma tática para expressar um último desejo...

123 Tuíre Mebêngôkre (Kayapó) ficou internacionalmente conhecida em 1989 por sua performance de 
luta e reinvindicação indígena na audiência pública realizada na cidade de Altamira, localizada no Pará-
BR, para discutir a construção da Usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, afluente do 
rio Amazonas, no estado do Pará, no Brasil.
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Figura 40. Qual seu último desejo? Publiquem a tese!
Fonte: (GERA MEMES, 2020a).
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